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I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) per 30. april 2021, samt status for prosjekt Windows 10.  

1 Om program STIM  

Program 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 i Helse-Sør 
Øst. 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 i programmets øvrige utviklingslinjer samordnes med etableringen av ny 
felles regional plattform.  

2 Overordnet status  

Program STIM har i første tertial 2021 hatt god fremdrift, i tråd med STIM programplan 2021-2023. 
Prosjekter med avvik til vedtatt plan og styringsparametere følges opp særskilt. 

STIM programplan 2021-2023 ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 21. januar 2021 og ble 
orientert om i Sykehuspartner HF styre i februar. Planen beskriver hva programmet som helhet, og 
hvert av prosjektene, leverer i 2021 og de neste to årene, og ligger til grunn for den overordnede 
gjennomføringen og oppfølgingen av STIM sett opp mot målbildet.  

Illustrasjonen under viser, på et overordnet nivå, status i prosjektene sett opp mot 
hovedkomponentene i det fremtidige målbildet.  

 

 

Figur 1 STIM målbilde, illustrert med status sett opp mot hovedkomponentene.   

 

Programmet har ved utgangen av første tertial åtte prosjekter i gjennomføringsfase og fem i 
planleggings- eller konseptfase. Status for hvert av prosjektene er omtalt i respektive kapitler i det 
etterfølgende.  

Programmet har i første tertial formelt avsluttet fire prosjekter. Ved avslutningen av prosjektene er 
forankrede og godkjente gevinstrealiseringsplaner overlevert til gevinst- og kostnadseiere i 
Sykehuspartner HF. Erfaringene fra prosjektgjennomføringene, effektene som er oppnådd og 
gevinstene som leveransene tilrettelegger for, er beskrevet i rapportens kapittel 6.  
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Ved utgangen av 1. tertial 2021 har programmet etablert verktøy for å registrere prosjektvise 
effekter, og samlet inngår dette i det totale effektregisteret som grunnlag for STIM 
gevinstrealiseringsplan. Alle prosjekter skal utarbeide effektgrunnlag, det vil si effektkart, 
effektoversikt og profiler med nøkkelinformasjon om de identifiserte gevinster og 
ulemper/kostnader som grunnlag til prosjektenes gevinstrealiseringsplan. Samtlige prosjekter har 
enten effektgrunnlag i arbeid eller fått godkjent effektgrunnlaget for den fasen prosjektet er i. STIM 
helhetlige effektregister er planlagt fremlagt for STIM programstyringsgruppe i neste tertial, sammen 
med programmets strategi for gevinststyring. Samlet effektgrunnlag planlegges spilt inn i prosessene 
for økonomisk langtidsplan, budsjett-, HR- og resultatstyringsprosessen. 

Programmet og prosjektene har i tertialet fortsatt involveringen, å forberede linjen på mottak av 
programmets leveranser og på å tilrettelegge for at effektene av investeringene kan realiseres. 
Arbeidet inkluderer identifisering av effektmål og endringstiltak, og forankring av disse. 
Standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst forutsetter tett samarbeid 
med helseforetakene, og andre regionale initiativ. Programmet har gjennomført samling med 
kontaktpersonene i helseforetakene, hvor forhåndsinnsendte spørsmål og tema ble besvart og 
diskutert. Helseforetakene gav programmet tilbakemeldinger med ønsker om ytterligere involvering, 
tidsmessig informasjon om hva de bør iverksette av tiltak, forberede finansiering for og effekter som 
må avstemmes for å sikre nytten av investeringene. Det er også gjennomført regelmessige møter 
med nøkkelpersoner ved hvert enkelt helseforetak og via styringsgruppene.  

Programmet har i tertialet gjort store fremskritt i arbeidet med avhengigheter. Arbeidet gir grunnlag 
for bedre forståelse for grensesnittene og muliggjør prioritering av aktiviteter helhetlig sett. STIM har 
etablert metodeverk og verktøy for å registrere, håndtere og fremvise avhengigheter og grensesnitt 
mellom egne prosjekter, til leveranser eller prosjekter i linjen, til lokale tiltak ved helseforetakene og 
til andre regionale initiativ. Som et resultat inneholder STIM avhengighetsregister ved utgangen av 
tertialet alle identifiserte avhengigheter mellom prosjektene hva gjelder kritikalitet og tidsperspektiv, 
samt avhengigheter til prosjekter i porteføljen Kliniske løsninger og Sykehuspartner HFs Bygg IKT-
portefølje. Identifisering av avhengighetene STIM har til helseforetakene pågår, i tillegg til kartlegging 
av avhengigheter til aktiviteter ved helseforetakene som kan ha betydning for programmets 
planlegging og gjennomføring. Prosjektene i STIM har også avhengigheter til Sykehuspartner HFs 
fagområder for endrings- og mottakskapasitet, som krever kontinuerlig samarbeid mellom 
prosjektene og linjens endringsarbeid, og tilretteleggingen for mottak, drift og forvaltning av 
leveransene omgjort til bestillbare tjenester i Sykehuspartner HF. 

Programmet har fulgt opp tiltak knyttet til risiko på programnivå, med grundig gjennomgang av 
tiltakene. Effekten av risikostyring er avhengig av at hensiktsmessige, risikoreduserende tiltak blir 
iverksatt, prioritert og gjennomført og at de samlet sett er tilstrekkelige for å ta ned risikoen. 
Tiltaksansvarlige har bekreftet sin rolle, avstemming av risikotiltak med de involverte pågår, og 
tiltaksansvarlige følges regelmessig for å sikre tiltakenes fremdrift og effekt. Sykehuspartner HF har 
ved avslutningen av første tertial tatt ned sannsynligheten for overordnet risiko for IKT-
infrastrukturmoderniseringen som følge av gjennomførte risikoreduserende tiltak. 

Som del av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet har programmet ferdigstilt Regionale 
sikkerhetsprinsipper og -krav for skytjenester og presentert dette i Regionalt sikkerhetsfaglig råd for å 
få helseforetakenes tilbakemeldinger. Rammeverket er basert på Cloud Security Alliance Norway, og 
skal sammen med den etablerte Regional sikkerhetspolicy for skytjenester bidra til trygg bruk av sky 
også i fremtiden. Arbeid med ytterligere operasjonalisering av dokumentene pågår inn i neste tertial.      

For å styrke styringen av prosjektene ytterligere har programmet erstattet den felles styringsgruppen 
for prosjektene innenfor moderniseringsområdet med prosjektvise styringsgrupper. Sykehuspartner 
HFs Chief technology officer er blitt fast medlem av STIM programstyringsgruppe.  

Programmet har bidratt i å tydeliggjøre Sykehuspartner HFs rolle i forbedring av lokale 
kommunikasjonsrom ved helseforetakene, og har vært involvert i forbedring av lokale 
kommunikasjonsrom for å legge til rette for utrulling av trådløst nett ved Sykehuset Innlandet HF. 
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Etablering av felles regional plattform og modernisering av nettverk  

En av grunnsteinene i IKT-infrastrukturmoderniseringen i regionen er en moderne, skalerbar og 
fleksibel plattform for regionale tjenester. Etableringen gjøres trinnvis. Den trinnvise tilnærmingen 
muliggjør realisering av verdi til helseforetakene og tidsmessig understøttelse av helseforetakenes 
behov i parallell med den helhetlige realiseringen av felles regional plattform. I første tertial har 
arbeidet med prosjekt Felles plattform trinn 1 - RAM (Regional radiologiløsning og multimediearkiv) 
hatt god fremdrift. Leveransen omfatter kjøremiljøer (utviklings-, test- og produksjonsmiljø) på den 
eksisterende Leveranseplattformen for RAM for Oslo universitetssykehus HF.  

Med utgangspunkt i vedtatte prinsipper og overordnet design (jfr. styresak 064-2020) er det i 
parallell arbeidet med prosjekt Felles plattform trinn 2, som omfatter etablering av regional, hybrid 
skyplattform. Foretaksgruppen har et stort behov for en hybrid skyplattform som understøtter økte 
og nye behov, som er fleksibel og raskt vil kunne etablere kjøremiljøer for helseforetakenes 
applikasjoner og tjenester, gir økte muligheter for samhandling, bidrar til bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen og understøtter behov innen forskning og innovasjon. Felles regional plattform 
planlegges etablert ved bruk av markedet og i takt med at Sykehuspartner HF bygger egen 
kompetanse slik at Sykehuspartner HF kan fylle rollen som tjenesteintegrator. Sykehuspartner HF har 
startet arbeidet med å bygge opp intern kompetanse på hybride skytjester, og hybrid skyforvaltning 
er et av satsningsområdene og definert som kjernekompetanse i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner 
HF har vært i dialog med andre aktører for å lære av deres erfaringer, og hatt dialog med IKT-
leverandørene i de andre helseregionene. Prioriterte oppgaver er videre å understøtte arbeidet med 
å etablere nødvendige tjenester for å understøtte ny samarbeidsplattform samt å gjennomføre en 
markedsundersøkelse (Request for Information - RFI) hos leverandører innen segmentene Cloud 
Service Provider (tilbydere av skytjenester) og Managed Service Provider (administrerer og forvalter 
deler av eller hele kundens IT-infrastruktur og sluttbrukersystemer innenfor sky). En plan for 
anskaffelsesløpet er under utarbeidelse, inkludert risikovurderinger, avklaringer og beslutninger som 
må gjøres i forkant av inngåelse av forpliktende avtaler. Basert på tilbakemeldingene fra RFI, vil det 
utarbeides beslutningsunderlag som vil fremlegges styret, og forutsatt beslutning om gjennomføring, 
et konkurransegrunnlag (RFP) for anskaffelsen, planlagt utsendt til markedet 2. halvår 2021. 
Løsningen som velges skal være mest mulig kostnadseffektiv. Risikovurderinger skal balansere 
personvern, informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet. Programmet jobber med å forankre 
løsningen internt i Sykehuspartner HF, med eier og i foretakene i Helse Sør-Øst.  

Leveranseplattformen skal være i produksjon lenge og må videreutvikles, og det utarbeides et eget 
målbilde og veikart for denne moderniseringen, som er en viktig byggekloss i felles regional 
plattform. Programmet er i gang med å planlegge leveranse av containerteknologi på 
leveranseplattformen, da elektronisk pasientjournal (DIPS) har behov for slik teknologi på fremtidige 
versjoner av DIPS. 

Innenfor målbildet og modernisering av nettverk har program STIM mange aktiviteter, inkludert 
forbedring av dagens nettverk og modernisering og kryptering av fremtidig nettverk. Prosjekt Felles 
plattform trinn 1 forbedrer og øker kapasiteten på dagens lokale nett i de sentrale datasentrene (DC-
LAN). Prosjekt Modernisering av nett er godt i gang med anskaffelse av rammeavtale for 
modernisering av nettverk. Prosjektet skal sammen med valgte leverandør (iht. rammeavtale) 
modernisere de lokale nettene på helseforetakene, koble helseforetakene opp til det nye krypterte 
stamnettet som Norsk Helsenett SF etablerer og modernisere det lokale nettet på datasentrene (DC-
LAN). Prosjekt Kryptert indre kjerne, som er under planlegging, vil forserer krypteringen på dagens 
kjernenett og ut til sentrale knutepunkt i regionen. Oppgavene som øker kapasitet og forbedrer 
dagens nettverksstruktur avsluttes i Q1 2022. Arbeidet med det fremtidige krypterte stamnettet er 
som del av prosjekt Innføring kryptert stamnett startet i regi av Norsk Helsenett SF, og leveransen for 
kryptering av nettet mellom de sentrale datasentrene (DCI) ble satt i produksjon april 2021. Planen er 
å migrere tjenestene over på DCI i mai og juni 2021. Norsk Helsenett SF er på plan med bygging av 
kjernen i det nye krypterte stamnettet.  
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3 Status prosjekter i gjennomføring  

Program STIM har i løpet av første tertial avsluttet fire prosjekter, og ved utgangen av første tertial er 
åtte prosjekter i gjennomføring i tillegg til prosjekt Windows 10. De fleste prosjektene har god 
fremdrift. Prosjekter med avvik til vedtatte planer og styringsparametere følges opp særskilt.  

Status program STIM og prosjekt Windows 10 per første tertial 2021 oppsummeres i tabellen under. 

 
Tabell 1 Overordnet status program STIM og prosjekt Windows 10 per 30. april 2021. Prosjekter 
markert grønne ble avsluttet i første tertial.  

Kommentar til rød status i tabellen:  

Som følge av at sentrale prosjektressurser har sluttet eller vært sykmeldt, og nye ressurser er 
komment inn, har prosjekt Modernisering av nett en risiko for at mangler på erfaringer og kunnskap 
vanskeliggjør håndteringen av viktige arbeidsoppgaver i umiddelbar fremtid.  

 Tiltak: God involvering og opplæring av nyankomne ressurser. Øke kapasiteten ytterligere 
innenfor ledelse og styring av prosjektet. Engasjering av senior ressurser fra linjen i prosjektet. 
Prosjekteier og STIM programleder bidrar inn i prosjektet for å sikre god fremdrift.  

Som orientert om i tertialrapport for 3. tertial 2020 (sak 006-2021) besluttet Oslo universitetssykehus 
HF stans av utrullingen av regional telekomplattform basert på en hendelse 22. desember 2020. 
Utrulling ble besluttet startet opp igjen 23. mars 2021 etter forbedring av teknisk løsning, 
implementering av godkjente endringer og forbedret informasjon og opplæring av brukerne. I 
perioden prosjektet stod stille ble utrullingsteamet redusert for å redusere kostnader. Prognosen er 
per tid over grunnkalkylen men under styringsrammen. Stansen i utrullingen har medført at prosjekt 
Regional telekomplattform er forsinket.  

  Tiltak:  
o Med mål om å innhente noe av forsinkelsen endres utrullingsrekkefølgen for 

Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, og utrulling ved mindre lokasjoner gjennomføres i 
parallell med store sykehus. Endret plan fremstilles for godkjenning av Sykehuspartner 
HF styre 30. august 2020.  

o  Oslo universitetssykehus HF etablerer, i samarbeid med prosjektet, strategi for 
informasjon og opplæring som skal sikre at sluttbrukerne vet hvordan telefonene skal 
brukes, også i kritiske situasjoner. Mottaksprosjektet vil også ha større tilstedeværelse 
under utrullingen ved helseforetaket. 

I figuren under vises fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføringsfasen per første tertial.  
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Figur 2 Fremdrift for prosjekter i gjennomføringsfase per 30. april 2021, program STIM og prosjekt 
Windows 10 

Prosjektene Felles plattform trinn 1, Modernisering av nett, Regional Citrix-plattform og Trådløst nett 
har i første tertial fått godkjent omfangsendring og/eller reviderte prosjektplaner, dette er omtalt 
under status for prosjektene.  

3.1 Prosjekt Felles plattform trinn 1 - RAM 

Hensikt: Levere kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) når denne 
løsningen innføres i 2021.  

Effektmål: 

 Forbedret sikker og stabil drift gjennom å sikre nødvendig kapasitet for RAM for Oslo 
universitetssykehus HF og etablering av geo-redundans og sikrere nettverkshåndtering. 

 Mer moderne og driftssikre rutiner for drift av tjenester på Leveranseplattformen. 

 Forbedret nettverkskapasitet internt i datasentrene. 

Leveranse: Kapasitetsøkning på Leveranseplattformen for å understøtte behovene til RAM for Oslo 
universitetssykehus HF og kapasitetsøkning på det lokale nettverket i sentrale datasentrene (DC-LAN) 
til Sykehuspartner HF. 

Prosjektplan (revidert plan godkjent i Sykehuspartner HF styre 21. april 2021, jfr. sak 032-2021): 

 

Status:  

 Felles plattform trinn 1 har utført kapasitetsøkningen på Leveranseplattformen slik at test- og 
utviklingsmiljø for RAM er klart til bruk fra april 2021. Prosjektet samarbeider med prosjekt Sikker 
føderert konsumering da deres løsningsdesign er viktig for at RAM, og for at andre kliniske 
løsninger skal kunne konsumere tjenester på tvers i regionene.  
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 Prosjektet har en forsinkelse på anskaffelse av nettverksutstyr (DC-LAN), dette påvirker ikke 
produksjonsstart RAM. Forsinkelsen skyldes utfordring i forsyningskjeden hos utstyrsprodusent. 

 Prosjektet har estimert andre gjennomføringsfase (BP3.2) og revidert prosjektplan. Grunnkalkyle 
for hele gjennomføringsfasen og revidert plan ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 9. april 
og Sykehuspartner HF styre 21. april. Finansieringssøknad til Helse Sør-Øst RHF ble sendt 26. 
april. 

Milepælplan (revidert plan godkjent i Sykehuspartner HF styre 21. april 2021, jfr. sak 032-2021):  

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3.1 16.11.20 Faseovergang (gjennomføring fase 1) Gjennomført 

MP2 15.03.21 Etablert kapasitet for test- og utviklingsmiljøer til 
Radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) 

Gjennomført 

BP3.2 21.04.21 Faseovergang (gjennomføring fase 2).  Gjennomført 

MP3 30.06.21 Etablert kapasitet for produksjonsmiljøer til 
Radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) 

På plan 

MP4 30.06.21 Forbedringstiltak leveranseplattformen ferdigstilt 
(dokumentasjon, automasjon, etc.) 

På plan 

MP5 12.11.21 Utbedret kapasitet for DC-LAN På plan. Justert iht ny 
godkjent plan ved BP3.2.  

BP4 15.11.21 Faseovergang (avslutningsfase) På plan. Justert iht ny 
godkjent plan ved BP3.2. 

MP6 17.12.21 Sluttrapport godkjent På plan. Justert iht ny 
godkjent plan ved BP3.2. 

BP5 17.12.21 Godkjent faseovergang (prosjektet avsluttes) På plan. Justert iht ny 
godkjent plan ved BP3.2. 

Økonomi:  

Felles plattform trinn 1 gjeldende finansiering, for første gjennomføringsfase: 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

28,2 29,4 32,1 13 14,1 28,2 

Inntjent verdi: Prosjektet har et positivt avvik mellom påløpt kostnad og inntjent verdi grunnet lavere 
hardwarepriser enn forutsatt, i tillegg til lavere ressurskostnader knyttet til design, arkitektur og 
implementering av testmiljø for leveranseplattformen. Forsinkelse DC-LAN gir negativ effekt på 
inntjent verdi. Hoveddelen av kostnadene forventes i 2. halvår 2021.  

Prosjektkostnad for hele gjennomføringsfasen iht. revidert plan jfr. sak 032-2021, 
finansieringssøknad:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

35,7 37,5 40 

3.2 Prosjekt Innføring kryptert stamnett 

Hensikt: Modernisere nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst og gjøre Helse Sør-Øst til en del av det 
nasjonale stamnettet, samt imøtekomme krav til å kryptere datatrafikk. 
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Effektmål: Muliggjøre nasjonal samhandling og informasjonsdeling med regionale helseforetak og 
andre nasjonale virksomheter innen helse. Gi økt datasikkerhet og sikre etterlevelse av Datatilsynets 
pålegg om kryptering. Økt kvalitet i nettverkstjenesten gir helseforetakene økt tilgjengelighet, 
hastighet og stabilitet, samtidig vil foretakene få forbedret tilknytning mot nasjonale, kritiske 
tjenester som Kjernejournal og E-resept.   

Leveranse: Erstatte dagens nettverksinfrastrukturen 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.  
 
Prosjektplan (inkludert migreringsaktiviteter frem til sommeren):  

Status:  

 Nettverkstjenesten mellom de sentrale datasentrene, Datacenter Interconnect (DCI), ble levert 
fra Norsk Helsenett SF to måneder forsinket. Tekniske tester er utført av Norsk Helsenett SF og 
godkjent i Sykehuspartner HF og i felles styringsgruppemøte for Norsk Helsenett SF og 
Sykehuspartner HF 29. januar 2021. Prosjektet har tatt igjen den tapte tiden slik at DCI ble 
produksjonssatt 28. april 2021 og migrering av de første tjeneste er gjennomført ved at backup 
og CERT er lagt over på tjenesten. Resterende migrering til nytt stamnett vil gjennomføres i flere 
endringsvinduer frem til sommeren 2021. 

 Datatilsynet har gitt Sykehuspartner HF pålegg om å implementere kryptering av 
kommunikasjonen mellom databehandlingsansvarlig og datasentre innen 31. desember 2021. 
Det rapporteres kvartalsvis på status til Datatilsynet. Arbeidet vurderes å ha god fremdrift, men 
etableringen av det krypterte sambandet for håndtering av datatrafikk mellom de sentrale 
datasentrene (DCI) i Helse Sør-Øst og det nasjonale, krypterte stamnettet for datatrafikk mellom 
foretakenes lokasjoner i Helse Sør-Øst (WAN), er i sin totalitet svært omfattende, og det vurderes 
som ikke mulig å fullføre kryptering innen fristen. Sykehuspartner HF har søkt om utsettelse av 
frist for ferdigstillelse av kryptering, men har så langt ikke fått svar fra Datatilsynet. 
Sykehuspartner HF er i dialog med Datatilsynet om et møte for å redegjøre for status og planer.  

Milepælsplan:  

MP Dato Beskrivelse Status 

MP1 13.03.20 Sykehuspartner har bestilt kryptert stamnett mellom de 
sentrale datasentrene (DCI).  

Gjennomført 

MP2 01.07.20 Sykehuspartner har bestilt «Core stamnett». Bekreftelse på 
bestilling av Stamnett iht. avtalen er sendt Norsk Helsenett SF. 

Gjennomført 

MP3 31.08.20 Norsk Helsenett SF ferdig med detaljert løsningsdesign, det 
krypterte stamnett ut over DCI. 

Gjennomført  

MP4 20.11.20 Norsk Helsenett SF DCI ferdigstilt for godkjenning av 
Sykehuspartner. 

Gjennomført 
(22.01.21)  

MP5 20.04.21 Sykeshuspartner HF produksjonssetter kryptert stamnett 
mellom de sentrale datasentrene (DCI). 

Gjennomført 
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MP6 01.11.21 Norsk Helsenett SF fiberleveranse ferdigstilt og overlevert.   

MP7 01.02.22 Norsk Helsenett SF installasjon av kommunikasjonsutstyr ferdig.  
Totalt 16 sentrale lokasjoner (core) i Helse Sør-Øst. 

  

MP8 01.04.22 Norsk Helsenett SF testing av samband ferdigstilt.   

MP9 01.06.22 SP har etablert kryptert samband på mindre lokasjoner (C-
lokasjoner). Begrenset oppad til 15 C-lokasjoner. 

  

MP10 01.07.22 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner.   

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

38 43 49 11,3 9,6 37,3 

Inntjent verdi: Avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi er relatert til enkelte forsinkelser ved 
oppstart, testing og opplæring knyttet til produksjonssetting av DCI. Ingen vesentlige avvik knyttet til 
påløpt kostnad. 

3.3 Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling   

Hensikt: Tilrettelegge for bruk av mobile enheter i pasientbehandling og for å understøtte 
arbeidsprosessene ved helseforetakene på en mer effektiv måte. 
 
Effektmål: Helseforetakene opplever mobile enheter som et brukervennlig verktøy som bidrar til 
effektiv arbeidsflyt og mer tid til pasientrettet arbeid. Bruken skal være i henhold til regionalt 
ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern. Mobile enheter leveres som en samlet 
tjeneste fra Sykehuspartner HF, med forutsigbar i tid, kost og kvalitet. 
 
Leveranse:  
• Arkitektur for mobile enheter med beskrivelse av teknisk plattform, avhengigheter og 

grensesnitt. 
• Endringer i regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 
• Etablering av applikasjon for Mobil autentisering med single-sign-on. 
• Etablering av ny forretningstjeneste for mobile enheter, tjenesteorientert drifts- og 

forvaltningsmodell, samt oppdatert tilbuds- og leveransemodell. 
• Etablering av standardiserte mobile profiler tilpasset etterspurte bruksområder. 
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Prosjektplan:   

 

Status: Prosjektet har mindre forsinkelse på delaktiviteter, men dette påvirker ikke planen for 
gjennomføring. Prosjektet er totalt sett i henhold til plan.   

Milepælplan (godkjent endringsanmodning i styringsgruppen i tertialet): 

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3 02.11.20 Besluttet oppstart av gjennomføringsfasen.  Gjennomført  

MP1 06.05.21 Arkitektur for mobile enheter er beskrevet og foreligger i 
versjon 1.0 

Forsinket  

MP2 08.11.21 Forretningstjenesten Mobile enheter er overlevert til 
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF 

På plan. Justert 
etter godkjent 
endringsanmodning.  

MP3 25.06.21 Funksjonsenhet er implementert og overlevert til drift og 
forvaltning i Sykehuspartner HF 

På plan 

MP4 01.09.21 Løsning for mobil autentisering med Single Sign-on (SSO) 
er implementert og overlevert til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF 

På plan 
 

MP5 28.09.21 Personlig arbeidsenhet er implementert og overlevert til 
drift og forvaltning i Sykehuspartner HF 

På plan 

MP6 28.09.21 Kioskenhet er implementert og overlevert til drift og 
forvaltning i Sykehuspartner HF 

På plan 
 

BP4 10.12.21 Beslutte oppstart av avslutningsfasen for prosjekt 
Mobilitet 

På plan 

BP5 09.02.22 Prosjektet avsluttes. På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

16,3 17,3 19,5 5,1 4,6 15,6 

Inntjent verdi: Årsaken til avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi er at selv om leveransen 
tjenesteorientering er estimert ferdig i 1. kvartal, pågår den i hele gjennomføringsfasen. I tillegg er 
det noen mindre justeringer i planene sammenlignet med hva som ligger i grunnkalkylen. 
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3.4 Prosjekt Modernisering av nett 

Hensikt: Modernisere lokalnettene (Local Area Network, LAN) ved helseforetakene og nettverkene 
ved datasentre (DC-LAN) i Helse Sør-Øst, for å etablere en standardisert, helhetlig og regional 
nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet og sporbarhet, og oversikt over utstyr og 
aktivitet på nettverket. Det skal gi et sikkert og stabilt nettverk med god ytelse for tjenestene og 
brukerne, og understøtte bruk av mobile tjenester. Prosjektet er en vesentlig byggekloss for å oppnå 
målbildet for IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, og derigjennom understøtte den kontinuerlige 
digitaliseringen 

Effektmål: Sikker og dokumenterbar etterlevelse av til enhver tid gjeldende policyer og regelverk. 
Opprettholde eller øke tilgjengelighet på gjeldende nettverkstjenester i Helse Sør-Øst. Øke 
nettverkskapasiteten for å understøtte forventet krav til mengde trafikk og antall klienter. Mer 
kostnadseffektiv drift og forvaltning i Helse Sør-Øst og forbedre foretaksgruppens sin evne til å dekke 
fremtidige nettverksbehov iht strategiske mål.  

Leveranse:  

 Etablere rammeavtale for nettverksområdet (utstyr, tjenester), levere standardisert og moderne 
nettverksinfrastruktur for lokalnettene (LAN) på alle lokasjoner i Helse Sør-Øst (ca totalt 250)  

 Tilkoble lokasjoner i Helse Sør-Øst til kryptert stamnett (WAN) i løpet av 2023 (med unntak av 
Oslo Universitetssykehus HF), og levere ny moderne nettverksinfrastruktur på de tre sentrale 
datasentrene (DC-LAN) i Helse Sør-Øst. 

 Prosjektet støtter og bidrar til å sette drifts og forvaltningsorganisasjonen i stand til å levere iht 
drifts- og forvaltningsmodell ved å etablere prosesser og teknologi på maskinvare og 
programvare (HW, SW). 

Prosjektplan (revidert plan godkjent i Sykehuspartner HF styre 21. april 2021, jfr. sak 033-2021):  

  

Status:  

 Prekvalifisering av leverandører er gjennomført. Prosjektet er noe bak plan, men arbeider for å 
levere hovedmilepælene på plan.  

 Inkludering av modernisering av lokale nettverk i datasentrene (DC-LAN) i prosjektets omfang, 
med revidert plan og grunnkalkyle ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 9. april og 
Sykehuspartner HF styre 21. april. Dette vil ikke påvirke tidspunkt for kontraktsignering på 
rammeavtale og avslutning av gjeldende prosjektfase. Finansieringssøknad til Helse Sør-Øst RHF 
er sendt.  

Milepælplan: (revidert plan godkjent i Sykehuspartner HF styre 21. april 2021, jfr. sak 033-2021):  

MP Dato Beskrivelse Status 

MP3 15.01.21 Prekvalifisering gjennomført, start dialogprosess Gjennomført  
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MP4 22.03.21 Moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur 
utarbeidet 

Bak plan (forventet 
18.05.21) 

BP3.2 30.08.21 Beslutte faseovergang og søke om finansiering (avrop 
på rammeavtale) 

På plan. Justert iht 
godkjent revidert plan  

MP5 20.09.21 Invitasjon til å gi endelig tilbud På plan 

MP6 23.10.21 Innstilling leverandørvalg På plan 

MP7 17.11.21 Kontraktsignering godkjent rammeavtale På plan 

MP8 30.06.22 Modernisering planlagt, design gjennomført og testet. På plan  

MP9 20.02.23 Modernisering av 1. foretak (pilot) gjennomført På plan 

Økonomi:  

Gjeldende finansiering:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

15 17,8 21,9 13,2 9,7 17,7 

Inntjent verdi: Avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi har årsak i forsinket oppstart grunnet 
at det tok lang tid å avklare fullmakter innledningsvis, ekstern juridisk kvalitetssikring, ekstraordinære 
kostnader til opplæring av nye ressurser som følge av at flere nøkkelpersoner har sluttet samt 
forberedende arbeid relatert til DC-LAN. Prosjektet har noe lavere pådrag hittil enn forventet. 

 Prosjektkostnader iht. økt omfang og revidert plan (finansieringssøknad, jfr. sak 033-2021):  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

22,3 24,8 26,5 

3.5 Prosjekt PAM - én styrt vei inn   

Hensikt: Sikre at alle personlige privilegerte kontoer i Helse Sør-Øst blir innrullert i PAM-tjenesten, 
slik at all bruk av slike kontoer skjer på en kontrollert, sporbar og sikker måte. 

Effektmål: Én kontrollert, sikker sporbar vei inn for 1 600 brukere med privilegerte kontoer i Helse 
Sør-Øst innen 31. desember 2021. Økt tilgjengelighet for bruk av privilegerte tilganger og optimal 
ressursbruk for drift og forvaltning av PAM-tjenesten i Helse Sør-Øst.   

Leveranse:  

 Teknologitilpasninger: bidra til å etablere nødvendige integrasjoner og tilpasninger slik at 
tjenesten kan tas i bruk av alle brukere i Helse Sør-Øst med privilegerte tilganger. 

 Innrullering: gi tilgang til den etablerte PAM-tjenesten til ansatte i helseforetakene med 
privilegerte tilganger og ansatte hos IKT-leverandørene, slik at tilgangene kan benyttes mot 
driftede målsystemer/servere i SIKT, AHUS og OUS-domenene. 

 Stenge andre veier inn: migrering av relevant innhold i eksisterende PAM-løsninger og stenge 
ned tilgang til eksisterende driftsportaler, for å oppnå én styrt vei inn til driftede systemer.  

Status: Prosjektet gikk over i gjennomføring etter vedtak i STIM programstyringsgruppe 21. januar 
2021. Prosjektet er tre uker bak plan med etableringen av autentiseringsmetode og aksesstjeneste 
tilpasset ansatte i helseforetakene og hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst. Dette vil ikke påvirke 
sluttdato eller kost i prosjektet. 
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Prosjektplan:  

 

Milepælplan: 

MP Dato Beskrivelse Status 

BP3 14.01.21 BP3 – Beslutning om oppstart gjennomføring  Gjennomført 

MP1 31.03.21 Når IdM-integrasjon er etablert Forsinket. Leveres 
ultimo mai 

MP2 31.03.21 Når aksesstjeneste for leverandører og HF-ansatte er 
etablert 

Forsinket. Leveres 
primo mai 

MP3 31.03.21 Når autentiseringstjeneste for leverandører og HF-ansatte 
er etablert 

Forsinket. Leveres 
medio mai 

MP4 31.03.21 [ekstern avhengighet]: Når metode for flytting av filer til 
og fra driftede målsystem er tilgjengelig 

Forsinket 

MP5 31.05.21 Når IKT-leverandører er innrullert i PAM Leveres 31.08.21 

MP6 30.06.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i SIKT er 
migrert 

 

MP7 30.09.21 Når brukere med privilegert tilgang HF er innrullert i PAM 
 

MP8 30.09.21 Når Lokal administrator konto for servere i SIKT, AHUS og 
OUS er migrert 

 

MP9 30.09.21 Når relevant innhold i Thycotic-installasjon i VPN42 er 
migrert 

 

MP10 31.10.21 Når eksisterende driftsportaler er stengt 
 

BP4 15.11.21 Formell overlevering avsluttet 
 

BP5 15.12.21 Avslutning og godkjenning sluttrapport 
 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

14,4 16,3 18 3,4 3,3 14,4 

Inntjent verdi: Ingen vesentlige avvik mellom påløpt kostnad og inntjent verdi.   

3.6 Prosjekt Regional Citrix-plattform  

Hensikt: Økt sikkerhet, bedre brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og 
livssyklushåndtering.  
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Effektmål: Økt sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet på Citrix-plattformen ved sanering av 
maskinvare og programvare, herunder End of Life-programvare. Standardisering gir forbedret 
ressursutnyttelse og økt leveransepresisjon til helseforetakene. Mer optimal bruk av eksisterende 
utstyr og gjenbruk og tilrettelegging av applikasjonspakker på tvers av klientplattformer (tykk-Win10 
og tynn-Citrix). Styrt sanering og investering etter vurdering av risiko og forsvarlig levetid på 
tilgjengelig utstyr gir økt kostnadseffektivitet- og styring. Muliggjør økt leveranseevne som 
understøtter brukernes tjenestebehov, herunder sesjonsvandring som innebærer at bruker kan logge 
seg inn en gang i løpet av vakten og forbli innlogget gjennom vakten. 
 
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 
livssyklushåndtering, samt applikasjonspakking.  

 Tilrettelegge applikasjoner for ny plattform og ta i bruk felles plattform for dynamisk 
arbeidsflate, som også benyttes for Windows 10. 

 
Status: Løsningen er i produksjon og overlevert Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, 
Revmatismesykehuset, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, 
Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF. Løsningen driftes av prosjektet inntil linjeorganisasjonen i 
Sykehuspartner HF overtar drift og forvaltningsansvaret i henhold til gjeldende overleveringsprosess.  

Test av prioriterte applikasjoner ved Oslo universitetssykehus HF er ferdigstilt og styringsgruppen har 
gitt sin tilslutning til revidert plan for fullføring av leveransen. Planlagt produksjonsdato for Oslo 
universitetssykehus HF er 12. mai 2021. 

Prosjektplan: (revidert plan godkjent i styringsgruppene 17. februar 2021) 

 

Milepælplan: (revidert plan godkjent i styringsgruppen 17. februar 2021) 

MP Dato Beskrivelse Status 

MP1 30.10.19 Produksjonssetting SUNHF, avslutning ELS 29.11.19 Gjennomført  

MP2 08.01.20 Produksjonssetting SSHF, avslutning ELS 30.01.20 Gjennomført 

MP3 12.02.20 Produksjonssetting VVHF, avslutning ELS 06.03.20 Gjennomført 

MP4 22.04.20 Produksjonssetting REVMA, avslutning ELS 26.05.20 Gjennomført 

MP5 29.04.20 Produksjonssetting SIVHF, avslutning ELS 27.05.20 Gjennomført 
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MP6 13.05.20 Produksjonssetting STHF, avslutning ELS 12.06.20 Gjennomført 

MP7  27.05.20 Produksjonssetting HSØ RHF, avslutning ELS 27.06.20 Gjennomført 

MP8 02.09.20 Produksjonssetting SPHF, avslutning ELS 2020 30.09.20 Gjennomført 

MP9 30.09.20 Produksjonssetting SIHF, avslutning ELS 31.10.20 Gjennomført 

MP10 26.08.20 Produksjonssetting SØHF, avslutning ELS 08.03.21 Gjennomført 

MP11 12.05.21 Produksjonssetting OUSHF, avslutning ELS 11.06.21 På plan 

BP4 21.05.21 Beslutte oppstart avslutningsfase På plan 

BP5 09.08.21 Beslutte lukking av prosjekt På plan 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

73 82 92 59,4 71,1 62,1 

Inntjent verdi: Det positive avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi er grunnet i gevinst ved å 
gjenbruke applikasjonspakker tilrettelagt av prosjekt Windows 10 fase 1 og Sykehuspartner HF linje. 
Prognosen ligger per tid 10,9 MNOK under grunnkalkylen. 

3.7 Prosjekt Regional telekomplattform   

Hensikt: Hensikten er å sikre høy tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenestene, samt effektivisere 
drift og forvaltning av telekomplattform og -tjenester. 

Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende samhandlings-
tjenester. Sikre tilfredsstillende tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester i regionen.  Mer 
optimal ressursbruk og utstyrskontroll skal ivareta tilfredsstillende kvalitet i drift og forvaltning, og 
bidra til reduserte service- og vedlikeholdskostnader av telekomplattformen i Helse Sør-Øst. 

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

Status: Piloten for regional telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneklinikken, 
forårsaket en utfordrende driftssituasjon og stans i utrullingen 22. desember 2020. Prosjektet har i 
etterkant forbedret den tekniske løsningen, brukervennligheten og opplæringsregimet. 
Forbedringene ble godkjent av helseforetaket og Oslo universitetssykehus HF besluttet 23. mars 
2021 at utrullingen på regional telekomplattform fase 3.2.1 kunne gjenopptas. Prosjektet er 3,5 
måned forsinket i utrullingen som følge av stansen. Med mål om å begrense forsinkelsen er 
utrullingsrekkefølgen for Radiumhospitalet og Ullevål sykehus endret, og utrulling ved mindre 
lokasjoner gjennomføres i parallell med store sykehus for ytterligere fremdrift. Prosjektet er per tid i 
gang med utrulling ved Ullevål sykehus. I stansperioden ble prosjektets utrullingsteam redusert for å 
redusere økonomiske konsekvenser av forsinkelsen. Prosjektet igangsatte aktivitet for forberedelse 
av neste fase, og med å klargjøre Ullevål sykehus til utrulling.  

I godkjenning av fase 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF 
(Ringerike sykehus) besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF, jfr. sak 021-2021, at finansiering av 
terminaler for regional telekomplattform skal dekkes av helseforetakene. Godkjenningen inneholdt 
også en rokering av omfang mellom fase 3.2.1 og fase 3.2.2. Etableringskostnader for prosjektet ble 
samlet i fase 3.2.1 og utrullingen ved Ullevål sykehus ble flyttet fra fase 3.2.1 til fase 3.2.2. 

Nye datoer i milepælsplan er under forutsetning av at endringsanmodningen vedrørende 3,5 måned 
forsinkelse som følge av stansen i utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF og endret 
utrullingsrekkefølge mellom Ullevål sykehus og Radiumhospitalet godkjennes. 
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Prosjektplan:  

  

 
Milepælplan fase 3.2.1 oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF: 

MP Dato Beskrivelse Status 

MP1 01.09.20 Oppstart Pilot Oslo universitetssykehus HF (SSE og 
Kvinneklinikken, Ullevål sykehus) 

Gjennomført  

MP2 01.10.20 Kontrakt for anskaffelse av utstyr signert – 
Radiumhospitalet (fase 3.2.1) 

Gjennomført 

MP3 30.10.20 Hovedandel (90 %) av terminaler migrert til RTP – 
Pilot Oslo universitetssykehus HF (resterende 
migrering gjennomføres av prosjektet i etterkant) 

Gjennomført 

MP4 04.01.21 Oppstart Radiumhospitalet Pågår. Ny dato 16.08.21  

MP5 01.02.21 Alle terminaler rullet ut på Oslo universitetssykehus 
HF 

Pågår. Ny dato 31.01.22 

MP6 21.06.21 Hovedandel (90 %) av terminaler migrert til regional 
telekomplattform Radiumhospitalet  

Pågår. Ny dato 01.11.21   

MP7  30.09.21 Alle terminaler rullet ut på Radiumhospitalet Pågår. Ny dato 31.01.22 

MP8 30.09.21 Avslutning fase 3.2.1 Ny dato 31.01.22 

Nye datoer for milepælene iht. endret utrulingsrekkefølge er inkludert i statuskolonnen. Prosjektet 
vil fremlegge den nye planen for godkjenning i styret i Sykehuspartner HF 30. august 2021.   

Milepælsplan 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP 1 24.03.21 Oppstart fysisk utrulling Ullevål sykehus Gjennomført 
21.04.21 

MP 2 30.06.21 Hovedandel av terminaler på Ullevål sykehus migrert til 
regional telekomplattform 

Ny dato: 22.10.21 

MP 3 11.08.21 Oppstart fysisk utrulling Rikshospitalet Ny dato: 03.11.21 

MP 4 25.08.21 Oppstart fysisk utrulling på øvrige lokasjoner Oslo 
universitetssykehus HF 

Ny dato: 11.08.21 

MP 5 20.10.21 Oppstart fysisk utrulling Pilot SIKT Ny dato: 19.01.22 

MP 6 21.10.21 Ullevål sykehus overlevert til Sykehuspartner HF linje Ny dato: 29.04.22 

MP 7 29.10.21 Hovedandel av terminaler på Rikshospitalet migrert til 
regional telekomplattform 

Ny dato: 28.02.22 
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MP 8 21.11.21 Hovedandel av terminaler på øvrige lokasjoner Oslo 
universitetssykehus HF migrert til regional 
telekomplattform 

Ny dato: 11.03.22 

MP 9 21.11.21 Hovedandel av terminaler på Pilot SIKT migrert til 
regional telekomplattform 

Ny dato: 01.03.22 

MP 10 20.12.21 Rikshospitalet overlevert til SP Telekom linje Ny dato: 29.04.22 

MP 11 20.12.21 Øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus HF 
overlevert til Sykehuspartner HF linje 

Ny dato: 29.04.22 

MP 12 20.12.21 Pilot SIKT overlevert til til Sykehuspartner HF linje Ny dato: 29.04.22 

Økonomi:  

Fase 3.2.1 Oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.21 

Inntjent  
verdi 

Prognose 

 60,7  70 77,5  38,9 37,4  68,5  

Inntjent verdi: Riggkostnader som tidligere var fordelt mellom fasene er flyttet fra fase 3.2.2 til fase 
3.2.1, og inntjent verdi representerer reell fremdrift. Tilsvarende er Ullevål sykehus flyttet fra delfase 
3.2.1 til fase 3.2.2, jfr. sak 091-2020 i styret Sykehuspartner HF.   

Fase 3.2.2 ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF 

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.21 

Inntjent  
verdi 

Prognose 

41,1 50,2 57,5 2,1 3,1 41,1 

Inntjent verdi: Ullevål SH som ble påstartet i fase 3.2.1 ble flyttet fra fase 3.2.1 over til fase 3.2.2. 
Forberedende aktiviteter under sammen med oppstart av utrullingen har gitt økt inntjent verdi i 
fasen. 

3.8 Prosjekt Trådløst nett  

Hensikt: Forbedret trådløs nettverksinfrastruktur i Helse Sør-Øst ved å bredde trådløst nett og 
erstatte «End-of Life» utstyr med nytt WIFI etter avtale med det enkelte foretak. 

Effektmål:  

 Økt tilgang på trådløst nett for både helsepersonell og pasienter.  

 Tilrettelegger for effektivisering av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen ved at foretakene kan 
ta i bruk ny funksjonalitet og nye løsninger via WiFi.  

 Interne drift- og forvaltningsprosesser endres til proaktiv feilsøking og -retting. 

Leveranse: 

 Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst nettverk og 
utskiftning av End of life-utstyr etter avtale med foretakene. 

Status: Prosjekt har levert et standardisert trådløst nettverk og skiftet ut end of life-utstyr ved alle 
helseforetak. Det gjenstår arbeid ved Akershus universitetssykehus HF lokasjon Kongsvinger sykehus, 
Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. Som følge av endrede forutsetninger ble 
prosjektets omfang vedtatt endret i STIM programstyringsgruppe 9. april og Sykehuspartner HF styre 
21. april 2021 (jfr. sak 034-2021). Restanser inngår i omfang for prosjekt Trådløst nett fase 2 som er 
under etablering i linjen, og overgangen koordineres slik at endringen gir minst mulig negative 
effekter for helseforetakene. 

Tilpassinger av lokal infrastruktur ved helseforetak, som kabling og tilrettelegging av 
kommunikasjonsrom, er forutsetninger for fremdriften i prosjektet. Manglende tilrettelegging vil 
kunne forsinke prosjektet i neste tertial.  



 

Side 19 av 35 

 

Prosjektplan: 

 

Milepælplan: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 15.10.19 Akershus universitetssykehus HF – Lørenskog  Gjennomført  

MP2 15.10.19 Sykehuset i Vestfold – Stavern og Tønsberg Gjennomført  

MP3 15.01.20 Sunnaas sykehus HF Gjennomført  

MP4 02.07.20 Vestre Viken HF – Drammen, Kongsberg, Ringerike og 
Bærum (siste kvalitetssikring avsluttes i august 2020) 

Gjennomført  

MP5 17.07.20 Sykehuset i Telemark HF – Porsgrunn, Skien, Notodden Gjennomført  

MP6 30.07.20 Sykehuset Sørlandet HF – Flekkefjord, Arendal og 
Kristiansand 

Gjennomført  

MP7 19.01.21 Oslo universitetssykehus HF fase 2. Gjennomført 

MP8 01.10.21 Sykehuset Innlandet HF – Elverum På plan 

MP9 01.07.21 Sykehuset Innlandet HF – Hamar På plan 

MP10 01.07.21 Sykehuset Innlandet HF – Tynset På plan 

MP11 01.12.21 Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger  
 

MP13 01.08.21 Sykehuset Østfold HF – Helsehuset Askim 
 

MP14 17.12.21 Sykehuset Østfold HF – Haldenklinikken 
 

MP15 01.07.21 Sykehuset Østfold HF – Administrasjonsbygg Kalnes 
 

MP16 17.12.21 Åsebråten (DPS i Fredrikstad)  
 

BP4 17.12.21 Besluttet oppstart avslutningsfasen 
 

BP5 30.12.21 Besluttet avslutning av prosjekt.  

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent 
verdi  

Prognose 

115,6 64,7 (2019) 
51 (2020-21) 
115,7 totalt 

-  

99,3 (totalt) 

 

91,8 

 

115,6 

Inntjent verdi: Inntjent verdi er under påløpt verdi grunnet lavere aktivitet i aktivering av nye trådløse 
soner. Koronasituasjonen har påvirket ressursenes tilgang til sykehusene. 
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4 Status prosjekt Windows 10  

Hensikt: Nytt operativsystem vil ha økt stabilitet og sikkerhet, samt tilrettelegge for at 
helseforetakene skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger. 

Effektmål: Utrulling av Windows 10 til alle helseforetak vil gi økt stabilitet og sikkerhet samt legge til 
rette for at helseforetakene i fremtiden skal kunne ta i bruk flere funksjoner og mobile løsninger. 

Leveranse: Oppgradering til Microsoft Windows 10-klientplattform for 50 000 PC-klienter. 

Status: Oppgraderingen til Windows 10 er et omfattende arbeid og er delt i tre faser. Arbeidet med 
første fase, har god fremdrift og leverer på vedtatte måltall. God fremdrift her medfører fortløpende 
overføring av applikasjonstilretteleggere til fase 2 og reduksjon i prognosen. I fase 2 vil 16 000 
klienter oppgraderes innen utgangen av 2022, noe som reduserer omfanget i den tredje fasen med 
2 000 klienter innen medisinskteknisk utstyr. Planen for fase 2 ble vedtatt i Sykehuspartner HF styre 
30. april 2021 og finansieringssøknad er oversendt til eier. Tidlig start på applikasjonstilrettelegging 
øker sannsynligheten for å kunne gjennomføre fase 2 i henhold til plan. 

Milepælplan (fase 1): 

MP0 08.06.20 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2020 ferdigstilt Gjennomført 

MP1 17.08.20 Oppstart utrulling etter sommerferie og frysperiode 

– SIKT 

Gjennomført  

MP2 31.10.20 Detaljert utrullingsplan første halvår 2021 ferdigstilt Gjennomført 

MP3 31.10.20 18 100 klienter ferdigstilt SIKT Gjennomført 

MP4 31.12.20 21 700 klienter ferdigstilt SIKT Gjennomført 

MP5 11.01.21 Oppstart utrulling OUS Gjennomført  

MP6 30.04.21 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2021 ferdigstilt Gjennomført 

MP7 30.06.21 40 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS På plan  

MP8 30.11.21 50 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS På plan 

Økonomi:  

 Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 
(P50) 

Kostnads-
ramme 
(P85) 

Påløpt 
per 

30.04.20 

Inntjent 
verdi 

Prognose 

Windows 10 
 
Baseline jun.20-nov.21 
brukes ved inntjent verdi 

414 
 

178 

459 
 
- 

490 
 
- 

333,6 
 

98,1 

- 
 

156,4 

372,6 
 

137,1 

Inntjent verdi: Flere applikasjonspakker er ferdigstilt enn planlagt til en lavere kostnad enn 
budsjettert. Fremgangen gjør at prosjektet har redusert med 6 FTE som er hensynstatt i prognosen ut 
året. Test er også foran plan, og bruker også mindre ressurser enn forutsatt i grunnkalkylen. 

5 Felles drifts- og forvaltningsmodell 

Program STIM utvikler og implementerer en fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell på tvers av 
prosjektleveransene, basert på anerkjente rammeverk og beste praksiser. Arbeidet innenfor Felles 
drifts- og forvaltningsmodell (FDM) har kommet et viktig steg videre i første tertial, og skal ivareta at 
eksisterende tjenester kan migreres inn i samme modell. Modellen skal sikre at Sykehuspartner HF 
utvikler og tar i bruk evnen til å arbeide smidig, metodisk og etter effektive og etterrettelige 
prosesser gjennom hele livssyklusen av tjenesteleveransen. Arbeidet vil omfatte arbeidsprosesser, 
verktøy, kompetanse og organisasjon, og tilrettelegge for drift av sentral infrastruktur. Målet er:   

 En forvaltningsorganisasjon som aktivt tar i bruk programmets leveranser gjennom helhetlig 
tjenestelivssyklus både internt i Sykehuspartner HF, med helseforetakene og leverandørene. 
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 Forbedret tjenestekvalitet ved å forbedre og utvikle organisasjonens evne til å utvikle, 
forvalte, teste, dokumentere og sette i produksjon tjenester på moderne 
infrastrukturplattform. 

 Å bidra til forbedret fleksibilitet og endringsevne ved å utvikle og implementere nye 
leveranseformer som bedrer organisasjonens leveransekapasitet. 

 
Mandat for arbeidet ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 21. januar 2021. FDM gjennomføres 
etter smidige prinsipper, og prioritering av leveranser gjøres sammen med prosjektene i to-ukers 
perspektiv (sprintlengde). I tertialet har arbeid og bistand for transformasjon til ny drift- og 
forvaltningsmodell for prosjektene Felles plattform trinn 1, Regional testplattform og Container-
teknologi, i tillegg til linjeprosjektet Innføring av digital samarbeids- og kommunikasjonsplattform i 
Helse Sør-Øst, vært prioritert. Leveransene er tilpasset de behov som fremkommer gjennom de 
enkelte initiativene og prosjektene, og FDM har derfor felles milepæler med disse.  
 

 
Figur 3 Planlagte sprinter innenfor Felles drifts- og forvaltningsmodell 

6 Status prosjekter under planlegging  

Program STIM har ved utgangen av første tertial fem prosjekter i planleggings- eller konseptfase, som 
forventes å gå over i gjennomføringsfase i løpet av året. 

6.1 Prosjekt Alarm- og meldingstjenester  

Hensikt: Levere én alarm- og meldingstjeneste med utgangspunkt i helseforetakenes behov og 
Sykehuspartner HF sine driftsutfordringer. 

Effektmål:  

 Forbedret samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og pasient, standardisert alarm- og 
meldingstjeneste i Helse Sør-Øst, med tilfredsstillende funksjonalitet og mulighetsrom for 
brukere av tjenesten gjennom standardisert tjenestekatalog. 

 Mer effektiv og pasientnært tjenesteforløp, ved økt bruk av mobile digitale arbeidsflater, bedre 
bruk av teknologi og mer pasientorienterte tjenester i foretaksgruppen. 

 Fremtidig tids- og ressursbesparelser gjennom standardisering og sentralisering av drift og 
forvaltning i Helse Sør-Øst ved nye arbeidsformer. 

 Økt kostnadsforutsigbarhet i Helse Sør-Øst, særlig ved nybygg. 
 
Status: Prosjektet planlegger med overgang til planleggingsfasen med beslutning i STIM 
programstyringsgruppe 19. mai 2021 og godkjenning for oppstart av gjennomføringsfasen (BP3) i 
STIM programstyringsgruppe 23. september og Sykehuspartner HF styre 14. oktober 2021.  
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Prosjektplan:  

 

6.2 Prosjekt Felles plattform trinn 2 - hybrid sky  

Hensikt: Etablere én regional, hybrid skyplattform i Helse Sør-Øst. 

Effektmål:  

 Økt samhandling mellom foretak og informasjonsdeling rundt pasientforløp gjennom felles 
regionale tjenester samlet på en plattform.  

 Økt tillit til IKT-løsninger gjennom forbedret informasjonssikkerhet, en effektiv 
forvaltningsmodell og forbedret tjenestekvalitet.  

 Økt effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger gjennom økt fleksibilitet og automasjon, og 
mer kostnadseffektive tjenester som følge av mer standardisering og automasjon. 

Status: Prosjektet er i planleggingsfasen. Utarbeidelse av en markedsundersøkelse (Request for 
Information - RFI) er igangsatt, og er planlagt sendt ut i marked i løpet av mai 2021. Prosjektet 
utarbeider en tidslinje med de beslutninger og risikovurderinger som må gjøres frem til det kan 
anskaffes en hybrid skyplattform. 

Prosjektplan:  

 

6.3 Prosjekt Felles plattform Containerteknologi    

Hensikt: Etablere en infrastrukturtjeneste for å teste og pilotere DIPS Arena ved bruk av 
containerteknologi. Deretter vil prosjektet etablere produksjonsmiljø på samme type teknologi 
(container) og i parallell jobber prosjektet sammen med Felles drifts og forvaltningsmodell for å få 
opp drift og forvaltningsrutiner, arbeidsprosesser og roller for å ivareta drift og forvaltning av ny 
teknologi på en effektiv og fremtidsrettet moderne måte. 

Effektmål: Effektgrunnlag er i arbeid og forventes å gi økt innsikt i mulige konsekvenser ibruktakelse 
av containerteknologi vil gi foretaksgruppen. Containerteknologi forventes per tid å legge til rette for: 

 Forbedret ressursutnyttelse ved enklere og mer effektiv drift og forvaltningen i Sykehuspartner 
HF, herunder forbedret kostnadseffektivisering. 

 Forbedret fleksibilitet og endringsevne for helseforetakene gjennom eksempelvis parallell 
oppgradering og tilbakerulling med normal drift, økt tjenestevolum, økt skalerbarhet og 
fleksibilitet ved økt ytelse ift. tradisjonell teknologi/løsning (hurtigere responstid, raskere lasting). 

 Forbedret tjenestekvalitet ved økning av automatisk feilkorreksjon og skalering som er spesielt 
viktig for tjenester som applikasjons-servere, hvor behovet for kapasitet kan endre seg i løpet av 
kort tid (døgnet eller eksempelvis år). 
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Status: Prosjektet er i planleggingsfasen. Det planlegges med godkjenning for oppstart av 
gjennomføringsfasen (BP3) i STIM programstyringsgruppe i juni 2021. 

Prosjektplan:  

 

6.4 Prosjekt Kryptert indre kjerne  

Hensikt: Hensikten med prosjektet er å øke krypteringsgraden i dagens kjernenett i Helse Sør-Øst, 
samt gjennomføre kapasitetsøkning og oppgradering av datanettverk i tilknytning til sentrale 
datasentre. Dette for å møte krav om kryptering fra Datatilsynet, og behov for å øke kapasiteten på 
nettverket mellom de sentrale datasentrene og oppgradere nettverksutstyr som vil være uten 
support før moderniserte nettverk leveres fra andre prosjekter i program STIM. Dette skal realiseres 
ved å ta i bruk allerede eksisterende funksjonalitet og oppgradere enkelte maskinvarekomponenter 
slik at disse får støtte for «Link-kryptering» og økt kapasitet mellom datasentrene. 

Effektmål: Kryptering av indre kjerne og å imøtekomme Datatilsynets krav om kryptering, inntil alle 
helseforetakene er koblet opp til nytt stamnett levert av Norsk Helsenett SF. Leveransene gir økt 
kapasitet mellom de sentrale datasentrene, sikrer sikker og stabil drift og bedre sikkerhet frem til det 
planlagte moderniseringsarbeidet på DC-LAN er gjennomført, og raskere imøtekomme regulatoriske 
krav fra Datatilsynet om kryptering av all datatrafikk over dagens kjernenett.  

Status: Prosjektet er i planleggingsfasen. Minikonkurranse for anskaffelse av utstyr er utlyst. Det 
planlegges med godkjenning for oppstart av gjennomføringsfasen (BP3) i STIM 
programstyringsgruppe 19. mai 2021 og i Sykehuspartner HF styre 2. juni 2021.  

Prosjektplan:  

 

6.5 Prosjekt Regional testplattform  

Hensikt: Prosjektet skal etablere og tilrettelegge en felles regional testplattform for utvikling, test og 
kurs, og dermed legge til rette for økt leveransekraft og samhandling i regionen, samt stimulere til 
effektiv og robust kvalitetssikring av teknologitjenester og arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. 
Løsningskonseptet skal være dynamisk og robust, skalerbar og fleksibel, med tilstrekkelig 
funksjonalitet og sikkerhet. 

Effektmål: Effektgrunnlag er under utarbeidelse og forankringsaktiviteter pågår:  

 Forbedret leveransene til helseforetakene 

 Forbedret informasjonssikkerhet og funksjonalitet i tjenesteleveransene 

 Bedre ressursutnyttelse, økt kapasitet i Sykehuspartner HF og mer dynamisk livssyklusstyring 
gjennom økt grad av automatisering.   
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Status: Plan- og gjennomføringsfasene er delt i Basisløsning og Utvidet løsning, som henholdsvis skal 
etablere en testplattform (for utvikling, test og kurs, miljø) med basistjenester klar for bruk i første 
gjennomføringsfasen og deretter en utvidelse av funksjonalitet og tjenestetilbud i andre 
gjennomføringsfase. Prosjektet er i planleggingsfasen, og planlegger per tid med godkjenning for 
oppstart av gjennomføringsfasen (BP3.1) for Basisløsning i STIM programstyringsgruppe og 
Sykehuspartner HF styre i tredje kvartal 2021.  

Prosjektplan:  

 

6.6 Prosjekt Tjenestemigrering  

Hensikt: Sørge for planlegging og gjennomføring av migrering av tjenester og applikasjoner fra 
dagens plattformer til ny fremtidig felles regional plattform. Være bidragsyter og tilrettelegger for 
modernisert drift og forvaltning, og sanering av eksisterende og utdatert infrastruktur i regionen. 

Effektmål: Overordnet målsetning er «én tjeneste én gang på én felles regional plattform». Foreløpig 
helhetlig effektkart er etablert. Effektgrunnlag for hovedstrøm A er under arbeid og forankring pågår. 

Status: Prosjektet er delt i hovedstrøm A Migreringsklargjøring og prioriterte tiltak og B 
Tjenestemigrering. Hovedstrøm A er per tid i planleggingsfasen. Prosjektet er i hovedsak på plan. 
Avklaringer av prosjektets omfang i forhold til linjeaktiviteter spesielt knyttet til legacy-domener har 
vært mer tidkrevende enn forutsatt og leveransen gjennomføring av verdistrømsanalyser er vurdert 
som først aktuell ved Hovedstrøm B og forutsetter beslutning om plattform. Det planlegges med 
godkjenning for oppstart av gjennomføringsfasen (BP3.1) for hovedstrøm A i STIM 
programstyringsgruppe og Sykehuspartner HF styre i tredje kvartal 2021. 

Prosjektplan:  

 

7 Avsluttede prosjekter  

Prosjekt  Dato godkjent BP5  

Sikkerhetssone 21.01.2021 

Privilegerte tilganger 21.01.2021 

Mobilitetsplattform 03.03.2021 

Styrket autentisering  09.04.2021 
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7.1 Prosjekt Mobilitetsplattform  

Effektmål: Sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen. 
 
En vesentlig risikoreduserende faktor knyttet til internetteksponerte tjenester i e-post- og 
kalenderfunksjonalitet var at prosjektet forserte innføringen av Enterprise Mobility Management 
(EMM) og applikasjonen Secure Mail på fortakseide enheter for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Dette, sammen med tiltak som ble innført etter både angrepet mot Sykehuset Innlandet HF og 
angrepet mot Stortinget i fjor, reduserte den aktuelle angrepsflaten betydelig for Helse Sør-Øst.  
 
Leveranser: 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.  
Gevinst/nytte: 

 Økt informasjonssikkerhet ved å ta i bruk foretakseide mobiler og redusere antall usikrede 
mobile enheter i Helse Sør-Øst.  

 Forbedret kontroll over lisens og enhetspriser for foretakseide enheter, og kostnader forbundet 
med drift og forvaltning av løsningen.  

Kostnad/ulempe:   

 Økte kostnader i helseforetakene til vedlikehold av lisenser og anskaffelse av foretakseide mobile 
enheter fra og med budsjettåret 2021. 

 Økt ressursbehov til drift og forvaltning av mer kompleks infrastruktur i Sykehuspartner HF 
(estimert til to FTE fra og med budsjettåret 2021). Fremtidig sanering av ubrukte miljøer i 
foretaksgruppen vil kunne nedjustere merbehovet til 1 FTE på sikt. 

Muliggjør:   

 Økt endringsevne ved å ta i bruk nye tjenester og flere kliniske applikasjoner på mobile enheter 
enn tidligere.    

 Ved å ta i bruk nye tjenester muliggjøres endring i dagens arbeidsprosesser og tilrettelegger for 
mer effektivitet i pasientbehandlingen ved at helsepersonell kan utføre arbeidet raskere og 
enklere der de befinner seg. 

 Forutsatt ibruktagelse av Enterprise Mobility Management i foretaksgruppen kan ubrukte 
miljøer, inkludert servere og netscalere, saneres og dermed frigjøre kapasitet til drift og 
forvaltning på sikt. 

 
Status: Helseforetakene har godkjent overlevering av Enterprise Mobility Management-løsningen og 
Secure Mail. Prosjektet ble avsluttet 28. januar 2021, en måned foran plan. Programmet har 
overlevert forankrede og godkjente gevinstrealiseringsplaner for de avsluttede prosjektene til 
gevinst- og kostnadseiere i Sykehuspartner HF. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent verdi 

27,7 29,5 31,5 28,7 27,7 

7.2 Prosjekt Privilegerte tilganger   

Prosjektet ble overført fra program ISOP til STIM 1. juni 2020, med godkjenning i STIM 
programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informert om i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020.  

Etter overføring til STIM programmet er tidligere utarbeidet og vedtatt effektgrunnlag fra ISOP 
revidert. Effekter med tilhørende tiltak er forankret med gevinst- og kostnadsansvarlige, samt 
gevinst- og kostnadseiere i Sykehuspartner HF, i oktober og november 2020 i perioden mot 
prosjektets avslutning. 

Effektmål: Én kontrollert, sikker sporbar vei inn for privilegert brukere i Helse Sør-Øst. 
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Leveranser: Implementere en teknologisk basisløsning og en tjeneste for administrasjon og bruk av 
privilegerte tilganger (PAM), som kan benyttes av alle privilegerte brukere i Helse Sør-Øst. Prosjektet 
vil innenfor sitt omfang sørge for at alle brukere (ca. 900) i Sykehuspartner HF med privilegerte 
kontoer tar i bruk løsningen.  

Gevinst/nytte: 

 Styrket informasjonssikkerhet ved kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger for 
alle privilegerte brukere i Sykehuspartner HF. 

 Enklere etterlevelse av gjeldende regelverk ved kontroll og sporbarhet for privilegerte brukere i 
Sykehuspartner HF.  

 Redusert angrepsflate og skadeomfang ved potensielle angrep ved kontrollert, sporbar og sikker 
bruk av privilegerte tilganger. 

Kostnad/ulempe: Økte kostnader til kompetansebygging og drift og forvaltning av ny tjeneste i 
Sykehuspartner HF fra budsjettåret 2018. 

Muliggjør: Prosjektleveransene gir grunnlag for sikkerhets- og effektivitetsgevinster i Helse Sør-Øst. 
Forutsatt at alle personlige privilegerte kontoer i Helse Sør-Øst blir innrullert i og tar i bruk den nye 
Privileged Access Management (PAM)-tjenesten, muliggjøres: 

 Styrket informasjonssikkerhet ved kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger for 
alle privilegerte brukere i Helse Sør-Øst 

 Enklere etterlevelse av gjeldende regelverk for privilegerte brukere i Helse Sør-Øst ved styrket 
kontroll med identifisering, autentisering, overvåking og sporing av privilegerte brukeres 
aktiviteter. 

 Økt brukervennlighet ved høy tilgang til tjenester og målesystem.  

Forbedret kvalitet og mer effektiv i IKT-forvaltningen ved standardisering og sentralisering av drift og 
forvaltning. 

Status: Alle brukere i Sykehuspartner HF med privilegerte kontoer er innrullert i løsningen, og med 
det er de mest omfattende privilegerte brukertilgangene dekket. Prosjektet ble avsluttet 21. januar 
2021. STIM prosjekt PAM - Én styrt vei inn skal bidra til ytterligere realisering av målbildet ved å 
innrulle ca. 1 000 ansatte med privilegerte tilganger i Helseforetakene og ca. 700 ansatte hos IKT-
leverandører til Helse Sør-Øst. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent verdi 

22,1 22,6 23,7 21,5 22,1 

7.3 Prosjekt Sikkerhetssone 

Effektmål: En sikker regional infrastrukturplattform for en ny regional PAM-løsning (Privileged Access 
Management) og sikker autentiseringsløsning med PKI sertifikatutstedelse. 

Sikker sone blir helt sentral i å ivareta konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet på 
både helse- og personopplysninger og virksomhetskritiske data i Helse Sør-Øst, da dette er sonen 
flere av de nye løsningene knyttet til tilgangsstyring og informasjonssikkerhet plasseres. PAM, 
løsningen for sikker bruk av privilegerte/admin-tilganger, er allerede plassert der. 

Ved beslutning om investering og gjennomføring ble det ikke fremlagt gevinstrealiseringsplan.  
Effektgrunnlag er etablert avslutningsvis i prosjektgjennomføringen, koordinert med prosjekt-, 
gevinst- og kostnadseier. 
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Leveranser: 

 Bygge og levere nytt infrastruktur management miljø (VPN42) management for privilegerte 
tilganger.  

 Etablere drift av ny admin management og sikkersone for å logge og spor all administrativ 
aktivitet i plattformen og kritisk overvåkning av tjenesten, PKI sertifikatutstedelse.  

 Etablere sikringstiltak for å logge administrativ aktivitet på plattformen, levere nødvendig 
drifsverktøy og støtte tjenester for å sikre god forvaltning. 

Gevinst/nytte: Ved ibruktakelse forventes følgende gevinster: 

 Økt informasjonssikkerhet ved drift og forvaltning av en sikker og regional infrastrukturplattform 
for ny regional løsning for privilegerte tilganger og sikker autentiseringsløsning med Public Key 
Infrastructure (PKI) utstedelse. 

 Økt sikkerhet for regionale driftsleveranser (Privilegert tilganger, PKI, regional 
autentiseringstjeneste) 

 Økt tjenestekvalitet gjennom oppdatert og detaljerte tjenestedesign og ved å gå fra «reaktiv til 
proaktiv» tjenesteovervåkning 

 Økt medarbeidertilfredshet gjennom kompetansevridning for å etterleve nye arbeidsprosesser 
og -rutiner for å opprettholde integritet. 

 Forbedret styring og kontroll på hendelser, endringer og konfigurasjon og standardisering ved 
tjenesteorientering av plattformstøtte-tjenester (IKT tjenester.) 

Kostnad/ulempe: Forutsatt ibruktagelse:  

 Ny sikker og regional infrastrukturplattform parallelt med eksisterende plattformer, endret 
driftsregime med strengere krav enn tidligere praksis, profesjonalisert tjenesteeierskap og 
forvaltningsansvar som skal sikre integritet over tid. 

Muliggjør: 

 Regional infrastrukturplattform som har tillit fra alle helseforetakene og som bidrar til forbedret 
etterlevelse av gjeldende lovkrav, ved en standardisert regional løsning for håndtering av 
privilegert brukere, PKI og sikker autentisering. 

 Forbedret kostnadsforutsigbarhet til drift og forvaltning av sikkersone og forbedret konsolidering 
av støttetjenester. 

Status: Prosjektet ble avsluttet 21. januar 2021 og drift og forvaltning av sikker sone ble overlevert til 
linjeorganisasjonen, med nye rutiner og prosesser. Inkludert i overleveringen var forslag til videre 
utvikling innenfor tjenesteorienteringsmodellen med tjenesteeierskap, og ytterligere automatisering 
av tjenestene i sikker sone for å bidra til optimalisert ressursbruk i drift og forvaltning. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent verdi 

30,7 31,2 32,7 28,1 30,7 

7.4 Prosjekt Styrket autentisering   

Prosjektet ble overført fra program ISOP til STIM 1. juni 2020, med godkjenning i STIM 
programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informert om i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020.  
Etter overføring til STIM er tidligere utarbeidet og vedtatt effektgrunnlag fra ISOP revidert. Arbeidet 
med å forankre effekter med gevinst- og kostnadseiere i Sykehuspartner HF er ferdigstilt i forkant av 
avslutning av prosjektet (BP5).  

Effektmål: Sikre overgangen til de nye sikkerhetsnivåene som er definert i EU-forordningen, eIDAS. 
Økt tillit til at elektroniske identiteter er gitt til riktige personer, økt tillit til påloggingsmetodene og 
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økt tillit til at informasjon sendes til rett mottaker. Dette gjør at vi kan stole mer på at personer som 
får tilgang til informasjonen faktisk er de de utgir seg for å være.  

Leveranser: 

 En regional autentiseringstjeneste for fremtidig bruk på Ping Federate.  

 Regionale prosedyrer for identifisering av personer i regionen. Dette, sammen med 
autentiseringstjenesten er viktige verktøy for å sikre den elektroniske identiteten til alle ansatte i 
regionen.  

 En regional Public Key Infrastructure (PKI) for maskin-, web- og personlige sertifikater i hele 
regionen, som gir et høyere sikkerhetsnivå for denne typen sertifikater. 

 Evalueringsrapport som grunnlag for å beslutte videre arbeidet med fremtidig 
autentiseringsteknologi (FIDO2 MFA) i Sykehuspartner HF. 

 
Gevinst/nytte: Økt etterlevelse av gjeldende lovkrav ved etablering av en regional autentiserings-
plattform som støtter lovkrav for informasjonssikkerhet, felles regionale prosedyrer for identifisering 
og registrering av personer (e-ID) i Helse Sør-Øst og felles tjeneste for utstedelse av sertifikater. 

Kostnad/ulempe: Nye varige kostnader eller ulemper er vurdert og ingen identifisert. 

Muliggjør:  

 Økt informasjonssikkerhet i regionen gjennom autentisering av bruker på ulike sikkerhetsnivå i 
Helse Sør-Øst. Herigjennom forventes høyere grad av tillit til identiteter. 

 Økt kontroll på utstedt elektronisk identitet og identitetsadministrasjon. 

 Sentraliserte og standardiserte prosesser for identitetsforvaltning, som gir forvaltningsmessige 
besparelser i Helse Sør-Øst. 

 Sentralt ansvar i Sykehuspartner HF for autentiseringstjenesten arkitektur. 

Forutsatt beslutning om ibruktagelse og investering i FIDO2 i Helse Sør-Øst, har prosjektet identifisert 
mulige effekter som bør vurderes opp mot antall potensielle brukere (fra 0 til totalt 86 000 brukere). 
Eventuelle fremtidige investeringer anbefales å sikre at mulige effekter fra prosjekt Styrket 
autentisering blir høstet av regionen totalt sett. 

Status: Prosjektet har overlevert tjenesten PKI til linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og fremlagt 
evalueringsrapport fra pilot for utprøving av FIDO2-teknologi. Prosjektet har også etablert og 
tilgjengeliggjort en regional autentiseringstjeneste for Helse Sør-Øst. Hva gjelder avtale om bruk av 
HelseID, har prosjektet utarbeidet forslag til brukervilkår. Helse Sør-Øst RHF bistår Sykehuspartner HF 
i arbeidet med å fremforhandle en avtale med Norsk Helsenett SF basert på disse vilkårene. 
Prosjektet ble avsluttet 9. april 2021. 

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
30.04.2021 

Inntjent verdi 

33,7 34,9 37,1 34,3 33,7 

7.5 Erfaringer fra avsluttede prosjekter  

Program STIM og Sykehuspartner HF er opptatt av å nyttiggjøre seg av erfaringene fra gjennomførte 
prosjekter. Erfaringene fra gjennomføringene av prosjektene Mobilitetsplattform, Privilegerte 
tilganger, Sikkerhetssone og Styrket autentisering har flere ting til felles, inkludert viktigheten av at 
kartlagte brukerbehov, avhengigheter og krav til leveransene er tydelige og dokumenterte. For å 
lykkes må linjen involveres tidlig når løsningene påvirker eksisterende arbeidsprosesser, prosjektet 
må ta høyde for linjens prosesser, maler og ledetider, og ved innføring av nye tjenester eller 
arbeidsflyter er endringsledelse og fokus på prosess helt avgjørende. For å sikre helhetlige leveranser 
i program er det viktig med god avhengighetsstyring, endringshåndtering og godt samarbeid. 
Forankring hos ledelse og tidlig involvering av mottaksapparatet ved helseforetakene kreves for å 
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forstå hva som leveres og konsekvens av endringene. Programmet har allerede tatt disse erfaringene 
inn i det videre arbeidet, eksempelvis i fremtidig drifts- og forvaltningsmodell, og i arbeidet med 
identifisering av avhengighetene mellom prosjektene i STIM, til linjen, til regionale prosjekter og 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
De avsluttede prosjektene har overlevert gevinstrealiseringsplaner til gevinst- og kostnadseiere i 
linjen. Bortsett fra i prosjekt Privilegerte tilganger har arbeidet med å konkretisere, tallfeste og 
forankre effektgrunnlag først kommet tilstrekkelig godt i gang i prosjektenes gjennomføringsfase. For 
å sikre et realistisk, konkret og avstemt effektgrunnlag i forkant av forretningsmessige 
investeringsbeslutninger prioriterer STIM nå effektarbeidet tidligere i prosjektløpene.  
 
De gjennomførte prosjektene har identifisert mulige effekter, indikatorer for effektoppnåelse og 
forutsetninger og endringstiltak for å oppnå effektene som treffer Sykehuspartner HF. For effekter 
som treffer andre helseforetak vil effektene av prosjekt Privilegerte tilganger ivaretas av prosjekt 
PAM – Én styrt vei inn. For prosjektene Mobilitetsplattform, Sikkerhetssone og Styrket autentisering 
er effekter, forutsetninger og endringstiltak for helseforetakene overordnet beskrevet og overlevert 
prosjekteiere i Sykehuspartner HF som underlag for å beslutte tiltak (BP6) for gevinstrealisering, og 
eventuelt minimere nye varige kostnader. Grunnlaget inngår også i STIM helhetlig effektregister, som 
planlegges fremlagt for STIM programstyringsgruppe i neste tertial.  
 
For prosjekter i gjennomføring vil STIM opprettholde trykket på tidlig fremleggelse av effektgrunnlag 
for effekteiere i foretaksgruppen, for på denne måten også å ivareta kunde- og brukerbehovet tidlig i 
prosjektløpet, samt tilrettelegge for bedre kvalitet på effektvurderingene som inngår i beslutnings-
grunnlagene. Programmet planlegger for at prosjektene tertialsvis behandler effektstyring og 
gevinstrealisering i styringsgruppene. For å ivareta effektstyring opp mot strategisk måloppnåelse på 
tvers av programmet anbefales tilsvarende gjennomført i STIM programstyringsgruppe.  
 
Budsjetteffekter er spilt inn via prosessen for økonomisk langtidsplan. STIM vil spille inn andre 
effekttyper til Sykehuspartner HF linje som innspill til prosess for resultatplanlegging og –styring. 

8 Økonomi  

Økonomistatus for programmet STIM per første tertial fremgår av tabellen under. 

 

Tabell 1 Regnskap mot budsjett per første tertial 2021. 

Program STIM har streng økonomisk kontroll på prosjektene. Prosjekt med avvik følges opp særskilt. 

Investeringer er lavere enn budsjett hittil i år, blant annet som følge av forskjell i periodisering av 
anskaffelser mellom budsjett og hvordan de blir realisert. Anskaffelser til prosjektene Regional 
telekomplattform, Trådløst nett, PAM - Én styrt vei inn, Kryptert indre kjerne og Regional 
testplattform er hovedforklaringen til lavere investeringer hittil i år. Investeringene kommer noe 
senere enn forutsatt i budsjett.  

Prosjekt Regional telekomplattform har et lavere ressurspådrag hittil i år som følge av midlertidig 
stans i utrullingen av terminaler på Oslo universitetssykehus HF, grunnet hendelse i desember 2020. I 
stansperioden ble prosjektets utrullingsteam redusert. Prosjektet igangsatte aktivitet for 
forberedelse av neste fase, og med å klargjøre Ullevål sykehus til utrulling. For prosjekt Regional 
Citrix-plattform har ressursbehovet for applikasjonstilrettelegging vært lavere enn budsjett, grunnet 

Økonomi (mill. kroner)

Regnskap 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Prognose 

2021

Budsjett 

2021

Investering 49 113 345                373

Drift 66                  91                  255                256                

Totalt 114                204                600                629                
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gjenbruk av tilrettelagte pakker i regi av prosjekt Windows 10 fase 1 og i linjen. Dette representerer 
en besparelse i prosjektet. 

Prosjekt Windows 10 fase 1 har et lavere ressursbehov på applikasjonstilrettelegging enn budsjettert 
hittil i år. Applikasjonstilrettelegging har levert på plan, og brukt færre timer per pakke enn forutsatt i 
budsjett. Dette har medført at prosjektet har kunnet avgi ressurser til en tidligere oppstart av fase 2.  

Lavere driftskostnader enn budsjettert skyldes i hovedsak lavere ressursbruk på prosjektene 
Windows 10 fase 1, Felles plattform trinn 2 og Felles drifts- og forvaltningsmodell. 

Prognosen for året, drift og investering, er 29 millioner kroner lavere enn budsjettet, i hovedsak som 
følge av at kostnadene for anskaffelsen av telefonapparater i prosjekt Regional telekomplattform er 
tatt ut av prognosen. Anskaffelsene skal dekkes av helseforetakenes IKT-investeringer, jfr. styresak i 
Helse Sør-Øst 021-2021. Videre er det prosjekter som kommer senere i gjennomføringsfase enn 
planlagt, samt mindre behov for ressurser enn budsjettert. Prosjekt Windows 10 fase 1 leverer i 
henhold til plan, men til en vesentlig lavere kostnad enn budsjettert. Prognosen inkluderer også 
prosjekt Windows 10 fase 2, jfr. styresak 040-2021. Totalt sett gir dette en økning på 18 millioner 
kroner for prosjekt Windows 10 i 2021 i forhold til budsjett. 

Grafen under viser status på prosjekter i gjennomføringsfase:  

 

Figur 4 Status prosjekter i gjennomføringsfase, program STIM og prosjekt Windows 10. 

Tabellen under viser prosjekter i gjennomføringsfase med godkjente styringsrammer, regnskapstall 
per første tertial 2021, inntjent verdi og prognose for året. Avvik i inntjent verdi for prosjektene er 
kommentert under hvert enkelt prosjekt. 



 

Side 31 av 35 

 

Tabell 2 Økonomistatus prosjekter i gjennomføringsfase per første tertial 2021. 

9 Risikovurdering  

Program STIM praktiserer proaktiv risikostyring på program- og prosjektnivå, gjennom systematisk å 
identifisere mulige hendelser som kan påvirke måloppnåelse; risikovurdere disse hendelsene og 
iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at de inntreffer og/eller redusere skadeomfanget 
dersom de inntreffer. Effekten av risikostyringen er avhengig av at hensiktsmessige, 
risikoreduserende tiltak blir gjennomført og samlet sett er tilstrekkelige for å ta ned risikoen. Risiko, 
problemer og tilhørende tiltak følges opp månedlig eller oftere med risk reviews i prosjektene, hvor 
risikorapportene derfra inngår i prosjektleders statusrapportering til programledelsen.  

STIM Risikostyring har i perioden hatt fokus på oppfølging av tiltak knyttet til risiko på programnivå. 
Risikovurderingen har resultert i et oppdatert risikobilde på programnivå, gjengitt nedenfor.  

Det er to endringer i programmets risikovurdering siden forrige tertialrapport:  

 Risiko #2 har redusert sannsynlighet basert på et godt samarbeid med helseforetakene og 
deres forberedelser til å ta i bruk leveransene fra STIM.  

 Risiko #4 har økt konsekvens som resultat av økt smittetrykk i samfunnet i første del av 
perioden, og at enkelte leverandører varsler mulige forsinkelser i sin produksjon. 
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Figur 5 Risikovurdering programrisiko per første tertial 2021. 
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10 Gevinstrealisering 

Gevinstrealisering krever involvering og innsats fra både program, prosjekt, forvaltningsorganisasjon 
og helseforetak. Aktivt fokus på effekter må ivaretas i hele prosjektforløpet og frem til de siste 
effektene er realisert, og ulemper og nye kostnader minimert. Programmet arbeider i henhold til 
etablert metodeverk for å utarbeide et realistisk og forankret effektgrunnlag.  

Modenhetsnivået på fagområdet gevinstrealisering oppleves som variabelt både i prosjekt og 
forvaltningsorganisasjonen. Programmet arbeider aktivt med kompetanseheving. Hensikten er å 
oppnå tilfredsstillende nytteverdi av de investeringene som er gjort og bedre kvalitet på 
effektgrunnlaget forut for kommende investeringsbeslutninger. Eventuelle gap knyttet til 
interessentinvolvering skal fremgå av beslutningsgrunnlag, og plan for å sikre tilfredsstillende 
involvering fremlegges. Involvering av berørte interessenter i arbeidet med effekter er kritisk 
suksessfaktor for å optimalisere nytte og minimere ulemper av programinvesteringen. 

Grad av effektoppnåelse avhenger av forvaltningsorganisasjonens evne til å følge opp og styre 
aktiviteter som sikrer realisering av gevinster/nytte og minimering av ulemper/nye varige kostnader, 
herunder «jakte» nye effekter og tiltak. Utover å ivareta et kontinuerlige og aktiv fokus på 
effektoppnåelsen er praktisering av beslutningspunkt 6 Realisere (BP6), beslutning om tiltak for 
effektoppnåelse, ett suksesskriterium og forutsetting. Ved BP6 vurderes oppnådde effekter opp mot 
mål satt i gevinstrealiseringsplanen. Vurderingen er grunnlag for å identifisere og beslutte tiltak for 
ytterligere effektoppnåelse. Gjennomføring av BP6 er linjens ansvar.   

Programmet vil i samarbeid med linjen fortsette arbeidet med etablering av et system for vurdering 
av oppnåelse av effektmålene i prosjektene. Et effektregister med registrert nøkkelinformasjon vil 
danne grunnlaget for disse vurderingene. Arbeidet forventes å gi forvaltningsorganisasjonen et godt 
utgangspunkt for etablering av endringstiltak for realisering av gevinster og minimere ulemper/nye 
kostnader, og er en del av arbeidet med å tilpasse Sykehuspartner HFs organisasjon og forbedre 
forvaltningen av programmets leveranser, herunder tilrettelegge for at nytten med investeringen 
oppnås.  

11 Kvalitetssikring  

Administrerende direktør har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern kvalitetssikring av program 
STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner, slik at Sykehuspartner HF kan iverksette tiltak 
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fortløpende. Programmet har vurdert kvalitetssikrers anbefaling fra forrige tertial, og blant tiltakene 
som er gjennomført er etableringen av separate styringsgrupper for hvert av prosjektene innenfor 
moderniseringsområdet.  

Ekstern kvalitetssikrer har i første tertial 2021 gjennomført kvalitetssikring av struktur på flere 
prosjekter, herunder gjennomgått estimering og estimeringsmodeller, rapportering og 
rapporteringsstruktur, bruk av inntjent verdi i styring av prosjekt og program, samt gjennomført 
kvalitetssikring av prosjekt Modernisering av nett i forbindelse med beslutning om oppstart av 
gjennomføringsfasen (BP3.1). Kvalitetssikring i forbindelse med BP3.2 pågår. Tiltak som følge av 
anbefalingene vil vurderes i andre tertial. 

12 Følgerevisjon  

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019 og programmets tertialrapporter i 2019 og 2020. 
Følgerevisjonen fremlegges tertialvis for styret i Sykehuspartner HF. Konsernrevisjonen har tidligere 
revidert overordnende temaer på programnivå, eksempelvis innretning og styring av programmet, 
usikkerhetsstyring og risikostyring, samt styringselementer i ulike faser gjennom prosjekters livsløp.  

Konsernrevisjonen har i første tertial fullført kartlegging og vurdering av STIM rapporteringsprosess 
på prosjekt- og programnivå, og tilhørende kontroller i denne prosessen. Revisjonsrapport 1-2021 ble 
fremlagt for Sykehuspartner HF styre og til administrerende direktør i mars. Rapporten er sendt 
revisjonsutvalget og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Konsernrevisjon har også 
gjennomført revisjon av prosjekt Windows 10, og rapport forventes fremlagt for Sykehuspartner HF 
styre 2. juni 2021. 

I første tertial ble revisjon av prosjekt Felles plattform igangsatt, med formål om å undersøke og 
vurdere om Sykehuspartner HF har tilstrekkelig styring og kontroll på leveranseomfanget og 
prosjektets gjennomføring i trinn. Revisjonen fortsetter frem til september 2021. 

 


