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1. Om programplanen 
Programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for styring og oppfølging av prosjektene 

med hensyn på tid, kost, kvalitet og omfang slik at resultatmålene nås. Gjennomføringen legger 

grunnlaget for realisering av effekter og gevinster ved helseforetakene i Helse Sør-Øst.  

Programplanen danner grunnlag økonomisk langtidsplan og omfatter overordnet plan for 

programperioden 2019-2023 samt detaljerte leveranseplaner for inneværende år per prosjekt. 

Planene for hvert enkelt prosjekt godkjennes i henhold til gjeldende fullmakter ved overgang til 

gjennomføring, og det er de styregodkjente planene som danne grunnlag for virksomhetsrapporten 

og gjelder hvis det er avvik mellom programplanen og prosjektplanen. 

Programplanen godkjennes i STIM programstyringsgruppe og styret i Sykehuspartner HF. Det er 

dialog med Helse Sør-Øst RHF om planen og nødvendige prioriteringer, blant annet i forbindelse med 

utarbeidelse av budsjett. Programplan med årlig leveranseplan oppdateres minimum årlig i 

forbindelse med budsjettprosessen, og baseres på gitte budsjettforutsetninger. 

2. Oppdrag og mandat 

2.1. Oppdrag  

Sykehuspartner HF ble i Foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.  

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) hadde oppstart 1. januar 
2019. Programperioden er 2019-2023.   

2.2. Mandat  

Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i 

henhold til fastsatt mandat. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier.  

Programlederne for henholdsvis moderniseringsprosjektene og standardiseringsprosjektene er 

ansvarlig for gjennomføringen. Prosjektene utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til 

programmets mandat. Prosjektforslag utarbeides i henhold til prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. 

Prosjektene som er planlagt gjennomført i 2020 framgår av denne programplanen. 

2.3. Særskilte føringer  

Programmet skal følge opp presiseringene gitt i oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018 samt 

presiseringer for moderniseringen gitt Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument.  



 

3. Programperioden 2019-2023 

3.1. Overordnet plan 

Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden 2019-2023 og en mer detaljert plan 

for gjennomføringen inneværende år. Arbeidet utføres i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Når 

programmet er avsluttet, gjennomføres videre modernisering i regi av linjeorganisasjonen. 

3.2. Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringen av programmet innebærer en kombinasjon av prosjekter for å redusere teknisk 

gjeld, utvikle en moderne plattform og forberede migreringen til denne gjennom sanering av eldre 

IKT-infrastruktur og forbedring av dagens drift: 

1. Programmet gjennomfører oppgraderinger for trådløst nett, Windows-klienter (overført 

linjeorganisasjonen 1. juni 2020) og telekommunikasjon på dagens plattform, basert på 

risikovurderinger. IKT-infrastruktur og applikasjoner som ikke videreføres blir innmeldt til linjen 

for sanering. Dette utgjør hoveddelen av leveranseplanen fra 2019 og for 2020. 

2. Parallelt utvikles felles, regional plattform gjennom en trinnvis tilnærming som del av regionalt 

kjøremiljø og plattform for applikasjoner fra regional klinisk løsning og andre regionale initiativ. 

Utviklingen baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet. Slik muliggjøres oppstart av 

migrering fra dagens plattform til moderne plattform, og det vil gradvis sikre bedre og mer 

funksjonelle tjenester i tråd med målbildet. Etablering av standardiserte løsninger prioriteres og 

etablering av skytjenester starter parallelt. 

3. Samtidig prioriterer linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og STIM, i tett dialog med 

helseforetakene, sanering av IKT-infrastruktur og applikasjoner som ikke tilfredsstiller 

funksjonelle eller sikkerhetsmessige krav, slik at omfanget reduseres mest mulig før migreringen 

starter. En viktig del av dette arbeidet er å forbedre sikkerheten i lokale datarom basert på 

fastsatte krav, og å fase ut lokale datarom i takt med moderniseringen. Disse tiltakene vi bidra til 

å forenkle og standardisere dagens drift, og redusere omfanget av tjenestemigreringen. 

4. Når felles plattform/regionalt kjøremiljø er etablert videreutvikles og effektiviseres dagens 

tjenester på denne for best mulig understøttelse av helseforetakenes behov og systemer, 

applikasjoner og i siste instans pasientenes behov. 

 Figur 1 Visualisering av strategien 



 
Det planlegges med en gradvis overføring av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med 

prosjektenes leveranser. Overføringen dokumenteres, og linjeorganisasjonen sørger for 

livssyklushåndtering av IKT-infrastrukturen. 

For å dele risiko, og for å supplere egen kapasitet og kompetanse, vil programmet benytte 

leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig i henhold til STIM leverandørstrategi. 

God involvering av helseforetakene i Helse Sør-Øst som databehandlingsansvarlige og mottakere av 

leveransene vil stå sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektene. 

En vesentlig del av moderniseringen er å utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den 

moderniserte IKT-infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen. 

3.3. Veikart  

Veikartet visualiserer prosjekter og andre STIM-initiativ i perioden, og viser sammenhengen med 

andre regionale programmer og prosjekter. 

 
Figur 2 Veikart  

Veikartet er brutt ned i en detaljert plan med avhengigheter for programperioden. Sentrale 

milepæler er omforent med regional sikkerhetsarkitektur og etablering av felles plattform. 

3.4. Forutsetninger 

Følgende forutsetninger gjelder for gjennomføringen av programmet i henhold til plan:  

 Regional aksept for programmets mandat og gjennomføringsplaner. 

 En effektiv regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

 En regional sikkerhetsarkitektur der kravene til sikkerhet er akseptert i foretaksgruppen. 

 Tilgang på nødvendige ressurser, kapasitet og kompetanse. 



 
 Tilstrekkelig kapasitet og ressurser i helseforetakene til å forberede og ta imot programmets 

leveranser.  

 Etablert leverandørstrategi for STIM legges til grunn for gjennomføringen av prosjektene.  

 Prosjektene drifter og forvalter løsningene i en overgangsperiode og at leveranse overleveres til 

Sykehuspartner HFs linje så raskt som mulig. 

 Leveranser til Sykehusbygg kommer som bestillinger og med tilhørende finansiering. 
 

3.5. Resultatmål og -indikatorer (KPI) 

Resultatmål for programmet framgår av STIM mandat. Følgende resultatindikatorer legges til grunn 

(programmet har utviklet et mer omfattende sett med måleparametere som utvikles videre og følges 

opp i planlegging og gjennomføring av prosjektene – se vedlegg):  

Område Framtidig situasjon 
Nettverk  Trådløs dekningsgrad som understøtter bruk av mobile tjenester 
Nettverk  Kun autentiserte klienter får tilgang til nettverket 
Arbeidsflate  Ett standard Windows-operativsystem med støtte fra leverandøren 
Arbeidsflate Én regional mobilitetsplattform som muliggjør sikker bruk av kliniske 

applikasjoner på mobile enheter 
Telekom Én regional og sentralisert plattform basert på IP 
Samhandling  Automatisert og sentralisert løsning for kontakt med pasienter utenfor 

sykehus 
Felles plattform  Ett logisk og geo-redundant datasenter med disaster recovery 
Felles plattform En felles regional plattform 
Driftsmodell Én felles driftsmodell (sentralt management) for sentrale datasenter og 

lokale datarom 
Tabell 1  

Øvrige måleparametere framgår av vedlegg. 

4. Leveranseplan 2020 
I 2020 videreføres arbeidet for å redusere teknisk gjeld, sanere og standardisere IKT-porteføljen. 

Samtidig starter etableringen av felles plattform og modernisering av nett. I parallell utvikles en 

fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell, og migrering til felles plattform forberedes. 

Budsjettet er basert på budsjettrammen i økonomisk langtidsplan 2020-23, inkludert ny 

planforutsetning for investeringer (reduksjon).  

4.1. Prioriteringer 2020 

Program STIM følger prioriteringene i leveranseplan 2020, som for andre halvår er revidert og 

budsjett for enkelte prosjekt justert, og det er tatt høyde for oppståtte forsinkelser samt oppstart, 

avgivelse eller overtakelse av prosjekt i gjennomføring. De overordnede prioriteringene for 

programmet er derfor å: 



 
 Gjennomføre styregodkjente prosjekter i henhold til vedtatt plan 

 Prosjekt Innføring av kryptert stamnett gjennomføres i samarbeid med Norsk Helsenett SF og 

koordinert med prosjektet Felles plattform hva gjelder integrert nett (DC-LAN). 

 Prosjekt Styrket autentisering og Privilegerte tilganger er overført fra program ISOP til STIM 

for gjennomføring.  

 Prosjekt Modernisering nett er i gang med gjennomføringsfasen. 

 Grunnet Koronapandemien har stabil og sikker drift samt tiltak for å håndtere behov ved 

helseforetakene hatt første prioritet i Sykehuspartner HF i andre kvartal 2020. 

Gjennomføringsprosjektene viderefører leveransene på dagens nivå, med unntak av der 

leveranser etter helseforetakets vurdering ikke kan gjennomføres, og der det oppstår 

forsinkelser som følge av at ressurser allokert til prosjektene må arbeide med 

koronarelaterte tiltak. Dersom pandemien skulle medføre økt belastning på helseforetakene 

nedskaleres prosjektaktivitet og –bemanning tilsvarende.  

 Ansvaret for Windows 10 oppgraderingen er overført til Sykehuspartner HF IKT-tjenester fra 

og med 1. juni 2020, men inngår i program STIM plan og rapportering ut inneværende år. 

 Planlegge prosjekt, og sikre tett samarbeid i utviklingsløpet for moderniseringsprosjektene 

som har sterke avhengigheter i gjennomføring av sine leveranser i planperioden.  

Dette gir følgende prosjektoversikt per 31.07.2020: 

Prosjekter i gjennomføringsfase  Mobilitetsplattform 
 Regional Citrix-plattform 
 Innføring kryptert stamnett  
 Modernisering av nett 
 Trådløst nett 
 Trådløst nett – overvåking  
 Regional telekomplattform utrulling fase 1  
 Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur  
 Styrket autentisering  
 Privilegerte tilganger 

 Windows 10 

Prosjekter i konsept- eller planfase 

med driftsmidler i Sykehuspartner 

HFs driftsbudsjett.  

 

 Mobilitet - mobile enheter i pasientbehandling  
 Modernisering av arbeidsflate 
 Felles plattform  
 Tjenestemigrering 
 Regional testplattform  
 Fremtidig driftsmodell 

Fullførte prosjekter  Regional telekomplattform utbygging kjerne  

Tabell 2: STIM prosjekter i 2020. 
 

Prosjektforslag med finansieringsbehov behandles i henhold til gjeldende fullmakter. 

Ambisjonsnivå og fremdrift for øvrige områder innenfor programmets mandat tilpasses ovenstående 

prioriteringer. Det er foreløpig ikke beregnet behov for investeringsmidler i 2020 for dette arbeidet.  

  



 
4.2. Prosjekter i gjennomføring 

 
Figur 3: Prosjekter i gjennomføring i 2020.  

Nedenfor følger beskrivelse av prosjektene i gjennomføring i 2020. Gjennomførte milepæler er i 

uthevet i milepælsoversikten. 

4.2.1. Prosjekt Innføring kryptert stamnett  

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Norsk Helsenett SF i oppdrag å videreutvikle helsenettet og 

gradvis innføre stamnett i helseregionene. Dette er uttrykt i foretaksprotokoll og Sykehuspartner HF 

er i Oppdrags- og bestillingsdokument 2020 gitt følgende oppdrag: «Sykehuspartner HF skal, med 

Norsk Helsenett HF som leverandør, etablere kryptert stamnett i Helse Sør-Øst, med oppstart i første 

kvartal 2020». Gjennom etableringen vil helseforetakene i regionen få tilgang til et robust, 

redundant, skalerbart og sikkert nasjonalt nettverk, og infrastrukturen vil gi bedre samhandling 

mellom helseforetakene nasjonalt. 

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 5. februar 2020 og i styret i 

Sykehuspartner HF 4. mars 2020 (jf. sak 013-2020). I styrevedtaket ba styret administrerende 

direktør om å komme tilbake med utdypende vurderinger innenfor enkelte områder. Dette ble 

lagt frem i styret i Sykehuspartner HF 17. juni 2020 (jf. sak 047-2020), og revidert plan ble 

godkjent. Finansiering ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF styre 1. juli 2020, jfr sak 074-2020. 

  



 
Prosjektplan: 

 

Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 13.03.2020 SP har bestilt kryptert nett mellom datasentre (DCI).  

MP2 01.07.2020 SP har bestilt «Core stamnett». Bekreftelse på bestilling av Stamnett 

ihht avtalen er sendt Norsk Helsenett SF. 

MP3 31.08.2020 NHN ferdig med detaljert løsningsdesign. Stamnettet ut over DCI. 

MP4 20.11.2020 NHN DCI ferdigstilt for godkjenning av SP. 

MP5 20.04.2021 SP produksjonssetter DCI. Mellom de sentrale datasentrene. 

MP6 01.11.2021 NHN fiberleveranse ferdigstilt og overlevert. 

MP7 01.02.2022 NHN installasjon av kommunikasjonsutstyr ferdig. Totalt 16 lokasjoner i 

Helse Sør-Øst. 

MP8 01.04.2022 NHN testing av samband ferdigstilt. 

MP9 01.06.2022 SP samband etablert mindre lokasjoner. Begrenset til 15 C-lokasjoner. 

MP10 01.07.2022 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner. 

  

Høyeste prosjektrisiko: Hvis datatilsynet ikke aksepterer Sykehuspartner HF sin tilnærming til å lukke 

krypteringskravet så vil det kreves en ny tilnærming og medføre replanlegging. 

Tiltak:  

 Gå i dialog med Datatilsynet og rapportere status i henhold til Datatilsynets krav. 

  



 
 

Økonomi:   

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

38 43 49 5,9 36,5 SP styresak 013-2020 
SP styresak 047-2020  
HSØ RHF finansieringsbeslutning 
mottatt 07.07.2020.  

 

4.2.2. Prosjekt Mobilitetsplattform 

Hensikten med prosjektet er å etablere en sikker mobilitetsplattform (Enterprise Mobility 

Management (EMM)) for å møte helseforetakenes behov for å ta i bruk mobile enheter i 

pasientbehandlingen. Prosjektet skal innføre applikasjonen Secure Mail på denne plattformen.  

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 2019 og i styret i 

Sykehuspartner HF 10. april 2019. 

 

Revidert plan innenfor vedtatt styringsramme ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 12.06.2020 

da innføring av Secure Mail er utsatt 6 måneder og totalkostnaden er økt fra 27,7 til 29 MNOK. Dette 

skyldes at flere foretak har utsatt innføring av Secure Mail grunnet Koronapandemien og at Google, 

som leverer Androids operativsystem, slutter 1. juli 2020 og supportere administrasjon av Android-

enheter gjennom løsningen EMM har benyttet til nå. Android-brukere må innrulleres på nytt.  

 

Prosjektplan:  

 

  



 
Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 08.05.2020 Overlevering SUN HF  

MP2 19.06.2020 Overlevering EMM til linjen 

MP3 11.09.2020 Overlevering Ahus HF – Android 

MP4 18.09.2020 Overlevering STHF og VVHF  

MP5 02.10.2020 Overlevering Sykehuspartner HF  

MP6 09.10.2020 Overlevering SIVHF 

MP7 23.10.2020 Overlevering SIHF 

MP8 30.10.2020 Overlevering OUS HF (dato for milepæl skal bekreftes) 

MP9 06.11.2020 Overlevering HSØ RHF 

MP10 13.11.2020 Overlevering SSHF 

MP11 27.11.2020 Overlevering SØHF 

MP12 21.12.2020 Secure Mail overlevert linjen.  

 

Høyeste prosjektrisiko: Manglende avklaring for privateide enheter kan føre til forsinkelse for 

prosjektet ved innføring av Secure Mail på foretakseide enheter. 

Tiltak:  

 Prosjektet bistår utredningen av privateide mobiler. 

Økonomi:  

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk 

per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

27,7 29,5 31,5 26,4 29 
SP styresak 024-2019. HSØ RHF 

finansieringsbeslutning mottatt 

22.05.19. 

Endringsanmodning godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 12.06.2020. 

 

4.2.3. Prosjekt Modernisering av nett 

Hensikten med prosjekt Modernisering av nett er å modernisere lokalnettene (Local Area Network - 

LAN) på helseforetakene i Helse Sør-Østs lokasjoner, for å etablere en helhetlig og regional 

nettverksinfrastruktur med kontroll, synlighet, sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på 



 
nettverket. Det skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk 

av mobile tjenester. Nytt lokalnett på foretakene forberedes for og skal tilkobles et kryptert stamnett 

(WAN) for sammenkobling av regionens lokasjoner. De siste års investeringer skal gjenbrukes der det 

er mulig. Prosjektet skal engasjere leverandørmarkedet i den hensikt å etablere rammeavtale(r) for 

kjøp av slikt utstyr og slike tjenester, inkludert nye sykehusbygg.  

Prosjektet ble i STIM programstyringsgruppe 12. juni 2020 og i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020, 

jf. sak 046-2020, godkjent for oppstart av gjennomføringsfasen og anskaffelse av rammeavtale for 

kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, modernisering og videre forvaltning av de lokale IKT-

nettene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Oppstart anskaffelse avventer fullmakt fra Helse 

Sør-Øst RHF.  

Prosjektplan: 

 

Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

BP3.1 12.06.2020 Oppstart av gjennomføringsfase  

MP 02 24.08.2020 Utsendelse av invitasjon til prekvalifisering (Leverandørinvitasjon): Når Helse 

Sør-Øst godkjenner anskaffelsesprosessen engasjeres leverandørmarkedet for 

å starte inngåelse av en rammeavtale for nettverksutstyr og tjenester 

MP 03 27.10.2020 Prekvalifisering gjennomført, start dialogprosess 

MP 04 18.12.2020 Moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur utarbeidet 

BP3.2 31.03.2021 Beslutte oppstart av modernisering  

MP 06 28.04.2021 Finansieringsanmodning for modernisering (del 1) 

MP 07 21.06.2021 Invitasjon til å gi endelig tilbud 

MP 08 27.08.2021 Innstilling leverandørvalg 

MP 09 07.09.2021 Kontraktsignering 

MP 10 30.06.2022 Modernisering planlagt, Design gjennomført og testet. 

MP 11 31.12.2022 Pilot gjennomført. 



 
  

Høyeste prosjektrisiko: Forsinkelser i prosjekt Modernisering av nett kan føre til at prosjektet ikke kan 

levere til andre prosjekter med absolutte tidsfrister (Nye Drammen sykehus, modernisering av 

installasjoner med End of Life (EoL)/End of support (EoS) utfordringer). 

Tiltak:  

 Oppbemanning.  

 Forankre planer. 

Økonomi:  

 Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk 

per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutnings-dokumenter 

BP 3.1 15 17,8 21,9 0,2 15 SP styresak 046-2020  
Fullmakt for å gjennomføre 
anskaffelsen er ikke mottatt 
fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

4.2.4. Prosjekt Privilegerte tilganger  

Hensikten med prosjektet er å implementere en Priveleged access management (PAM) basisløsning 
som tilbyr PAM-verktøy for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger, som kan 
benyttes av alle privilegerte brukere i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil i første omgang sørge for at alle 
brukere i Sykehuspartner HF med privilegerte kontoer tar i bruk løsningen. Prosjektleveransene vil 
bidra til styrket kontroll med identifisering, autentisering, overvåking og sporing av privilegerte 
brukeres aktiviteter.  

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. 

Prosjektplan:  

 



 
Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 
30.06.2020 Når PAM produksjon i ett datasenter er ferdig kvalitetssikret og klar for 

pilot 

MP2 17.08.2020 Når brukerne har fått nødvendig informasjon og er klar for pilot 

MP3 17.08.2020 Når PAM pilot er startet 

MP4 04.09.2020 Når pilot er avsluttet og godkjent  

MP5 04.09.2020 Når teknisk løsning med alle miljø er installert og klar til bruk 

MP6 25.09.2020 Ibruktakelse pulje 1: 10 % av brukerne på PAM-løsningen 

MP7 09.10.2020 Ibruktakelse pulje 2: 30 % av brukerne på PAM-løsningen 

MP8 23.10.2020 Ibruktakelse pulje 3: 55 % av brukerne på PAM-løsningen 

MP9 06.11.2020 Ibruktakelse pulje 4: 100 % av brukerne på PAM-løsningen 

BP4 09.11.2020 Formell overlevering avsluttet 

BP5 30.11.2020 Avslutning og sluttrapport 

 

Høyeste prosjektrisiko: Ytterligere forsinkelser på delleveransene produksjonsmiljø, geo-redundant 

miljø og pre-produksjonsmiljø i Sikker sone (VPN45) kan føre til forsinket ibruktakelse av PAM-

verktøy. 

Tiltak:  

• Prosjektet involveres i gjennomføringen (bygging) av Sikker sone. 

• Kontinuerlig prioritere leveranser fra Sikker sone for å sikre tidlig etablering av komponenter 

som er nødvendig for PAM ibruktakelse. 

 

Økonomi:  

Økonomi: 

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

22  23  24  17,5  21,4  
SP Styresak 050-2019, 

012-2020 og 033-2020 

Søknad om finansiering 

sendt HSØ RHF 16.06.20 



 
4.2.5. Prosjekt Regional Citrix-plattform  

Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre sanering av End 

of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Med dette 

samles alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for tynne klienter. Prosjektet skal:  

 Analysere og optimalisere dagens Regionale Citrix-plattform 

 Endre og skalere for å tilrettelegge for migrering av applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer 

 Kartlegging, pakking og test av applikasjoner på ny Citrix plattform  

 Migrere applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer og sanere gamle Citrix-plattformer 

 Samle Regional Citrix plattform i felles datasenter.  

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 2019 og i styret i 

Sykehuspartner HF 10. april 2019.  

Prosjektplan:  

 
 

Milepælsplan:  

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 30.10.2019 Produksjonssetting SUNHF, avslutning ELS 29/11 2019 

MP2 08.01.2020 Produksjonssetting SSHF, avslutning ELS 30/1 2020 

MP3 12.02.2020 Produksjonssetting VVHF, avslutning ELS 6/3 2020 

MP4 22.04.2020 Produksjonssetting REVMA, avslutning ELS 26/5 2020 

MP5 29.04.2020 Produksjonssetting SIVHF, avslutning ELS 27/5 2020 

MP6 13.05.2020 Produksjonssetting STHF, avslutning ELS 12/6 2020 

MP7  27.05.2020 Produksjonssetting HSØ RHF, avslutning ELS 27/6 2020 

MP8 02.09.2020 Produksjonssetting SPHF, avslutning ELS 2020 25/9 2020 



 
MP9 30.09.2020 Produksjonssetting SIHF, avslutning ELS 31/10 2020 

MP10 21.10.2020 Produksjonssetting SØHF flyttes til ultimo 2020 grunnet klargjøring 

av testsenter i SØ - endelig dato fastsettes høsten 2020 

MP11 28.10.2020 Produksjonssetting OUS HF, avslutning ELS 20/11 2020, mulig 

utsettelse til november avhengig av produksjonsdato for SØHF 

 

Høyeste prosjektrisiko: Forsinkelse i test av applikasjoner for testsenter Sykehuset i Østfold kan 

påvirke produksjonssettingsdato for SØHF og evt OUSHF. 

Tiltak:  

 Dialog med kunde og linjen, utsette brukertest og re-planlegge. Eskalering. 

Økonomi:  

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk 

per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

73  82  92   41,3 65,6  SP styresak 024-2019 
HSØ RHF finansieringsbeslutning 
mottatt 22. mai 2019. 

 

4.2.6. Prosjekt Regional telekomplattform  

Telefonitjenester er en kritisk tjeneste i Helse Sør-Øst. Dagens telekomplattform er i all hovedsak 

basert på lokale telefonsentraler (PBX) og bylinjer (ISDN) levert av Telenor. Løsningene driftes på 

hvert enkelt sykehus. Et teknologibytte tvinger seg frem som følge av at Telenor vil avvikle ISDN, og 

eksterne samtaler vil ikke lenger være mulig. En stor andel av de eksisterende telefonsentralene er 

utdatert. Ved bortfall av hussentralene vil det heller ikke være mulig å gjennomføre interne samtaler. 

Prosjektet skal løse disse utfordringene ved å: 

 Erstatte dagens telefoniplattform med en moderne, regional og kostnadseffektiv plattform. 

 Etablere en felles regional telekomplattform som blant annet kan erstatte eksisterende, 

lokale hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta pasientsikkerheten. 

 Muliggjøre utrulling av nye terminaler, telefoni- og samhandlingstjenester i henhold til 

kartlagte brukerbehov, utrullingsplaner og tjenesteveikart. 

Prosjektet skal etablere én regional telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som gir 

brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for, på standard arbeidsflater. Basert på 

risikovurderinger og behov for fleksibilitet, gjennomføres prosjektet som flere leveranser for 

utbygging og utrulling. Plattformen er tidligere etablert på SIKT og brukes ved Sunnaas sykehus HF.  

Utbygging for Oslo universitetssykehus HF, som senere migreres til ny felles plattform, samt 

begrenset oppgradering av telekomplattform på SIKT fase 3.1, er fullført første halvår 2020.  

  



 
 

Prosjektplan:   

 

Milepælsplan: for prosjektets fase 3.2.1 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1  01.09.2020 Oppstart pilot OUSHF (SSE og Kvinneklinikken) 

MP3   01.10.2020 Kontrakt for anskaffelse av utstyr signert (3.2.1) 

MP4  30.10.2020 Hovedandel (90%) av terminaler migrert til RTP – Pilot OUSHF (resterende 

migrering gjennomføres av prosjektet i etterkant*) 

MP5 04.01.2021 Oppstart Radiumhospitalet 

MP6 01.02.2021 Alle terminaler rullet ut pilot OUSHF (SSE og Kvinneklinikken) 

MP6 26.02.2021 Hovedandel (90%) av terminaler migrert til RTP – Radiumhospitalet 

(resterende migrering gjennomføres av prosjektet i etterkant*) 

MP7 01.03.2021 Avslutning fase 3.2.1 

MP8 Q1 2021 Alle terminaler rullet ut Radiumhospitalet (innenfor fase 3.2.2)  

* Erfaring tilsier at enkelte telefoner ikke vil være klare for hovedutrullingen, eksempelvis grunnet 
manglende kabling (foretakets ansvar), manglende teknisk løsning (eks for en spesialtelefon 
prosjektet ikke enda har utviklet løsning for, eller Gigaset som vi ikke får byttet før løsning for 
Smartphone for rollebrukere er klar, eller en avdeling som er i omorganiseringsprosess etc. Det er 
prosjektet som har ansvar for å ferdigstille resterende migrering i etterkant av hovedutrullingen på 
en lokasjon. 

Høyeste prosjektrisiko: Manglende identifisering av tekniske utfordringer i utrulling. 

Tiltak:  

 Dialog og prioritering av ressurser i samråd med linjen i Sykehuspartner HF.  

 Involvere leverandør i planlegging av migrering. 

  



 
Økonomi:  

 Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk 

per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

Utbygging 
kjerne 

- 36  - 31,9  32,4  
SP styresak 091-2018  
HSØ RHF finans.besl. mottatt 
22.01.2019 

Utrulling 
fase 3.2.1 
OUS HF 

60,7 70 77,5 21,6 60,7 
SP styresak 033-2019 
HSØ RHF finans.besl. Mottatt 
17.10.2019 

 

4.2.7. Prosjekt Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur 

Prosjektet skal etablere ny sikker regional infrastrukturplattform for prosjektene privilegert 

tilgangsstyring (PAM) og Styrket autentiseringsløsning (SA), med PKI sertifikatutstedelse, sikringstiltak 

for å logge administrativ aktivitet i plattformen og driftsverktøy og støttetjenester for god 

forvaltning. Prosjekt understøtter viktige tiltak for styrket informasjonssikkerhet og er videre en viktig 

byggekloss i realiseringen av 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 ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 13. juni 2019 og i Sykehuspartner 

HF styre 19. juni 2019. Prosjekt var planlagt ferdigstilt og overført til linjen i løpet av første kvartal 

2020, men er vesentlig forsinket. Prosjektet gikk over sin godkjente kostnadsramme og prosjektets 

pådrag er redusert til et minimum inntil revidert plan og finansiering blir godkjent, det vil si 

aktiviteter som er nødvendige for å hindre ytterligere forsinkelser på oppstart av pilot i prosjekt 

Privilegerte tilganger (PAM). Planen forutsetter godkjent finansiering innen medio august.  

 

Prosjektplan: 



 
   

Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 19.06.2020 Ferdigstille Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring  

MP2 31.08.2020 Ferdigstille konseptet for katalogtjenester (AD-struktur). 

MP3 Aug/sept Overlevering og samdriftsperioden mellom prosjektet og linjen 

gjennomført 

MP4 Aug/sept Sluttføre implementering av overvåkning 

MP5 Aug/sept Sluttføre implementering av PKI 

BP4 September Formell overlevering til linjeorganisasjonen 

BP5 Oktober  Avslutning /sluttrapport 

BP6 Oktober Installasjon som legger til rette for å automatisere patching av virtuelle 

servere (ny release fra leverandør 

 

Høyeste prosjektrisiko: Forsinkelse i utarbeidelse  av dokumentasjon og implementering 

Tiltak:  

 Allokere nøkkelressurser 100%.  

 Detaljplanlegge dokumentasjonsarbeidet. Tett oppfølging.  

Økonomi:  

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

30,7 31,2 32,7 25 30,7 SP styresak 042-2019 
SP styresak 044-2020 
Søknad om finansiering sendt 
HSØ RHF 18.06.20. 

 

4.2.8. Prosjekt Styrket autentisering 

Formålet med prosjektet er å sikre overgangen til de nye sikkerhetsnivåene som er definert i EU-

forordningen, eIDAS. Denne forordningen stiller krav til både identifisering og autentisering og 

spesifiserer de nye sikkerhetsnivåene Lavt, Betydelig og Høyt som erstatter dagens nivå 1, 2, 3 og 4. 

Prosjektet vil ta frem tjeneste og integrasjonsdesign slik at Helse Sør-Øst kan ta i bruk HelseID.  

Prosjektet ble overført fra ISOP til STIM 1. juni 2020, med godkjenning i STIM programstyringsgruppe 

12. juni 2020 og informasjon gitt i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020. Planen har en avhengighet 

til sikker sone og forutsetter godkjent finansiering i løpet av august 2020. 

  



 
Prosjektplan: 

 

 Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

Leveranse 1 – Produksjonssette Regional autentiseringstjeneste i VPN45 

MP1.1 29.06.20 Når leverandør er klar med ny oppgradert versjon av SecurAccess 

MP1.2  12.08.20 Regional autentiseringstjeneste verifisert og produksjonssatt 

MP1.3  07.09.20 Regional autentiseringstjeneste overlevert Sykehuspartner HF 

Leveranse 2 – Pilotere FIDO2 

MP2.1 27.05.20 Tilbudsfrist på pilotomfang 

MP2.2 12.06.20 Presentere prosjektets innstilling i IAM-styringsgruppe 

MP2.3 20.08.20 Signere avtale med leverandør for FIDO2 teknologi – oppstart Pilot 

MP2.4 10.12.20 Pilot avsluttes med en anbefaling om videre strategi for bredding 

Leveranse 3 – Ta i bruk HelseID 

MP3.1 30.08.20 Signere avtale med Norsk Helsenett SF  

Leveranse 4 – Etablere regional PKI-infrastruktur 

MP4.1 10.11.20 Felles ny PKI infrastruktur etablert  

MP4.2 09.12.20 Sertifikater etablert på regional PKI-infrastruktur  

MP4.3 23.11.20 Løsning for Certificate lifecycle management etablert for PKI 

MP4.4 18.12.20 PKI overlevert til drift i Sykehuspartner HF 



 
BP4 01.12.20 Start avslutningsfase 

BP5 31.12.20 Prosjektet avsluttet 

  

Høyeste prosjektrisiko: Mangel på fagressurser innenfor fagområdene Public key infrastructure (PKI) 

og PingFederate kan medføre forsinkelser for prosjektet. 

Tiltak:  

 Tett dialog med linjeorganisasjonen om ressursdeling og –allokering. Vurdere ekstern 

kompetanse. 

Økonomi:  

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter 

33,7 34,9 37,1 24,9  31,1 Styresak 041-2019 og  
godkjenning av 
investeringsbeslutning 
fra Helse Sør-Øst RHF 
19.09.2019. 

 

4.2.9. Prosjekt Trådløst nett 

Prosjekt Trådløst nett skal etablere et moderne, stabilt og sikkert nett med tilstrekkelig kapasitet, 

tilrettelagt for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. Prosjektet etablerer en helhetlig 

og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over 

utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne 

og understøtte bruk av mobile tjenester. Planen forutsetter godkjent finansiering for 2020. 

Prosjektplan:  

 

  



 
Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP1 15.10.19 Akershus universitetssykehus HF – Lørenskog  

MP2 15.10.19 Sykehuset i Vestfold – Stavern og Tønsberg 

MP3 15.01.20 Sunnaas sykehus HF 

MP4 02.07.20 Vestre Viken HF – Drammen, Kongsberg, Ringerike og Bærum (siste 

kvalitetssikring avsluttes i august 2020) 

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

MP6 30.07.20 Sykehuset Sørlandet HF – Flekkefjord, Arendal og Kristiansand 

MP7 31.12.21 Sykehuset Østfold HF – Moss SH, Helsehuset Askim, Haldenklinikken, nytt 

administrasjonsbygg på Kalnes og Åsebråten (DPS i Fredrikstad) 

MP8 19.01.21 Oslo universitetssykehus HF fase 2. 

MP9 2021-22 Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 

MP10 2021-22 Sykehuset Innlandet HF – Elverum, Hamar, Tynset, Lillehammer og Gjøvik. 

 

Planen gjennomføres, med unntak av lokasjoner der arbeidet etter helseforetakets vurdering ikke 

kan gjennomføres som følge av Koronapandemien. Prosjektet har hatt begrenset fysisk tilgang ved 

sykehus for ferdigstilling av leveranser. Sluttfasen på noen sykehus er derfor satt på vent. Dette vil 

ikke medføre store endringer for helseforetakene og prosjektet er i løpende dialog med respektive 

foretak for å identifisere muligheter for å gjennomføre utrulling. Utrulling planlagt ferdig Q4 2021 for 

enkelte helseforetak da de trenger mer tid til praktiske forberedelser og tilrettelegging av 

infrastruktur (jfr. styresak 045-2020). 

Høyeste prosjektrisiko:  

Hvis ikke helseforetakene har nødvendige midler for oppgradering av fysisk infrastruktur (kabling, 

strøm og skapplass) og bygg kan det føre til re-planlegging og/eller endringer i utrullingsrekkefølgen 

for WiFi prosjektet. 

 

Tiltak:  

 Tidlig oppstart for å sikre tett dialog med HF'ene, slik at ansvarsforholdet er avklart.  

 Tett, tidlig dialog med HF angående økonomi.  

  



 
Økonomi:  

Grunn-

kalkyle 

Styrings-

ramme 

Kostnads-

ramme 

Forbruk per 

31.07.20 

Prognose 

totalt 

Beslutningsdokumenter  

115,6  
64,7 (2019) 
51 (2020) 

- 64,8 pr. 31.12.19 

12,4 pr. 31.07.20 

77,2 totalt  

115 SP styresak 091-2018 
HSØ RHF 
finansieringsbeslutning 
mottatt 22.01.2019.  
SP styresak 045-2020. 
Søknad om finansiering sendt 
HSØ RHF 18.06.20. 

 

4.2.10. Prosjekt Windows 10 

Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til alle helseforetak. Standard Windows 10 

operativsystem vil: 

 Gi økt sikkerhet og stabilitet via kontinuerlig og kontrollert oppdatering av klientplattformen 

 Legge til rette for flere funksjoner og mobile løsninger 

 Gi brukerne et moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen arbeidsflate. 

Prosjektet har tatt lenger tid og kostet betydelig mer enn forutsatt. Omfang, kompleksitet og 

variasjon i applikasjonsporteføljen var undervurdert. Det har vært nødvendig med teknisk 

grunnlagsarbeid i det omkringliggende miljøet ut over de opprinnelige forutsetningene for 

prosjektet. Det er gjennomført tiltak for økt sikring av klientplattform og oppdatering av Microsoft 

sikkerhetsinnstillinger. Prosjektet har nå god fremdrift og følger revidert plan. 

Prosjektet er replanlagt med revidert budsjett, jfr. styresak 043-2020, for oppgradering til Windows 

10 for 50 000 klienter av totalt 68 000 klienter. Prosjektet planlegger å oppgradere 21.700 klienter 

innen 31.12.2020 og resterende 28.300 klienter innen 30.11.2021. Helse Sør-Øst RHF har godkjent at 

prosjektet videreføres ut oktober 2020 innenfor en samlet kostnadsramme på 303 millioner kroner. 

Plan for resterende 18 000 klienter utarbeides og fremlegges for Helse Sør-Øst RHF innen oktober 

2020. Likviditetsbehovet for 2020 forutsettes finansiert innenfor Sykehuspartner HFs budsjett for 

2020.  

Styring og ledelse av prosjektet ble overført til linjen 1. juni 2020 slik at ansvar for oppgraderingen og 

initiativet for standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst er samlet inn 

under IKT-tjenester i Sykehuspartner.  



 
Prosjektplan:

 
Milepælsplan: 

MP Dato  Beskrivelse  

MP0 08.06.20 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2020 ferdigstilt 

MP1 17.08.20 Oppstart utrulling etter sommerferie og frysperiode - SIKT 

MP2 31.10.20 Detaljert utrullingsplan første halvår 2021 ferdigstilt 

MP3 31.12.20 21.700 klienter ferdigstilt SIKT 

MP4 11.01.21 Oppstart utrulling OUS 

MP5 30.04.21 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2021 ferdigstilt 

MP6 30.06.21 40.000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS 

MP7 30.11.21 50.000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS 

 

Høyeste prosjektrisiko: Manglende aksept fra HFene for leveranse av Windows 10 klienter med 

ufullstendige applikasjonsporteføljer kan føre til forsinkelser i utrulling for det spesifikke foretak. 

Tiltak:  

 Støtte foretaket med informasjon om applikasjoner.  

 Direktiver gitt fra HSØ til HF-ene om krav til å motta Windows 10 leveranser. 

  



 
Økonomi:  

 

Beslutningsdokumenter:  

 SP styresak 036-2018, HSØ RHF brev august 2018 

 SP styresak 059-2019, 075-2020  

 SP styresak 025-2020 

 SP styresak 043-2020  

 Finansieringsbeslutning mottatt fra HSØ RHF 7. juli 2020, ut oktober 2020. 

 

4.3. Prosjekter i konsept- eller planfase  

Nedenfor følger beskrivelse av prosjekt under planlegging i 2020. 

4.3.1. Prosjekt Felles plattform 

Prosjektet skal utvikle en felles, moderne, fleksibel og skalerbar plattform for regionale løsninger. 

Trinnvis utvikling av felles plattform gir mulighet til å konsumere kritiske felles regionale tjenester på 

kort og mellomlang sikt i parallell med at det bygges nytt og etableres nye 

leveransemodeller. Prosjektet skal i trinn 1 samarbeide med prosjekt radiologi og multimedialøsning 

(RAD/MML) og gjøre tilpassinger på eksisterende plattformer for å ta imot prosjektmiljø for ny 

løsning for RAD/MML ved videreutvikling av SIKT Leveranseplattform med innbygd (føderert) 

sikkerhet for å ivareta tilgang på tvers i regionen. Dette bygger videre på det arbeidet som er gjort i 

Sykehuspartner sitt prosjekt Sikker Føderert Konsumering (SFK), som sikre tilgang til regionale 

tjenester fra alle helseforetak i regionen ved å benytte føderert sikkerhet. Dette er samme 

teknologien som har blitt tatt i bruk for å kunne tilby journalinnsyn på tvers i regionen og nasjonalt. 

Prosjektet SFK legger til rette for følgende regionale tjenester vha. denne teknologien; 

Medikamentell kreftbehandling (CMS), laboratoriedatasystemet LVMS, Ambulanse journal. 

Sikkerhetsprinsipper og tilganger som blir etablert i første trinn bygges videre på i trinn 2 for 

etablering av en fremtidig hybrid skyplattform som blir den fremtidige grunnmuren for IKT. 

Etablering av felles plattform trinn 2 gjøres gjennom anskaffelse i markedet, i kombinasjon med 

konsepter og komponenter som Sykehuspartner HF har utviklet. Omfanget av anskaffelsen og hvilke 

deler av etableringen Sykehuspartner HF selv skal ha utførende ansvar for vurderes i den videre 

prosessen. Etablering av felles plattform, innføringen av kryptert stamnett (WAN) og modernisering 

av lokale nettverk (LAN) koordineres slik at migrering fra dagens plattformer til felles regional 

plattform kan igangsettes. 

Design og prinsipper legges frem til beslutning til styret i september 2020. 

  



 
Prosjektplan: 

 

 

4.3.2. Prosjekt Fremtidig driftsmodell 

Fremtidig driftsmodell skal utvikle og implementere en framtidsrettet drifts- og leveransemodell på 

tvers av alle prosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. 

Dette innebærer etablering av infrastrukturtjenester. Prosjektet eies av linjeorganisasjonen og skal 

gjennomføres i samarbeid mellom programmet og linjen. Arbeidet vil omfatte arbeidsprosesser, 

verktøy, kompetanse og organisasjon, og tilrettelegge for drift av sentral infrastruktur herunder 

utfasing av lokale datarom i samarbeid med linjeorganisasjonen og STIM.  

Prosjekt Fremtidig driftsmodell har et langsiktig perspektiv, og skal samtidig bidra til å legge 

premissene for drift og forvaltning av de pågående leveransene for STIM. Prosjektets kortsiktige 

resultatmål er: 

 Gjennomføre konseptfasen, og utvikle et tydelig og omforent målbilde og veikart for 

framtidig driftsmodell 

 Bidra i utvikling av drifts- og forvaltningsmodell for alle prosjektene i STIM iht. til 

tjenestemodellen i Sykehuspartner. 

 Bidra til endringsledelse i Sykehuspartner HF slik at organisasjonen er forberedt på mottak av 
nye og endrede tjenester. 
 

4.3.3. Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling  

Hensikten med prosjektet er å styrke Sykehuspartner HF sine leveranser rundt mobile enheter og 

mobile tjenester. Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 12. februar 

2020. Prosjektet gjennomfører konseptfasen i løpet av 2. kvartal i 2020, planlegging i 3. kvartal og 

planlegger oppstart av gjennomføring i 4. kvartal 2020.  

 



 
4.3.4. Prosjekt Modernisering arbeidsflate  

Prosjekt Modernisering av arbeidsflate er i idefasen. Mandat legges frem for STIM 

programstyringsgruppe i 2020. 

 

4.3.5. Prosjekt Regional testplattform 

Prosjektet skal etablere og tilrettelegge løsninger på felles regional plattform, en regional 

testplattform. Testplattformen skal være sikker, skalerbar og fleksibel, og det legges til rette for at 

Sykehuspartner HF kan tilby tjenester som understøtter regionens behov for utvikling, test og kurs 

(ikke-produksjon). I tillegg skal prosjektet sørge for implementasjon av helhetlig og optimalisert 

livssyklushåndtering og forvaltning av testplattformen basert på modernisert teknologi og løsninger. 

Plan- og gjennomføringsfasen er inndelt i to trinn. I trinn 1 etableres og tilrettelegges løsninger for 
basistjenesten og trinn 2 fokuserer på videreutvikling og utbredelser av testplattformen. Regional 
testplattform implementeres i takt med etablering av Felles plattform trinn 2. Mandat for prosjektet 
ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 7. oktober 2019. 
  
Prosjektplan: 

   
 

4.3.6. Prosjekt Tjenestemigrering 

Hensikten med prosjektet er å migrere applikasjoner og tjenester fra dagens plattformer til ny felles 

regional plattform basert på omforente kriterier. Konsept og ambisjonsnivå for prosjekt 

Tjenestemigrering må ses i sammenheng med pågående initiativer i Sykehuspartner og regionale 

prosjekter i Helse Sør-Øst med hensyn til sanering og standardisering. Migreringen må gjennomføres 

i tett samarbeid med linjeorganisasjonen og helseforetakene. Restmigrering ut over 2023 må 

ferdigstilles av linjeorganisasjonen og/eller de regionale applikasjonsprogrammene. Mandat for 

prosjektet ble godkjent i STIM programstyre 18. november 2019.  

Prosjektplan: 

 
 

  



 
 

4.4. Overlevering til linjeorganisasjonen 

Følgende leveranser overleveres Sykehuspartner HF linje i løpet av 2020: 

 Drift og forvaltning av regional telekomplattform er overlevert til linjen 

 Windows 10-prosjektet er overlevert IKT-tjenester for videre gjennomføring per 01.06.2020. 

 Drift og forvaltning av mobilitetsplattformen, og videreutvikling og forvaltning av rammeverk 
for mobilapplikasjoner. 

 Utbygging av regional telekomplattform overleveres gradvis i samhandling med linje 

 Utrulling av terminaler (i takt med prosjektgjennomføringen). 

 Drift og forvaltning av trådløst nett (i takt med prosjektgjennomføringen). 

 Drift og forvaltning av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring. 

 Drift og forvaltning av løsningen for privilegert tilgangsstyring (PAM) 

 Drift og forvaltning av regional autentiseringsløsning (SA) 

 Drift og forvaltning av regional Public key infrastructure (SA) 

 Anbefaling av videre bruk av FIDO2 teknologi (SA) 

 Samarbeid om forvaltning av avtalen for nye krypterte samband fra Norsk Helsenett SF. 

4.5. Økonomiske rammer 

Budsjettmidler for programmets aktiviteter inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF. Prosjektforslag 

med finansering innenfor Nettverk, Arbeidsflate og Telekom har i løpet av 2018, 2019 og 2020 fått 

tilslutning fra styret i Sykehuspartner HF og finansiering fra Helse Sør Øst RHF. Programmet vil 



 
fremme prosjektforslag og business case for prosjekter som er under planlegging for godkjenning og 

finansiering i 2020. 

 Tabell: Budsjett og prognose 2020.  

 

Budsjettet for prosjektene er endret i henhold til reviderte planer.    

Prosjekt Windows 10 var budsjettert avsluttet i 2. kvartal. Ny plan tilsier forlengelse av prosjektet ut 

2020 og inn i 2021. Prosjekt Sikkerhetssone og AD-struktur var budsjettert avsluttet i 2019, men 

måtte videreføres i 2020. Disse forholdene har gjort det nødvendig å prioritere innenfor 

prosjektporteføljen til STIM. 

Prosjektene Felles plattform og Modernisering av nett innrettes mot konkurranse i markedet, slik at 

2020 benyttes til forberedelser og anskaffelsesprosesser. Dette gir økt driftskostnad og redusert 

investeringskostnad i 2020, investeringskostnaden forskyves ut i programperioden. Prosjektene 

Regional testplattform og Tjenestemigrering må tilpasses plan for Felles plattform. 

Økonomiske behov og rammer for programperioden finnes i Økonomisk langtidsplan 2021-24. 

Forsinkelse i prosjekt Windows 10 og endret strategisk innretning av prosjektene Felles plattform og 

Modernisering av nett vil medføre endring i forhold til gjeldende økonomiske langtidsplan inn i neste 

planperiode.   

 



 
4.6. Utrulling til helseforetakene 

Program STIM legger stor vekt på involvering av helseforetakene da standardisering, modernisering 

og bygging av en regional, sikker og fleksibel plattform krever at helseforetakene er omforent om 

endringene dette medfører, vet når endringene treffer og hva som kreves av dem. Programmet har 

en samarbeidsmodell for involvering og dialog i den horisontale linjen med helseforetakene, blant 

annet gjennom kontaktperson (SPOC) og mottaksprosjekt ved det enkelte foretak, regelmessige en-

til-en møter, SPOC-samlinger, via HF-kravstillergruppe og prosjektenes styringsgrupper. 

Hvert helseforetak skal delta i programmets aktiviteter, med mål om å finne løsninger som både 

ivaretar lokale behov og behovene i regionen som helhet. Gjennom deltakelse i prosjektenes 

styringsgrupper vil helseforetakene etablere forståelse for prosjektets formål og betydning, påse at 

prosesser, teknologi og organisasjon ses i sammenheng og bidra i implementeringen av endringer. 

Etablerte fora benyttes til forankring og diskusjon, jf. STIM styringsdokument. Helseforetakenes 

direktører skal blant annet delta i vurderingene av problemstillinger som har betydning på tvers av 

helseforetakene og bidra til at felles, regionale løsninger kan etableres og følge opp prioriteringer og 

beslutninger i eget helseforetak. Utrullingen av programmets leveranser planlegges og gjennomføres 

i tett samarbeid mellom prosjekt og helseforetak. Foretakene har ansvar for å legge til rette for 

mottak av løsningene og for gevinstrealisering. Risiko- og sårbarhetsvurderinger skal følge regionens 

etablerte prosess. 

Planlagte kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til forankring og informasjon.  

4.7. Risiko  

Oppdatert risikovurdering for programmet som helhet er under utarbeidelse og vil fremlegges i 

forbindelse med virksomhetsrapport for andre tertial 2020.  

4.8. Styring og rapportering   

Programmets styringsstruktur er beskrevet i mandatet og detaljert i STIM styringsdokument. 

Styringen av programmet er i første halvår 2020 styrket. Ansvaret for prosjektene er fordelt mellom 

to programledere slik at kontrollspennet for den enkelte programleder reduseres. Styringslinjene 

kortes ned ved at programlederne rapporterer direkte til programeier og STIM 

programstyringsgruppe. Programleder modernisering er gitt ansvar for prosjektene Felles plattform, 

Innføring kryptert stamnett, Modernisering av nett, Privilegerte tilganger, Regional testplattform, 

Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur (katalogtjenester), Styrket autentisering og 

Tjenestemigrering. Programleder for standardisering er ansvarlig for prosjektene 

Mobilitetsplattform, Mobilitet, Regional Citrix-plattform, Regional telekomplattform og Trådløst nett.  

 



 
Prosjekteierskapet er fra 1. mai 2020, med noen unntak, lagt til linjeorganisasjonen og linje-

organisasjonens involvering er i sin helhet styrket. Ansvaret for fremtidig drifts- og 

forvaltningsmodell er overført til linjen, og representerer en operasjonalisering av rollen som 

endrings- og gevinstansvarlig i programstyringsgruppen. Dette tilrettelegger for en strømlinjeformet 

overføring til drift og skal sikre at gevinster og effekter fra prosjektene realiseres. Arbeidet 

organiseres med et kjerneteam med ressurser fra programmet (som utvikler løsningene) og 

virksomhetsområdet IKT-tjenester (som skal motta leveransene).  

Programmets månedsrapporter er basis for statusrapportering til STIM programstyringsgruppe, 

Sykehuspartner HFs ledergruppe, Sykehuspartner HFs styre og eier. Programmets tertialrapport 

behandles av styret i Sykehuspartner HF, og styrebehandlet tertialrapport oversendes eier.  

 

Vedlegg (utrykt) 

STIM Måleparametre for infrastrukturmoderniseringen (Unntatt offentlighet, Off.l. § 24, 3. ledd, off.l. 
§ 12 bokstav c) (ikke endret fra programplan v1.0). 


