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 Side 3 

I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) per 31. august 2019. 

Da dette er første gang det rapporteres i dette formatet innledes rapporten for begge program med 
en overordnet omtale av programmet og de styregodkjente prosjektene. 

1. Program for standardisering og IKT-modernisering (STIM) 

 

1.1. Om programmet og styregodkjente prosjekt 

De kliniske systemene som understøtte arbeidsprosessene i sykehusene i Helse Sør-Øst forutsetter en 
solid IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i 
Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal understøtte 
dagens løsninger og legge til rette for nye, innovative løsninger. Videre skal programmet etablere en 
moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for digitalisering og 
innovasjon. Program STIM prioriterer i 2019 prosjekt for å redusere teknisk gjeld. Fremdrift for 
programmets øvrige utviklingslinjer samordnes med etablering av felles plattform. Under følger en 
kort beskrivelse av prosjektene som er i gjennomføringsfase og som er godkjent av styret:  

Prosjekt Mobilitetsplattform  

 Effektmål: Sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen. 
 Leveranse: 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. 

Prosjekt Regional Citrix-plattform 

 Effektmål: Tilrettelegging for at helsepersonell forblir pålogget på tvers av arbeidsflater når de 
forflytter seg, kortere påloggingstid og færre daglige pålogginger per bruker. Økt sikkerhet, 
brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og livssyklushåndtering.  

 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.  

Prosjekt Regional telekomplattform  

 Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende 
samhandlingstjenester. 

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

Prosjekt Trådløst nettverk  

 Effektmål: Forbedret trådløs nettverkinfrastruktur ved sykehusene Helse Sør-Øst. 
 Leveranse: Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst 

nettverk og utskiftning av End Of Life utstyr. 
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Prosjekt Sikkerhetssone privilegert tilgangsstyring 

 Effektmål: Ny plattform for felles driftstjenester som alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tillit 
til, skjerming av Helse Sør-Øst mot angrep samt tilrettelegging for privilegert 
tilgangsstyringsløsningen som leveres av program ISOP.   

 Leveranse: Etablering av ny sikkerhetssone for prosjekt privilegert tilgangsstyring, 
sikringstiltak for å logge administrativ aktivitet i plattformen og driftsverktøy og 
støttetjenester for god forvaltning. 

Prosjekt Windows 10  

 Effektmål: Forbedret sikkerhet i Windows-klientplattformen i Helse Sør-Øst, en supportert 
plattform som sikrer daglig drift og forvaltning, samt en plattform som støtter 
helseforetakenes bruk av nettbrett.  

 Leveranse: Utrulling av Microsoft Windows 10 klientplattform til om lag 60 000 PC-klienter i 
regionen.  

 

1.2. Overordnet status  

Foretaksmøtet ga 14. juni 2018 Sykehuspartner HF oppdrag om etablering av nytt program for 
standardisering og IKT-modernisering. Program STIM ble formelt etablert 1. januar 2019. Programmet 
har per 31. august 2019 syv prosjekter i gjennomføringsfase. Prosjektene innen nettverk, telekom og 
Windows 10 er betegnet som tidskritiske for å redusere teknisk gjeld.  

 Prosjekt Mobilitetsplattform pågår, men har på grunn av behov for utvidelse av 
sikkerhetssonen mot internett (DMZ), en tidsforskyvning på ca. tre måneder som håndteres 
innenfor rammen til prosjektet.   

 Prosjekt Regional Citrix-plattform har startet brukertest på Sunnaas HF.  

 Utbygging av regional telekomplattform kjerne pågår og forberedelser for utrulling på Oslo 
universitetssykehus HF (fase 1) forberedes. Det er en mindre tidsforskyvning relatert til 
lokasjonsavklaring for bygging, men det er god fremdrift i henhold til plan. Telekom utrulling 
Oslo universitetssykehus HF har en tidsforskyvning grunnet finansieringsavklaring og ledetider 
på bestillinger, men ikke kritiske avvik. 

 Trådløst nettverk rulles ut i henhold til plan ved sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 Prosjekt Sikkerhetssone har en mindre tidsforskyvning som følge av endringsfrys og feil ved 
gjennomføring av en nettverksendring. Endringen er nå gjennomført og prosjektet justerer 
planen for å minimere konsekvensene for prosjekt privilegert tilgangsstyring, som inngår i 
program ISOP. Målsettingen er å tilgjengeliggjøre sikkerhetssone i månedsskiftet 
oktober/november 2019. 

 Utrulling av Windows 10 pågår ved Sunnaas HF og Sykehuspartner HF. Grunnet vesentlig 
større omfang og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn forutsatt strekkes utrullingen av 
Windows 10 ut i tid, jf. Sykehuspartner HFs månedlige virksomhetsrapporter. Revidert 
utrullingsplan for Windows 10 legges frem for Sykehuspartner HFs styre 24. september. Det 
legges opp til at revidert budsjett for 2020 godkjennes som en del av budsjettprosessen. 

Prosjekter som er sentrale for moderniseringen, spesielt felles regional plattform og utvikling av 
nettverk med høyere kapasitet, prioriteres og er i planfase. Det tas sikte på å legge frem 
prosjektforslag Felles plattform trinn 1, som er basis for prosjekt RIS/PACS, vinteren 2019/2020. 
Programmet har startet arbeidet med prosjekter for testplattform, fremtidig driftsmodell samt 
migrering av applikasjoner og tjenester.   
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Overordnet status for styregodkjente prosjekter i gjennomføringsfase per andre tertial 2019 
oppsummeres i tabellen under. 

 
Tabell 1: Overordnet status per styregodkjent prosjekt. T1-19 - første tertialrapport, per april 2019. T2-19 - denne tertialrapporten, per august 

2019. 

 

1.2.1. Status og tiltak for prosjekter med høy risiko  

Prosjekt Windows 10 

 Utrulling av Windows 10 ved Sunnaas HF og Sykehuspartner HF pågår, og pilot og 

volumutrulling på Sykehuset Innlandet HF gjennomføres i henholdsvis september og oktober.  

 Windows 10 prosjektet har i samarbeid med leverandør gjennomført en detaljert kartlegging 

av applikasjonsporteføljen og på basis av denne gjennomført detaljplanlegging av 

oppgraderingen til Microsoft Windows 10. Denne fasen har tatt lengre tid enn planlagt 

grunnet vesentlig større omfang og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn lagt til grunn i 

planforutsetningene for prosjektet. Større omfang og kompleksitet medfører videre at 

utrullingen av Windows 10 til helseforetakene strekkes ut i tid. I tillegg til selve 

oppgraderingen av klientplattformen til Windows 10 er det behov for omfattende 

transformasjon med standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen, samt etablering 

av livssyklusforvaltning.  

 Revidert utrullingsplan for Windows 10 legges frem for Sykehuspartner HFs styre 24. 

september. Det legges opp til at revidert budsjett for 2020 godkjennes som en del av 

budsjettprosessen. 

Programmets overordnede risiko er beskrevet i kapitel 1.6 Risikovurdering. 
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1.3. Fremdrift  

I figuren under fremgår de mest sentrale milepælene for de styregodkjente prosjektene i STIM i 2019 
og 2020.  

  
Figur 1: STIM sentrale milepæler for styregodkjente prosjekter 2019-2020. 

 

1.3.1. Oppsummering av milepæler og leveranser andre tertial 2019 i program STIM  

Programmet har nådd følgende faseoverganger i andre tertial:  

 Prosjekt Regional telekomplattform utrulling fase 1 har fått godkjent oppstart av 

gjennomføringsfasen (beslutningspunkt 3), jf.  sak 033-2019 i Sykehuspartner HFs styremøte 

28. mai 2019 og finansieringssøknad er oversendt Helse Sør-Øst RHF. 

Milepæler for prosjekter i gjennomføring:  

 Prosjekt Regional Citrix-plattform har startet brukertest på Sunnaas HF. 

 Prosjekt Trådløst nettverk har markert aktivering av 2 500 aksesspunkter på Oslo 

Universitetssykehus HF. Fase 1 på Sykehuset Telemark HF er ferdigstilt med 380 

aksesspunkter. Sørlandet sykehus Flekkefjord er ferdig omlagt og aktivert for å imøtekomme 

oppstart av Kurveprosjektet. Sykehuset i Vestfold er ferdig omlagt og aktivert. Akershus 

universitetssykehus HF: 96 % av alle aksesspunkter er aktivert. 

 Prosjekt Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring har fått godkjent «high level design» og 

påbegynt byggefasen for sikkerhetssone. 

 Prosjekt Windows 10 har pr. 31. august oppgradert i overkant av 500 av ca. 60 000 klienter til 

Windows 10. 

Milepæler for prosjekter i idé-, konsept- eller planfase: 

 Mandat er utarbeidet for prosjekt Felles regional testplattform, legges fram for godkjenning 

til programstyringsgruppen. 
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 Mandat er utarbeidet for prosjekt Migrering av applikasjoner og tjenester legges fram for 

godkjenning til programstyringsgruppen. 

 Prosjekt Innføring kryptert stamnett gjennomfører detaljplanlegging for mottak av leveranser 

for kryptert stamnett fra Norsk Helsenett SF. 

 STIM fikk i juni direktørmøtets tilslutning til prinsippet om at tjenester normalt skal leveres fra 

sentrale datasenter, og at unntakene skal være basert på fastsatte kriterier. 

 Andre høringsrunde for kravsett på lokale datarom er gjennomført for prosjekt Lokale 

datarom.  

 Programmet planlegger trinnvis etablering av felles regional plattform. Styret i Helse Sør-Øst 

RHF har besluttet at regional løsning for RIS/PACS skal benytte felles plattform høsten 2020. 

Trinn 1 av felles plattform skal baseres på kjent programvaredefinert teknologi for å redusere 

gjennomføringsrisiko. Det tas sikte på at beslutningsgrunnlag for gjennomføring av prosjekt 

Felles plattform trinn 1 fremlegges for godkjenning vinter 2019/2020.  

Milepæler og leveranser kommende periode: 

 Prosjekter i gjennomføringsfase  

o Utvide DMZ (sikkerhetssone) for mobilitetsplattform. 

o Etablere sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring.  

o Forankre og beslutte revidert plan Windows 10. Starte volumutrulling.  

 Prosjekter i idé-, konsept- eller planleggingsfase 

o Grunnlagsarbeid prosjekt Testplattform fram mot beslutning om oppstart 

konseptfase.  

o Grunnlagsarbeid prosjekt Migrering av applikasjoner og tjenester fram mot 

beslutning om oppstart konseptfase. 

o Overgang til gjennomføringsfase for prosjekt Felles plattform trinn 1. 

 Samarbeid med helseforetakene om budsjett 2020 relatert til programmets leveranser. 

 

1.4. Økonomi  

I det følgende rapporteres overordnet økonomi for programmet i sin helhet. Økonomistatus per 
andre tertial framgår av tabellen under og viser kostnader hittil i år sammenliknet med månedlig 
periodisert budsjett for 2019 oppgitt i millioner kroner, og programmets forventede kostnader for 
2019 sammenliknet med årets budsjett oppgitt i millioner kroner.  

Økonomi 
(mill. kroner) 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 

Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Prognose 
2019 

Revidert 
budsjett 

2019 

Investering 227* 104 163 200 227 

Drift 228 127 117 200 200 

Totalt 455 231 280 400 427 

*Det presiseres at investeringsbudsjett program STIM inkluderer tidligere egen budsjettlinje, terminaler Oslo universitetssykehus HF, 27 mill. kroner.   

Tabell 2 Regnskap mot periodisert budsjett 2019 og prognose mot budsjett 2019.  

Investeringsnivået hittil i år i program STIM er 59 millioner kroner under budsjett. Samtidig har 

prosjekt Windows 10 hatt investeringer på 12 millioner kroner utover eget budsjett, men innenfor 

programmets investeringsramme, jf. Sykehuspartner HFs månedlige virksomhetsrapporter samt 
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revidert utrullingsplan for Windows 10 som legges frem for Sykehuspartner HFs styre 24. september. 

Prosjekt Regional telekomplattform har et mindreforbruk på 60 millioner kroner hittil i 2019. Dette 

har sammenheng med at beslutning for oppstart gjennomføring kom senere enn budsjettert, og at 

Sykehuspartner HF avventer finansieringsbekreftelse og det er ledetid på bestillinger. Øvrige 

prosjekter har per andre tertial brukt noe mindre investeringsmidler enn budsjettert. 

Driftsbudsjettet for STIM ble redusert fra 228 millioner kroner til 200 millioner kroner i første tertial 
2019. Programmet iverksatte tiltak per første tertial for å redusere kostnadsnivået. Resterende 10 
millioner kroner over budsjett per andre tertial tas inn i tredje tertial. I tillegg er to prosjekt som ikke 
var budsjettert for 2019, Innføring kryptert stamnett og prosjekt Sonemodell, AD-struktur og 
sikkerhetssone, håndtert innen budsjettrammen. Isolert utgjør disse prosjektene ca. 5 mill. kroner per 
andre tertial. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere programmets årsprognose. 
Programmet er effektivisert og Felles plattform er prioritert foran øvrige moderniseringsprosjekter. 
Det er også gjort et arbeid for å erstatte eksterne ressurser med interne ressurser i programmet. Det 
siste er et kontinuerlig arbeid som ikke bare reduserer kostnader, men også bidrar til å bygge 
kompetanse i Sykehuspartner HF og som Helse Sør-Øst vil kunne høste gevinster av fremover. 
Budsjett for prosjekter i gjennomføringsfase er uendret.  

Tiltakene iverksatt innen driftsbudsjettet har effekt i andre halvår, og programmet vil holde 
aktivitetene innen justert budsjett for 2019.  

Økonomi for styregodkjente prosjekter*  

 
*Prosjektene Windows 10, Regional telekomplattform utbygging av kjerne og Trådløst nett gikk over til gjennomføringsfase i 2018. Disse prosjektene ble fremmet 

og godkjent basert på basisestimat uten kostnads- og styringsramme. Prosjekt som har startet gjennomføringsfasen i 2019 er godkjent basert på kostnads- og 

styringsrammer. Det legges fram revidert budsjett for Windows 10.  

Figur 2: Total kostnadsramme, prognose, styringsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter.  

Merknader vedrørende økonomi for styregodkjente prosjekter:  

 Prosjekt Regional telekomplattform utrulling OUS fase 1 ble godkjent for gjennomføring i 
styret til Sykehuspartner HF i sak 033-2019 og det avventes finansieringsavklaring fra Helse 
Sør-Øst RHF.  

 Prosjekt Trådløst nett har per andre tertial noe høyere kostnad enn budsjett. Dette har 
sammenheng med at større anskaffelser av utstyr gjennomføres for å oppnå bedre priser. 
Videre bisto prosjektet linjeorganisasjonen med å utbedre trådløst nettverk ved Bærum 
sykehus etter uvær. Dette utgjør ca. 1 mill. kroner.  

 Prosjekt Windows 10 er innenfor tildelt ramme for 2019, men grunnet avvik på omfang og 
kompleksitet forlenges utrullingsperioden i 2020. Revidert utrullingsplan for Windows 10 
legges frem for Sykehuspartner HFs styre 24. september. Det legges opp til at revidert 
budsjett for 2020 godkjennes som en del av budsjettprosessen. 
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1.5. Følgerevisjon per andre tertial 2019 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF har igangsatt følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Følgerevisjonen vil legges fram tertialvis for 
Sykehuspartner HFs styre samt styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonsrapport nr 7/2019 fra 
Konsernrevisjonen, Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 2. tertial 
2019, er vedlagt (vedlegg 3). 
 
Konsernrevisjonen omtaler to hovedområder: 

 Målbilde – prosess for konkretisering av effektmålene; Programmets mandat og 
styringsdokument definerer tydelige og forståelige mål, og programmet har igangsatt flere 
tiltak for å videreutvikle målbildet og metodikk for realisering av gevinster. 

 Organisering av program og prosjekter (styringsmodell); Programmet er i store trekk 
organisert etter god praksis, og har etablert en god struktur for programstyring og 
styringsdokumentasjon. Det gis noen anbefalinger vedrørende roller og representasjon. 

 
Konsernrevisjonen anbefaler følgende: 

Konsernrevisjonens anbefaling Tilbakemelding fra program STIM 

Leverandører bør være 
representert i styringsgruppene 
for prosjektene. 

 

Praksis i Sykehuspartner HF, i tilfeller der leverandørenes leveranser er 
avgrenset til konsulenttimer, er at leverandørene ikke er representert i 
prosjektenes styringsgrupper.  

Programmet vil likevel vurdere slik representasjon i styringsgrupper for 
prosjekter med leverandørkontrakter av stort omfang.  

Det bør etableres rolle som 
endrings- og gevinstansvarlig i 
Sykehuspartner og denne rollen 
skal være representert i 
programstyret. 

 

Det er planlagt for at rollen blir formalisert i neste STIM 
programstyringsgruppemøte, 7. oktober 2019. Sykehuspartner HF vil 
etablere en mekanisme på tvers av virksomhetsområdene som skal 
håndtere endringsledelse og gevinstrealisering i PTO-perspektivet 
(prosess, teknologi, organisasjon). 

Standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen vil legge til 
rette for gevinstrealisering også i øvrige helseforetak. Det er nødvendig 
å etablere tilsvarende mekanismer for endringsledelse og 
gevinstrealisering i helseforetakene. 

Tabell 3 Følgerevisjon – konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst - Anbefalinger og tilbakemeldinger. 

Sykehuspartner HF vurderer at følgerevisjonen er lagt opp med god involvering av program STIM. 

Dette legger til rette for læring og proaktiv oppfølging av anbefalingene.  

Sykehuspartner HF vil behandle og implementere tiltak i tråd med ovenstående. Det bemerkes at 

revisjonsrapporten ennå ikke er behandlet i STIM programstyringsgruppe, den vil behandles i møtet i 

oktober. 

 
1.6. Risikovurdering  

Risikovurderingen gjennomføres av programmet og er basert på prosjektenes rapportering, intern 
kvalitetssikring av programmet og innspill fra RHF følgerevisjon av program STIM. Program STIM 
inngår også i Sykehuspartner HFs tertialvise gjennomgang av virksomhetsovergripende risiko, som 
redegjøres for i vedlegg 1 i denne sak. Overordnet risikobilde for programmet er:  



  

 

 Side 10 

 
Figur 3: Risikobilde i program STIM. 

Kommentarer til risikobildet: 

- Risiko 5 er ny siden forrige tertial. Det er ellers ingen endringer i risikobildet.  

 Risiko Tiltak Status 

1 Etablere regional 
sikkerhetsarkitektur 

 Gjennomføre prosjekt 
sikkerhetssone.  

 Gjennomføre prosjekt sonemodell 
og AD-struktur (katalogtjeneste). 

 Etablering av regional 
sikkerhetsarkitektur. 

 Prosjekt Sikkerhetssone 
for privilegert 
tilgangsstyring pågår.  

 Prosjekt Sonemodell og 
AD-struktur 
(katalogtjeneste) pågår i 
samarbeid med ISOP og 
linjeorganisasjonen. 

2 Tidkrevende 
beslutningsprosesser slik 
at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift 

 Sikre rettidige og gode 
beslutningsunderlag.  

 Tidlig forankring med 
beslutningstakerne. 

 Programmet involverer 
løpende interessenter og 
beslutningstakere i 
utviklingen av 
beslutningsunderlag. 

3 Gjennomføringsevne 
(kompetanse og 
kapasitet) 

 Sikre tilgang på ressurser med rett 
kompetanse 

o Medarbeidere fra linjen 
o Nytilsetting 
o Bruk av markedet. 

 

 Programmet har prosesser 
for kontinuerlig vurdering 
av ressursbehov, samt 
rettidige 
ressursbestillinger. Dette 
utføres samarbeid med 
linjen.   

4 Manglende enighet om 
sentralisering og 
migrering til felles 
regional plattform 

 God faglig kvalitet i arbeidet. 
Tydelighet fra ledelse på alle nivå 
og ryddige, involverende prosesser. 
Eskalering ved behov.  

 Løfte opp sentrale/regionale 
prinsipper og retningsvalg til 
beslutning i regionale fora. 

 Programmet konkretiserer 
målbildet for å skape en 
omforent forståelse av 
prinsippene for migrering 
og sentralisering til felles 
regional plattform. 
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 Programmet løfter 
prinsipper og retningsvalg 
i styringslinjen og fora for 
forankring. 

5 Forsinket oppgradering til 
Windows 10 (ny) 

 Justere utrullingsplan 

 Redusere omfang og kompleksitet 
ved at applikasjoner med tre eller 
færre installasjoner ikke pakkes av 
prosjektet 

 Klienter som ikke er 
kostnadsmessig forsvarlige å 
oppgradere til Windows 10 isoleres 
og håndteres på en forsvarlig måte 

 Forenklet og risikobasert test- og 
leveranseløp gjennomføres. 

 Styrke prosjektbemanning -og 
oppfølging. 

 Prosjekt Windows 10 har 
påbegynt forankring av 
revidert plan i styrende 
fora. Forventes besluttet i 
tredje tertial 2019. 

Tabell 4 Tiltaksliste for utvalgte risikoer i program STIM.  

2. Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og 

personvern (ISOP)  

 

2.1. Om programmet og styregodkjente prosjekt 

 

ISOP er Sykehuspartner HFs program for styrket tilgangsstyring og forbedret informasjonssikkerhet og 

personvern. Programmet ble etablert i starten av 2018 og skal etter planen avsluttes medio 2020.  

Programmet har prosjekter innen følgende områder, som fremlagt i sak 035-2018, av 2. mai 
2018:  

 Styrket tilgangsstyring  

 Personvern  

 Sikkerhetsplattform  

 Forbedret risikostyring  

Sykehuspartner HF har i tillegg lagt tiltak som ble prioritert opp etter dataangrepet inn under 
ISOP-programmet, ref. sak 46-2018, av 19. juni 2018.  

Programmet har overlevert og avsluttet prosjektene under personver og risiko, og er i ferd med å 

avsluttes prosjektene under sikkerhetsplattform. Programmet har nå en portefølje på 11 aktive 

prosjekter. I denne rapporten er hovedfokus på styrket autentisering og privilegert tilgangsstyring 

som på basis av omfang ble styrebehandlet i sak 041-2019 og 050-2019.  

 

Styrket tilgangsstyring skal sikre at rett person får riktige tilganger til rett tid, at tilgangene fjernes når 

behovet opphører, og at dette er sporbart og uavviselig i ettertid. For å effektivisere denne prosessen 

og samtidig redusere risiko for feil, innføres det automatisert tilgangsstyring og 

selvbetjeningsløsninger for bestilling av tilganger. 
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Styrket autentisering (SA)  

 Effektmål: Prosjektet sørger for bedre kvalitet på logging og sporing, i tillegg til økt gjensidig 
tillit mellom helseaktører slik at man stoler på hverandres eID og autentisering. Dette er en 
forutsetning for sikker etablering av journalinnsyn mellom helseforetakene. 

 Leveranser: Etablere identifiseringsprosesser for alle brukere, ta i bruk HelseID, anskaffe og ta 
i bruk en regional autentiseringsløsning for Helse Sør-Øst.  

Privilegerte tilganger (PAM)  

 Effektmål: Løsningen skal legge til rette for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte 
tilganger. Løsningen vil gi økt mulighet for å identifisere, varsle om og stanse mistenkelig 
brukeraktivitet, samt styrke sporbarhet på hvilke personer som har hatt tilgang. 

 Leveranse: Prosjektet Privilegerte tilganger skal anskaffe, konfigurere, pilotere og rulle ut 
verktøy for administrasjon av privilegerte tilganger for ansatte i Sykehuspartner HF. 

 

Øvrige prosjekter under styrket tilgangsstyring 

Automatisk tilgangsstyring (IdM ibruktagelse) 

Ved innføring av automatisk tilgangsstyring vil tilgang til en applikasjon tildeles automatisk basert på 
stillingskategori og rolle, uten behov for manuell opprettelse av tilganger i applikasjonen. Tilganger 
fjernes automatisk når arbeidsforholdets sluttdato inntreffer. Dette gir både økt sikkerhet rundt 
tilgangsstyringen og redusert behov for manuelt arbeid. Prosjektet er en underleverandør av 
automatisk tilgangsstyring til programmet for Regional Klinisk Løsning (RKL) og følger deres 
implementeringsplaner. 

 

Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) 

Prosjektet leverer en løsning som skal forenkle tilgangsbestillinger og gi en bedre oversikt over 
tilganger som er gitt. Tjenesten skal erstatte funksjonene som i dag ligger i «Tilganger» i Min 
Sykehuspartner HF. Dersom en bruker skal ha tilganger utover det man har fått via automatisert 
tilgangsstyring kan dette bestilles via denne løsningen 

 

Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active Directory (AD) (TiPAD)  

Det er delegeringsgruppene i Active Directory som en bruker er medlem i som bestemmer hvilke 
tilganger man har. Prosjektet har utarbeidet ny felles navnestandard som gir entydighet og bedre 
kontroll over hvilke tilganger en bruker får gjennom medlemskap i en gruppe. I tillegg skal prosjektet 
rydde i sikkerhetsgrupper med utvidete tilganger og etablere rollekatalog for priviligerte tilganger.  

 

Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) 

Bredding av standardisert driftsplattform i Helse Sør-Øst er en del av Helse Sør-Øst RHF sin strategi 
for en helhetlig og strømlinjeformet infrastruktur i regionen, på tvers av helseforetak.  

 

 Identitetsbasert sikker samhandling (ISS) 
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Prosjektet har anskaffet og implementert sikkerhetskomponent (API-GW) som sikrer tekniske 
grensesnitt som er nødvendig for digitale innbyggertjenester (DIT), og er nødvendig for å kunne tilby 
digitale samhandlingstjenester som f.eks. innsyn i pasientjournal på en sikker måte.  

 

2.2. Overordnet status 

Arbeidsstrømmene Risiko og Personvern har blitt overlevert for videre arbeid til linjeorganisasjonen i 
andre tertial, og programmet har nå en portefølje på til sammen 11 aktive prosjekter. Overordnet 
leverer programmet som planlagt, det er fokus på å iverksette tiltak for å redusere risiko. Prosjektene 
har etablert et godt samarbeid med både linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF og helseforetakene, 
og hvor det gjøres et betydelig forankringsarbeid for å sikre at det utarbeides gode tekniske løsninger, 
og at disse kommer til nytte hos sluttbrukerne. 

Overordnet status for prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger per andre tertial 
2019 oppsummeres i tabellen under. Øvrige prosjekter rapporteres per arbeidsstrøm i henhold til 
tidligere rapporter. 

Styrket tilgangsstyring

Privilegerte tilganger (PAM) 050-2019

Styrket autentisering (SA) 041-2019

Øvrige prosjekt innen 

Styrket tilgangsstyring

Sikkerhetsplattform

Sikkerhetsplattform

Personvern

Personvern

Risiko

Risiko

Levert

Levert

Overordnet status 

prosjekter i gjennomføring

Status 

1.tertial
Ressurser Gevinst Styresak

Status 

2.tertial

Interessent-

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko

 
Tabell 4: Overordnet status prosjektene Styrket autentisering og Privilegerte tilganger. T1-19 - første tertialrapport, per april 2019. T2-19 - 

denne tertialrapporten, per august 2019. 

 

2.2.1. Status og tiltak for prosjekter med høy risiko 

Prosjekt  

 Prosjekt Privilegerte tilganger (PAM) - det er betydelig fremdriftsrisiko knyttet til anskaffelse 

av PAM-verktøy. Prosjektet jobber tett med avtaleforvaltning i Sykehuspartner HF, 

innkjøpskompetanse i Sykehusinnkjøp HF og leverandør på IAM-rammeavtale for å redusere 

risikoen for forsinkelse og økt ressursbruk. 

 Prosjekt Privilegerte tilganger (PAM) - det er betydelig risiko knyttet til manglende 

ibruktakelse av løsningen som prosjektet skal levere, fordi løsningen vil kreve betydelige 

endringer i hvordan det arbeides med privilegerte tilganger i de ulike fagmiljøene. Prosjektet 
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arbeider tett med forankring og involvering i disse fagmiljøene for å sikre forståelse for 

endringsbehovet og for å få til de faktiske endringene. 

 Det er kritisk avhengighet til leveranse av Sikkerhetssone som STIM-programmet bygger for 

prosjekt Privilegerte tilganger (PAM). Denne leveransen ligger også på kritisk linje for 

prosjektet Styrket autentisering. Her har de to prosjektene tett dialog med STIM-

programmet. 

Programmets overordnede risiko er beskrevet i kapitel 2.5 Risikovurdering. 

2.3. Fremdrift 

I figuren under fremgår overordnet plan for prosjektene i ISOP.   

  

Figur 4: ISOP leveranseplan for aktive prosjekter i Tertial 2. 

2.3.1. Oppsummering av milepæler og leveranser andre tertial 2019 i program ISOP 

Programmet har nådd følgende faseoverganger i andre tertial:  

Styrket tilgangsstyring 

 Prosjektet Styrket autentisering (SA) fikk beslutning om oppstart gjennomføringsfase (BP3) i 
programstyret 2. mai og i sykehuspartners styre 19. juni sak 041-2019 

 Prosjektet Privilegerte tilganger (PAM) fikk beslutning om oppstart gjennomføringsfase del 1 
– Anskaffelse (BP3.1) i programstyret 12. juni, styret ble orientert 3. september sak 050-2019 

 Prosjektet Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) fikk beslutning om oppstart 
gjennomføringsfase del 2 – Utrulling (BP3.2) i programstyret 12. juni 

 Prosjektet Organisasjons- og fullmaktsadministrasjon (OFAD) fikk beslutning om avslutning 
avslutningsfase (BP5) i programstyret 2. mai etter at det ble besluttet å stanse videre utvikling 
av prosjektets planlagte leveranser . Bakgrunnen for stopp av prosjektet var etter en 
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evaluering med brukere fra Sykehuspartner HF og helseforetakene, der det ble avdekket at 
løsningen ikke dekket dagens behov. Det pågår vurderinger om gjenbruk og alternative 
løsninger for å dekke behovet (håndtering av data for orgnisasjonsendring og tilgangsstyring)  

 Prosjektet Identitetsbasert sikker samhandling (ISS) fikk beslutning om avslutning 
avslutningsfase (BP5) i programstyret 26. august. 

Sikkerhetsplattform 

 Prosjektet Regional sikkerhetsarkitektur (RSA) fikk beslutning om avslutning avslutningsfase 
(BP5) i programstyret 26. august. 

Risiko 

 Prosjektet Forbedret risikostyring fikk beslutning om avslutning avslutningsfase (BP5) i 
programstyret 26. august. 

Personvern 

 Prosjektet Personvern ble besluttet avsluttet og resterende oppgaver overført til linjen 30.  
juni 2019. 

 

Milepæler for prosjekter i gjennomføring andre tertial:  

Styrket tilgangsstyring 

 Dynamiske arbeidsflater for ansatte og innleide i Sykehuspartner HF (Admin desktop) er 
testet, pilotert og klar for bruk 

 Løsning for bestilling av tilganger (BAT) er produksjonssatt ved Sørlandet Sykehuset HF og 
Sykehuset Østfold HF 

 Konkurransegrunnlag for anskaffelse av verktøy for administrasjon av privilegerte tilganger 
(PAM) ble sendt ut i juli med svarfrist i august. Tilbudene evalueres i august/september. 

 Automatisk tilgangsstyring for LVMS er produksjonssatt ved Sykehuset Østfold HF, automatisk 
tilgangsstyring for CA PPM er produksjonssatt ved alle helseforetak som er på SIKT-
plattformen og automatisk tilgangsstyring for CMS (medikamentell kreftbehandling) er 
produksjonssatt ved Akershus universitetssykehus HF 

 Oppstart av prosjekt for styrket autentisering fikk tilslutning i Sykehuspartner HFs styre 
19. juni. Finansiering ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF 17. september. Prosjektets planlagte 
leveranser er forankret i Direktørmøtet i Helse Sør-Øst 6. juni og i IKT-ledermøtet 21. august.  

 Gjennomført markedsundersøkelse av mulige autentiseringsmetoder for å forberede 
anskaffelse av løsninger for Helse Sør-Øst 

 Rollebibliotek, roller og struktur på SIKT-plattform for privilegerte tilganger i Active directory 
(AD) er godkjent. 

Sikkerhetsplattform 

 Utrulling av analyseverktøy for forbedret endepunktsikring er gjennomført på servere for 
Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF, 
Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Dermed er 
over 59 000 klienter og 3 400 servere i Helse Sør-Øst dekket av forbedret løsning per andre 
tertial. 

 Det er, ved utgangen av juni, innført styrking av e-postsikring for alle helseforetak i Helse Sør-
Øst. I tillegg er løsningen innført for Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital, 
Revmatismesykehuset, Forskernett og Pasientreiser ANS. 
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 Alle helseforetak bortsett fra Akershus universitetssykehus HF har, ved utgangen av august, 
fått ny påloggingsmetode for fjernpålogging (VPN) basert på tofaktor autentisering. Oslo 
universitetssykehus HF hadde tatt i bruk denne påloggingsmetoden fra før. I tillegg har 
Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital, Revmatismesykehuset og Pasientreiser ANS tatt 
i bruk denne metoden.  

Risiko 

 Ny mal for ROS er levert for å effektivisere ROS-prosessen i Helse Sør-Øst. Sammen med 
malverket er det utarbeidet et eget opplæringsprogram. Rådgivere innfor fagområdet ROS 
har fått superbrukeropplæring. 

Personvern 

 Prosjektet ble avsluttet før tid da det ble vurdert at de gjenstående oppgavene var mer 
hensiktsmessig å løse i linjen. Ferdigstilt arbeid og sluttrapport er sammen med resterende 
oppgaver overlevert til linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF.  

 

Milepæler og leveranser kommende periode: 

Styrket tilgangsstyring 

 Signere avtale om avrop på kjøp og vedlikehold av PAM-produkt 

 Utarbeide tilgangsstyringsmodell for privilegerte tilganger på dagens plattform og for 
leverandørtilganger 

 Løsning for bestilling av tilganger (BAT) skal produksjonssettes ved Helse Sør-Øst RHF, 
Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF 

 Rulle ut IdM-integrasjon for DIPS Arena ved Oslo universitetssykehus HF, CMS ved Akershus 
universitetssykehus HF, LVMS ved Sykehuset i Vestfold HF, MetaVision ved Oslo 
universitetssykehus HF og CA PPM ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo 
universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF 

 Utarbeide og søke godkjenning for identifiseringsprosesser for ansatte og leverandører 

 Utarbeide PKI-strategi og velge PKI-leverandør for Helse Sør-Øst 

 Utarbeide målarkitektur versjon 2.0, IAM-krav versjon 1.0 og IAM-prinsipper versjon 1.0 

Sikkerhetsplattform 

 Avslutte arbeidet med å produksjonssette forbedret endepunktsikring i Helse Sør-Øst på 
servere 

 Produksjonssette påloggingsmetode for fjernpålogging (VPN) basert på tofaktor autentisering 
for Akershus universitetssykehus HF 

 Avslutte overlevering av alle leveranser til Sykehuspartner sin linjeorganisasjon og utarbeide 
sluttrapport og lukke prosjektene Bredding av lokal analyseplattform og Charmander (BP5) 

 
2.4. Økonomi  

I det følgende rapporteres overordnet økonomi for programmet. Økonomistatus per andre tertial 
framgår av tabellen under og viser kostnader hittil i år sammenliknet med månedlig periodisert 
budsjett for 2019 oppgitt i millioner kroner, og programmets forventede kostnader for 2019 
sammenliknet med årets budsjett oppgitt i millioner kroner. 
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Økonomi 
(mill. 
kroner) 

Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Prognose 
2019 

Budsjett 
2019 

Investering 56,8 68,0 96,7 91,2 

Drift 43,5 38,1 54,8 53,2 

Totalt 100,3 106,1 151,5 144,4 

Tabell 5 Regnskap mot periodisert budsjett 2019 og prognose mot budsjett 2019. 

Regnskap per andre tertial viser et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner, eller 5,5 %, under 
periodisert budsjettildeling hittil i år, 106,1 millioner kroner.  

Mindreforbruket per andre tertial innen investeringsbudsjettet, 11,2 millioner kroner, har 
sammenheng med at beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen (BP3) for prosjektet Privilegerte 
tilganger (PAM) ble forsinket, at prosjekt Organisasjonsendring og fullmaktsadministrasjon (OFAD) er 
stanset og omstrukturert samt at andre prosjekt har noe lavere ressurspådrag enn planlagt. Samtidig 
har prosjektet Charmander et merforbruk på investeringsmidler som følge av at lisensmodell for 
programvare ble basert på anskaffelse (investering) og ikke leie (drift).  

Program ISOP hadde for høy fart i forhold til driftsbudsjett i starten av 2019, og iverksatte tiltak per 
første tertial for å redusere kostnadsnivået. Per andre tertial er farten redusert betydelig, men det er 
fremdeles et merforbruket på 5,4 millioner kroner.  

Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere programmets årsprognose. Det er gjort et betydelig 
arbeid for å erstatte eksterne ressurser med interne ressurser i programmet og programriggen er 
effektivisert. Arbeidet med flere interne ressurser er et kontinuerlig arbeid som ikke bare reduserer 
kostnader, men også bidrar til å bygge kompetanse i Sykehuspartner HF og som Helse Sør-Øst vil 
kunne høste gevinster av fremover.  

Programmet vil holde aktivitetene innen justert budsjett for 2019 og gjennomføre ytterligere tiltak, 
dersom avvik ikke lukkes gjennom iverksatte tiltak.  

Økonomi for styregodkjent prosjekt  

 
Figur 5: Total kostnadsramme, prognose, styringsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekt.   

 
2.5. Risikovurdering 
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Risikovurderingene er basert på rapporteringer fra prosjektene. Program ISOP inngår også i 

Sykehuspartner HFs tertialvise gjennomgang av virksomhetsovergripende risiko, som redegjøres for i 

vedlegg 1 i denne sak. Overordnede risikobilde for programmet er: 

 

   

Figur 6: Risikobilde i program ISOP.  

Det er ingen endringer i risikobildet siden forrige rapportering. 

 Risiko Tiltak Status 

1 Manglende kontroll på 
avhengigheter til andre 
prosjekter i regionen kan 
føre til at noen blir 
oversett og programmets 
leveranser blir forsinket, 
blir mer kostbare eller 
ikke spiller sammen med 
andre leveranser i 
regionen. 

 Kartlagt og registrert avhengigheter.  
 Videre kontinuerlig følge opp og 

fortløpende avdekke nye avhengigheter 
ved å ha regelmessig dialog med program 
og prosjekter.  

 Opprettet samarbeidsarena med STIM og 
RKL for å styrke kontrollen på 
avhengigheter mellom programmene. 

Kartleggings 
registrene over 
avhengigheter holdes 
kontinuerlig 
oppdatert. 
Samarbeidsarena 
mellom STIM og ISOP  
er etablert og møter 
avholdes jevnlig. 

2 Manglende eierskap til 
gevinster i 
linjeorganisasjonen kan 
føre til at nye løsninger 
ikke blir tatt i bruk eller 
blir omgått, som kan føre 
til at gevinster ikke blir 
realisert. 

- Gevinster og gevinsteiere er identifisert, og 
ansvaret for gevinstene overlevere til dem.  

- Bistå med å lage planer for realisering av 
gevinstene. 

Gevinstplaner for alle 
områdene er 
opprettet og de fleste 
av gevinsteieren har 
fått fremlagt 
gevinstplanene for 
vurdering. Arbeidet 
fortsetter. 

3 Manglende linjeressurser 
til drift og forvaltning av 
leveransene fra ISOP kan 
føre til at prosjektene ikke 
har noen å levere til, det 

- Programmet har styrket arbeidet innenfor 
endringsledelse for å bistå 
linjeorganisasjonen, spesielt innenfor IAM-
område, slik at de forstår og er beredt til å 
ta imot leveransene fra ISOP. 

Samarbeidsmøter 
med de områdene i 
linjeorganisasjonen 
som blir mest berørt 
av ISOPs leveranser er 
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kan føre til forsinkelser og 
økt kostnad i prosjektene, 
samt driftsavvik og at 
gevinster ikke blir 
realisert. 

identifisert, og møter 
er avhold. Arbeidet 

fortsetter. 

4 Manglende involvering av 
helseforetakene 
(brukerne) kan føre til at 
de ikke ser nytten eller 
nødvendigheten av å ta i 
bruk løsningene, som kan 
føre til at gevinster ikke 
blir realisert. 

 Fremme orienteringssaker om 
programmets leveranser i direktørmøtet, 
IKT-ledermøtet, fagdirektørmøtet og 
regionale fagråd, og avholde 
presentasjoner om programmets hensikt, 
leveranser og gevinster i helseforetakene. 

Det er gjennomført 
orienterings- og 
forankringsmøter med 
flere viktige 
interessenter i Helse 
Sør-Øst når det gjelder 
prosjektet Styrket 
Autentisering. 
Tilsvarende er startet 
for prosjekt PAM. 

Tabell 7: Tiltaksliste utvalgte risikoer i program ISOP. 


