
 

_______________________________________________ 

Side 1 av 7 

 

 

 

Saksframlegg 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 5. september 2018 

 
 

SAK NR 063-2018 

 
STATUS ETABLERING AV PROGRAM FOR STANDARDISERING OG 

MODERNISERING AV IKT-INFRASTRUKTUR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar status i arbeidet med etablering av programmet for standardisering og 

modernisering av regionens IKT-infrastruktur til orientering. 

 

 

 

 

 

Skøyen, 29. august 2018 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 

  



 

_______________________________________________ 

Side 2 av 7 

 

1 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon  

På bakgrunn av foretaksmøtets vedtak 14. juni 2018 er Sykehuspartner HF godt i gang med 

å etablere nytt program for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse 

Sør-Øst. Flere kritiske prosjekter er allerede startet, sist med prosjekt for oppgradering til 

Microsoft Windows 10.  

Det innstilles på at styret tar status i arbeidet med etablering av programmet for 

standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur til orientering. 

2 Faktabeskrivelse  

2.1 Hva saken gjelder 

Saken er en oppfølging av vedtak i foretaksmøtet i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 

med oppdrag om å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av 

regionens IKT-infrastruktur, i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i 

styresak 2. mai 2018, 036-2018. I styresak 036-2018 beskrev Sykehuspartner HF også 

aktiviteter det er viktig å komme i gang med, blant annet av hensyn til informasjonssikkerhet. 

Saken er videre en oppfølging av vedtak i Sykehuspartner HFs ekstraordinære styremøte 

10. juli 2018, sak 054-2018, der styret ber administrerende direktør gjennomføre 

intensjonskunngjøring, iverksette direkteanskaffelse og inngå avtale med DXC knyttet til 

oppgradering til Windows 10.  

I det videre redegjøres det for status i Sykehuspartner HF sin etablering av nytt program for 

standardisering og modernisering av den regionale IKT-infrastrukturen, og plan for videre 

arbeid. Innretningen på prosjektet for oppgraderingen til Windows 10 og kontraktsinngåelsen 

med ekstern leverandør beskrives også. 

3 Etablering av program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur  

3.1 Oppdrag fra foretaksmøtet med føringer 

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å avbestille kontrakten 

med DXC og å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens 

IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i styremøte 2. mai 

2018 - sak 036-2018.  

I oppdraget ligger det at Sykehuspartner HF skal vektlegge følgende elementer: 

 Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne 

 Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot 

endringer i trusselbildet 

 Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt 

 God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige 

 Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert på 

risikovurderinger 

 Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering av egen 

kapasitet og kompetanse. 

Plan for etablering og gjennomføring av programmet skal forelegges Helse Sør-Øst RHF for 

godkjenning. 
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3.2 Tilnærming til oppdraget og iverksatte tiltak 

Oppdraget gitt i foretaksmøte 14. juni 2018 ga grunnlaget for videre arbeid med etablering 

av programmet og videreføring av moderniseringen. Det er viktig å komme raskt i gang, og 

på en måte som sikrer at føringene ivaretas. 

At kontrakten avbestilles og gjenbruk vektlegges innebærer at moderniseringen baseres på 

erfaringer og kunnskap fra tidligere iMod. Kravspesifikasjoner, løsningsbeskrivelser og 

planer er blant det som gjenbrukes. Dette suppleres med elementer fra utredninger og 

vurderinger, og operasjonaliseres i løsninger og planer for standardisering og modernisering 

av IKT-infrastrukturen. Gjenbruk av investeringer i utstyr søkes ivaretatt enten i bygging av 

modernisert infrastruktur, eller i forbedring og utskifting av eksisterende infrastruktur.  

Sykehuspartner HFs risikovurdering av dagens driftsituasjon, skjerpede trussel- og 

risikovurderinger knyttet til datasikkerhet og cyberangrep, og tapt tid i perioden med «i 

bero», gjør at det haster å igangsette moderniseringen på kritiske områder. Da føringene om 

å vektlegge risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne, samt ivaretagelse av 

informasjonssikkerhet og personvern ble gitt, hadde Sykehuspartner HF startet 

forberedelsene for oppgradering til Windows 10. Oppgraderingen er en av de kritiske 

aktivitetene som nå er igangsatt i programmets regi. Dette beskrives nærmere nedenfor. 

Standardisering er avgjørende ikke bare for å effektivisere utviklingen og driften av IKT-

infrastrukturen, men også for å øke sikkerheten. Driftsmiljøer med kjente sårbarheter skal 

erstattes med standardiserte løsninger og sikkerhetsmekanismer. Programmet samarbeider 

med prosjekt Applikasjonssanering og konsolidering (ASK) i arbeidet for en standardisert 

IKT-infrastruktur. For å nå målet kreves forståelse, involvering, prioriteringer og 

gjennomføringskraft i programmet og i foretaksgruppen.  

3.3 Tilgangskontroll 

Streng styring av tilganger vektlegges i Sykehuspartner HFs arbeid. Personvern og 

informasjonssikkerhet skal ivaretas, og lov og forskrifter inkludert ny personvern-

opplysningslov med personvernforordning som trådte i kraft 20. juli 2018, skal følges. 

Involvering skal sikre god forståelse for risikobildet. Sykehuspartner HF skal foreta risiko- og 

sårbarhetsanalyser, og restrisiko må aksepteres av helseforetakene.  

3.4 Oppgradering til Windows 10 

Windows 7 går ut av «extended support» i januar 2020. Manglende oppgradering vil 

medføre økt risiko hva gjelder system- og informasjonssikkerhet og økte kostnader. 

Oppgraderingen til Windows 10 omfatter ca. 60.000 klienter med tilhørende applikasjoner. 

Sykehuspartner HF har ikke alene tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre 

oppgraderingen. Sykehuspartner HFs har vurdert at en direkteanskaffelse fra DXC ville 

være den eneste muligheten å oppgradere til Windows 10 innen fristen. En ekstern juridisk 

vurdering er innhentet fra advokatfirmaet Haavind. I ekstraordinært møte 10. juli 2018 ba 

styret administrerende direktør foreta intensjonskunngjøring, direkteanskaffelse og inngå 

avtale med ekstern leverandør (Enterprise Services Norge AS (DXC)). I ekstraordinært møte 

i Helse Sør-Øst RHF 6. august 2018 vedtok styret finansieringen av prosjektet. 

Sykehuspartner HF inngikk kontrakt om oppgradering til Windows 10 den 28. august 2018.  
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Windows 10-prosjektet gjennomføres under ledelse og kontroll av Sykehuspartner HF med 

bruk av egne ressurser, konsulenter og ved hjelp av DXC sin kompetanse, erfaring og 

kapasitet. Det legges vekt på å basere arbeidet på forberedelser som er gjennomført i 

foretaksgruppen, herunder kartlegging av applikasjoner og pågående piloter. 

Foretaksgruppens administrerende direktører, IKT-ledere og sikkerhetsledere er informert i 

prosessen. Det integrerte prosjektet er lagt til moderniseringsprogrammet og igangsatt 

ultimo august 2018. 

Sykehuspartner HF gjennomfører risikovurderinger som forelegges helseforetakene for 

aksept av restrisiko. Dette er en direkte oppfølging av arbeidet knyttet til Windows 10 som er 

gjennomført i Sykehuspartner HF og i sikkerhetsorganisasjonen.  

Oppgraderingen til Windows 10 påvirker en rekke applikasjoner, og inngår i 

risikovurderingen. Applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10 kan bli 

utfordrende teknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk. Vurderinger av risiko og 

tjenestekvalitet må utgjøre grunnlaget for prioriteringer. I sak 063-2018, 6. august 2018, i 

styret i Helse Sør-Øst konstateres det at: «Videre vil administrerende direktør sørge for at 

det etableres et særskilt regime for beslutningsprosesser i tilfeller hvor applikasjoner ikke er 

Windows 10-kompatible, slik at disse enten oppgraderes eller saneres om mulig. Det pågår 

allerede et prosjekt for sanering og konsolidering av applikasjoner i regi av Sykehuspartner 

HF som har stort fokus i hele foretaksgruppen med god involvering av helseforetakene. 

Dette prosjektet er jevnlig fokus i foretaksgruppens direktørmøter slik at det sikres 

ledelsesmessig prioritering og forankring.» For å lykkes med denne tilnærmingen fordres 

forankring av betydningen av standardisering i foretaksgruppen, gode overgangsordninger, 

tett oppfølging og stram styring.  

3.5 Status etablering av program  

Sykehuspartner HF etablerer det nye moderniseringsprogrammet i samsvar med oppdraget. 

Parallelt er tidskritiske prosjekter startet opp i henhold til styrevedtak.  

Sykehuspartner HF vil sikre at programmet organiseres på en hensiktsmessig måte og får 

nødvendig kapasitet og kompetanse. Programmet er etablert som interimsorganisasjon fra 

15. juni 2018. Interimsorganisasjonen oppretter programmets interne og eksterne struktur, 

planlegger leveransene, og driver programmet frem til endelig etablering. 

Interimsorganisasjonen består av ressurser fra utredningsarbeidet, linjeressurser, nytilsatte 

og konsulenter.  

For å bygge kapasitet og kompetanse er første runde av stillinger for IKT-moderniseringen 

utlyst, og mange søknader mottatt. Aktuelle kandidater intervjues, og tilsettinger skal gjøres 

enten i linjen eller i programmet. Kompetanseområder som må dekkes er program-, 

prosjekt- og endringsledelse, informasjonssikkerhet, arkitektur, integrasjonsledelse, 

kontraktsstyring, juridisk, kommunikasjon og fagkompetanse IKT. Enkelte utlysninger til 

markedet er iverksatt, og flere forberedes for å sikre ekspertise der Sykehuspartner HF ikke 

har kompetanse i stort nok omfang. Anbud på leveranser av tjenester forberedes (se avsnitt 

3.10 Anskaffelsesstrategi). 

Administrerende direktør Sykehuspartner HF er programeier og skal lede programstyret. 

Programstyrets oppgave er å påse at programmet gjennomføres mest mulig effektivt og i 

tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn. I programstyret er det blant 
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annet behov for spisskompetanse innen IKT-modernisering og digitalisering samt drift av 

sykehus. Det legges opp til en diskusjon om dette i styremøtet. 

Rapportering til Sykehuspartner HFs styre og Helse Sør-Øst RHF skal ivareta behovet for 

styringsinformasjon på respektive nivå som grunnlag for beslutninger om framdrift. 

Sykehuspartner HF vil legge stor vekt på involvering og dialog med helseforetakene. 

Proaktiv regional koordinering og forankring ivaretas i direktørmøtet i foretaksgruppen og i 

relevante fora for koordinering og samarbeid. Programmet deltar aktivt i møter med 

helseforetakene og IKT-ledermøtene. Sikkerhetsorganisasjonen er en prioritert målgruppe. 

Et samarbeidsforum for helseforetakene planlegges som arena for forankring og 

koordinering av programmets leveranser slik at overføring til drift kan gjøres på en sikker og 

god måte. 

3.6 Plan for andre halvår 2018 

Fase 2 «Etablering av program» andre halvår 2018 inkluderer følgende aktiviteter: 

 

Fase 2: Etablering av program Status 

Etablere program med styringsstruktur Forslag presenteres i møtet  

Avklare programmets rammer Pågår  

Ferdigstille mandat og styrende dokumenter  Pågår  

Utarbeide program- og prosjektplaner, herunder vurdere gjenbruk 

av planverk og investeringer 

Pågår  

Ferdigstille prosesser og rutiner Pågår 

Etablere organisasjon, bemanne og rekruttere  Pågår  

Utarbeide anskaffelsesstrategi  Pågår  

Etablere Programstyre  Pågår 

Etablere samarbeidsfora for helseforetakene Pågår 

Budsjett for program og tilhørende prosjekt for 2019 Pågår  

Etablere mekanismer for proaktiv risikostyring og avklare kriterier 

for eskalering av avvik som medfører vesentlig risiko 

Pågår 

 

3.7 Mandat og oppdrag 

Et utkast til programmandat er utarbeidet med utgangspunkt i programmets oppdrag og 

Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer. Sykehuspartner HF har til hensikt å presentere utkast 

til mandat i møtet, og ferdigstille mandatet til styremøtet i oktober 2018 på basis av styrets 

tilbakemeldinger og innspill.  

Følgende er kjernen i oppdraget: 

Programmet skal levere en standardisert og modernisert regional IKT-infrastruktur som:   

 Ivaretar krav til sikker og stabil drift, herunder informasjonssikkerhet og personvern  

 Tar i bruk teknologi som tilrettelegger for innovasjon, bimodal digitalisering og felles, 

skalerbare tjenester 

 Legger til rette for effekter og gevinster i foretaksgruppen.  
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Moderniseringen skal ha en helhetlig tilnærming til teknologi, prosesser, organisasjon og 

kompetanse. Programmet skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell.   

Styret inviteres til en diskusjon om dette i møtet. 

3.8 Organisering av programmet  

Programdirektør rapporterer til administrerende direktør i Sykehuspartner HF.  

Programmet er organisert med programledelse, programfunksjoner som sikrer faglig 

kompetanse og styring, programkontor som sikrer enhetlig planlegging, oppfølging og 

rapportering, og prosjekter.  

Leveranseprosjektene er gruppert i hovedprosjekter. Leveranseprosjektene følger en 

standardisert prosess som sikrer enhetlig gjennomføring, ivaretar grensesnitt og 

integrasjoner. Driftssetting foretas kontrollert, i samarbeid med Sykehuspartner HFs 

linjeorganisasjon og helseforetakene.  

 

3.9 Anskaffelsesstrategi  

Sykehuspartner HF utarbeider anskaffelsesstrategi for moderniseringsprogrammet. 

Programmets oppdrag legger føringer om gjenbruk av planverk og investeringer gjort frem til 

beslutningen om å avbestille avtalen med DXC. Bruk av eksisterende avtaler og 

mulighetsrommet i markedet er basis for anskaffelsesstrategien.  

Tidligere aktiviteter innenfor IKT-infrastrukturmodernisering har inkludert innkjøp av 

infrastruktur via rammeavtaler og prosjektgjennomføring med støtte av innleide konsulenter. 

Sykehuspartner HF ser i arbeidet med anskaffelsesstrategien på områder som kan pakkes 

sammen til prosjekter, tjenesteanskaffelser eller prosjektleveranser. Tiltaket vil kunne 

optimalisere bruken av kompetansen i markedet, redusere risiko gjennom å fordele 

oppgavene på flere aktører og gi økt kostnadseffektivitet.   

3.10 Økonomi  

Driftskostnadene for programmets interimsorganisasjon andre halvår 2018 består i 

hovedsak av avlønning av ansatte og kostnader til eksterne konsulenter, som finansieres 

gjennom driftskostnadene i Sykehuspartner HF. Finansiering av tidskritiske prosjekter 

(telekommunikasjon, nettverk og Windows 10) er behandlet i styret i Sykehuspartner HF og i 

Helse Sør-Øst RHF.  
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I budsjetteringen legges det opp til å budsjettere og finansiere hvert enkelt prosjekt. I de 
årlige budsjettene vil det etableres budsjett per prosjekt per år, og samlet ramme for hele 

året inkludert programbudsjett. 

 

4 Administrerende direktørs vurdering 

Behovet for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen er stort. Risikovurdering 

av dagens drift foretatt av Sykehuspartner HF bekrefter dette.   

Administrerende direktør konstaterer at det er fremdrift i etableringen av programmet for 

standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur. Første runde med intervjuer av 

interne og eksterne kandidater som skal sikre kapasitet og kompetanse er gjennomført, og 

utlysninger til markedet er sendt. Interimsorganisasjonen utarbeider styrende dokumenter, 

planer, prosesser og rutiner. Utarbeidelse av anskaffelsesstrategien pågår. Programmet 

informerer i allerede etablerte fora som regionalt IKT-ledermøte, direktørmøter med 

helseforetakene og i det regionale direktørmøtet. Dette følges opp fortløpende, og et 

samarbeidsforum planlegges etablert i løpet av september 2018. 

Administrerende direktør legger vekt på fremdrift i IKT-infrastrukturmoderniseringen, og et 

avgjørende fundament for god framdrift over tid er en god planleggingsfase. Erfaringer, 

investeringer og planverk fra tidligere moderniseringsinitiativ legges til grunn for utviklingen 

av programmet. I parallell med etableringen leder og styrer programmet allerede flere 

tidskritiske prosjekter. Sykehuspartner HF vil legge stor vekt på involvering og dialog med 

helseforetakene i direktørmøtet i foretaksgruppen, møter med helseforetakene, IKT-

ledermøtet og med sikkerhetslederne. Risikovurderinger som sikrer at helseforetakene kan 

ivareta sitt ansvar som databehandlingsansvarlig vil framlegges. 

Programmet følger Sykehuspartner HFs ordinære prosesser for virksomhetsstyring og 

økonomi, herunder rapportering. Det pågår en dialog om dette, og arbeidet med å fremme 

behov for midler til programmet og prosjektene i 2019 er påbegynt i budsjettprosessen. 

Administrerende direktør ber om innspill til innretningen av arbeidet for etablering av 

programmet for standardisering og modernisering av den regionale IKT-infrastrukturen. 

Status i arbeidet med etablering og gjennomføring av programmet vil også forelegges Helse 

Sør-Øst RHF i den videre arbeidsprosessen. 


