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Situasjonsvurdering 

Hittil i år er det en reduksjon på 30 % i kritiske hendelser i forhold til 2018. Målet om minimum 27 grønne driftsdager per måned er nådd for åtte av ni 
helseforetak i juni, og 28 grønne dager er oppnådd for samtlige foretak i juli. Tiltak vedrørende krav til endringer i produksjon fra prosjekter og forvaltning 
videreføres. 

Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med å øke presisjon for tjenesteleveranser, da denne fortsatt er for lav. Innen medisinteknisk utstyr, bygg og 
helseforetak-spesifikke leveranser, som utgjør om lag 30 % av disse leveransene, har prosessforbedringene som ble innført i april hatt betydelig effekt og fra 
første til andre kvartal er gjennomsnittlig ledetid for tilbud redusert med 30 %, total ledetid fra bestilling til leveranse redusert med 64 % og total 
leveransebacklogg redusert. Innen resterende tjenesteleveranser ble tilsvarende prosessforbedringer iverksatt medio juni. Det arbeides med et mål om å få 
effekt også her i 2019.  

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) har sju prosjekter i gjennomføringsfase. For Windows 10 har prosjektets kartlegging 
avdekket vesentlig større omfang og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn forutsatt, og replanlagt prosjekt vil bli lagt fram for styret 24. september. 
Programmet arbeider med beslutningsgrunnlag for trinnvis etablering av felles plattform. Et tverrfaglig team er etablert for å samordne øvrige tiltak for 
modernisering. 

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har avsluttet viktige leveranser fram mot sommeren. Arbeidsstrømmene 
Personvern og Risiko ble overlevert til linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF i juni, og gjenstående arbeid i arbeidsstrømmene samt orvaltning håndteres av 
linjen. Programmet har stor fokus på prosjekt styrket autentisering som er over i gjennomføringsfase og prosjekt privilegert tilgangsstyring som er 
restrukturert for en smidig og risikobasert gjennomføringsfase. 

Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF er tatt i bruk, og siste innflytting ble gjennomført som planlagt 27. juni 2019. Overlevering til linjen i 
Sykehuspartner HF er utført og akseptert, og prosjektet er avsluttet. Sykehuspartner HF forsetter arbeidet med å støtte regionale prosjekter og etablere 
forvaltning av regionale løsninger. 

Driftsresultatet per juli er 48 MNOK svakere enn budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med økt forbruk av ekstern bistand forbundet med 
programmene STIM og ISOP, samt SLA-oppgraderinger. I tillegg har det vært høyere lønnskostnader og overtid. Igangsatte tiltak er knyttet opp mot reduksjon 
av ekstern bistand, utsetlleie av rekruttering, innstramming av overtidsbruk, effektivisering i programmene samt reduksjon av andre driftskostnader. Inn mot 
august ser vi at en del tiltak har begynt å gi effekt. 

Sykefraværet per juni er 4,0 %, og gjennomsnitt hittil i år er 5,7 %. Dette er i henhold til mål for året. 



Målekort
Juni Juli Hittil i år, per juli Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 91,0% 98,0% N/A N/A 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 51,0% 50,0% N/A N/A 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Bemanningsutvikling - antall FTE 1454 1467 1459 1472 1459 1472 1557 1557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1519 1511 1514 1516 1497 1487 1527 1527

Sykefravær (hhv. per mai og juni) 5,0% 5,7% 4,0% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Levere som avtalt Redusere restanser for tjenestebestillinger i tilbudsfasen -3,0% -30,0% N/A N/A -3,0% -30,0% -30,0% -30,0%

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 21,0% 75,0% N/A N/A 40,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Leveransetid tjenesteendringer - gj.snittlig behandlingstid Rapporteres tertialvis -25,0% -25,0%

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,3 5,0 5,3 5,0 >=5,0 >=5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 87,0% 90,0% 88,8% 90,0% 87,2% 90,0% 90,0% 90,0%

Løsningsgrad kundeservice HR 93,0% 90,0% 94,0% 90,0% 92,0% 90,0% 90,0% 90,0%

Økt stabilitet i driftstjenester Driftskalender - grønne dager per HF 28 27 30 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet 99,92% 99,00% 99,99% 99,00% 99,96% 99,00% 99,00% 99,00%

Antall kritiske hendelser -40,0% -10,0% 50,0% -10,0% -30,0% -10,0% -10,0% -10,0%

Økonomi og effektivitet Resultat, inkl. Forsyningssenteret -33 MNOK -30 MNOK -10 MNOK -6 MNOK -98 MNOK -48 MNOK -100 MNOK -90 MNOK

Investeringer 33 MNOK 66 MNOK 12 MNOK 44 MNOK 308 MNOK 413 MNOK 727 MNOK 727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader, inkl. i resultat Rapporteres tertialvis >30 MNOK >30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 12,3% 15,0% 8,2% 15,0% 11,7% 15,0% <=15,0% <=15,0%

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 10,7% 9,0% 9,3% 9,0% 10,3% 9,0% 9,0% 9,0%
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Levert kapasitet iht. bestilling i regionale 
prosjekter

For juni utgjorde andel leverte ressurser sett i forhold til bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje og Sykehusbygg 
91 %. Dette har sammenheng med ferieavvikling ultimo juni.  
Juli: N/A – måling er ikke relevant på grunn av frysperiode. 

Interne/eksterne ressurser i regionale 
prosjekter

Juli: N/A – ferie. 

Redusere restanser for tjenestebestillinger i 
tilbudsfasen

Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser forventes å få positiv effekt på antall tjenestebestillinger i tilbudsfasen. 
Endringen startet 17. juni og effekt forventes utover høsten. I samarbeid med de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst 
avklarer også Sykehuspartner HF status for bestillinger som har vært lenge i tilbudsfasen. 
Juli: N/A – måling er ikke relevant på grunn av frysperiode. 
Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg. 

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde Leveransepresisjon ligger betydelig under målkravet. Forsinkelsene er i hovedsak knyttet til ny avtalt dato eller endret scope i 
samråd med kunde (ca. 25 % av sakene), utfordringer hos leverandør/underleverandør (ca. 25 % av sakene), og andre tekniske 
og kapasitetsmessige utfordringer (ca. 30 % av sakene). Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser forventes å få positiv 
effekt utover høsten. For helseforetak-spesifikke tjenester, inklusive medisinteknisk utstyr (MTU) og byggtjenester, ses det 
positive endringer per juni. 

Juli: N/A – måling er ikke relevant på grunn av frysperiode. 
Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg.

Løsningsgrad kundeservice IKT Det er iverksatt nye kompetansehevende tiltak innenfor de ulike fagområdene, både for å øke kompetanse og for å kunne 
jobbe mer tverrfaglig.

Antall kritiske hendelser Målkravet er ikke nådd for juli,  med to flere kritiske hendelser enn i samme periode 2018. Men hittil i år er det fremdeles en 
reduksjon på 30 % sammenlignet med 2018. Tiltak med fokus på strengere krav til forberedelse av endringer inn i produksjon 
fra prosjekter og forvaltning videreføres.

Resultat, inkl. Forsyningssenteret Driftsresultatet hittil i år er 48 MNOK svakere enn budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med forbruk av eksterne 
konsulenter inn i programmene STIM og ISOP samt høyere lønnskostnader. Det er igangsatt tiltak for å bremse 
kostnadsnivået. 4

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF juli*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
55

Oppsummering: Resultatavviket i juli skyldes i hovedsak avvik på 
lønnskostnader og konsulentinntekter. En tidligere feil i refusjon gir en 
økt kostnad i juli på nesten 4 MNOK. 

• Driftsinntekter er lavere enn budsjett og skyldes hovedsakelig lavere 
utfakturering av avskrivninger på grunn av forsinkelser i oppstart fra 
Regional IKT, og avviket gir ingen resultateffekt. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: En noe optimistisk 
budsjettering i feriemåneden juli. Summen av konsulentinntekt og 
aktiverbare timer ligger på samme nivå som juli i fjor. 

• Ca. 4 MNOK av avviket på lønnskostnader skyldes en tidligere feil fra 
leverandør på refusjon. Utover dette er det høyere lønnskostnader 
enn budsjettert på grunn av overtid (1 MNOK), pensjon og en del 
engasjement.  

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift, først og 
fremst fra Regional IKT, og har ingen resultateffekt på grunn av 
motsvarende inntektseffekt. 

• Lisenser, service og vedlikehold er i tråd med budsjett
• Ekstern bistand: Tiltak knyttet til kostnadskutt gir lavere ekstern 

bistand i juli. 
• Andre driftskostnader er 2 MNOK lavere enn budsjettert, sett bort fra 

viderefakturerbare kostnader.

Juli

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme       

Driftsinntekter   303   308 -  6

Konsulentinntekt   1   5 -  4

Sum driftsinntekter   304   314 -  10

Lønnskostnader   112   105 -  7

Aktiverbare timer -  4 -  4 -  1

Varekostnad   3   3 -  1

Avskrivninger   94   103   9

Lisenser,service og vedlikehold   76   77   1

Ekstern bistand   9   14   4

Andre driftskostnader   18   18   

Sum driftskostnader   309   315   6

Driftsresultat -  5 -  1 -  4

Nettofinans -  5 -  5   

Resultat -  10 -  6 -  5



Regnskap Sykehuspartner HF per juli*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
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Oppsummering: Høyere lønnskostnader og ekstern bistand er hoveddriverne for 
resultatavviket hittil i år. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot STIM, ISOP og 
kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Lavere avskrivninger skyldes forsinkelser 
i overføringer fra Regional IKT, men det gir ingen resultateffekt. 

Det er igangsatt tiltak for å redusere kostnadsnivået. Tiltakene er knyttet opp mot 
reduksjon av ekstern bistand, nedjustering av rekrutteringsplaner, innstramming av 
overtidsbruk, effektivisering i programmene samt reduksjon av andre 
driftskostnader. Inn mot august ser vi at en del tiltak har begynt å gi effekt.

• Driftsinntekter: Det er fakturert ca. 30 MNOK mindre enn budsjettert knyttet til 
avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte leveranser og 
overføringer fra Regional IKT. Viderefakturering er 28 MNOK høyere enn 
budsjett. Avviket på driftsinntekter har marginal resultateffekt. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Det leveres færre SP-timer inn mot 
prosjekter og STIM. Samtidig var det en noe optimistisk budsjettering av 
timeinntekter i juli, gitt historikk for ferieavvikling. 

• Avviket på lønnskostnader skyldes hovedsakelig at vi i starten av året 
rekrutterte i et raskere tempo enn budsjettforutsetningene samt at det har 
avvik knyttet til overtidsbruk og pensjonskostnader. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og har tilsvarende 
avvik på inntekter.

• Ekstern bistand: 18 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med tilhørende 
inntekt. Øvrig avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 10 MNOK er andre 
driftskostnader 4 MNOK lavere enn budsjett. 



Investeringer Sykehuspartner HF juli

77

• Sikker og stabil drift: Budsjettavvik skyldes i hovedsak ny treårig avtale anskaffelse av lisenser for virtualisering av servere for perioden 2019-2021, der 
investeringsandelen utgjør ca. 30 MNOK. Prognosen er økt i henhold til søknad om omdisponering av investeringsbudsjett 2019.

• STIM: Lavere investeringsnivå enn budsjett per juli skyldes senere overgang til gjennomføringsfase enn budsjettert. Årets prognose er justert ned på 
grunn av dette. I prognosen er det tatt høyde for investering i sikker sone som ikke var budsjettert i 2019.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Lavere investeringsnivå enn budsjett per juli skyldes i hovedsak senere overgang til 
gjennomføringsfase enn budsjettert for prosjektet Privilegert tilgangsstyring.

• Digitalisering og effektivisering (IT for IT): Lavere investeringsnivå enn budsjett per juli og prognosen er justert ned i henhold til søknad om 
omdisponering av investeringsbudsjett 2019.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Investert beløp gjelder oppgradering av ressurs- og prosesstyringssystem hos Sykehuset Østfold som er 
en videreføring fra 2018. Oppgraderingen ble delvis satt i produksjon i slutten av januar, og det har vært jobbet med å ferdigstille løsningen etter dette.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Budsjettet har en tilnærmet flat periodisering. Per juli har det kun vært levert HW for 1 MNOK til forskersonen. 

• Finansiell leie – periferi: Budsjettet er periodisert flatt, og per juni er det bokført utstyr for fem måneder. I desember vil det bokføres utstyr for 2 
måneder. Det er ikke bokført tilganger i juli, dette vil korrigeres i august.

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Årsprognose 

pr juli

Avvik 

bud-årsprognose

Sikker og stabil drift 5 107 65 -42 140 77 % 175 -35

STIM 4 90 127 38 200 45 % 200

Telefonapparat OUS HF 12 12 27 0 % 15 12

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 1 50 60 11 101 49 % 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 1 7 11 5 20 33 % 15 5

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 13 27 15 47 27 % 42 5

Standardisering og modernisering, testmiljø 3 3 5 0 % 5

Infrastrukturbehov i Regional IKT 1 21 20 38 3 % 25 13

Finansiell leie - Periferi 41 86 45 148 28 % 148

Sum investeringer styrt av SP 12 308 413 105 726 42 % 726



Helse Sør-Øst Forsyningssenter - juli

Hittil i år:
• Driftsinntekter: Varesalget er litt høyere enn budsjett i juli og ca. 9 % høyere hittil i år. 
• Annen inntekt: Ingen vesentlige avvik
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikkostnad i 

henhold til budsjett er 12,4 %, faktisk hittil i år er 11 %. 

88



Sykehuspartner HF + Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

99
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Åtte av ni helseforetak har hatt 27 eller flere grønne dager i juni.

Driftskalender juni
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OBD-målet er 27. grønne dager første halvår og 28 grønne dager andre halvår. Samtlige helseforetak lå over dette målet i juli.

Driftskalender juli



Kritiske hendelser
Samlet for juni og juli har det vært en nedgang i kritiske hendelser sammenlignet med 2018, fra 24 i 2018 til 18 i 2019. Hittil i år er det en reduksjon på 30 % sammenlignet 
med 2018.

1212

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Strengere krav til 
forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og forvaltning 
• Styrket involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Styrket fokus på 
rotårsaksanalyser etter 
uønskede 
driftshendelser 
•   Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Informasjonssikkerhet
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Nye KPIer rapporteres fra andre 
tertial. 

Service Manager Incidents (SM9)
Viser antall sikkerhetshendelser 
registrert i SM9 - Service Manager 
per måned. Grå strek er antall 
registrerte maskiner som er eller 
har vært infisert. Det jobbes stadig 
med å forbedre kategorisering av 
ulike typer Incidents for å øke grad 
av nøyaktighet.

Blokkeringsrate i Intrusion
Prevention System (IPS)
Viser antall registrerte .NO 
domener med skadelig kode 
rapportert til NorCERT per måned 
satt i sammenheng med hvor 
mange blokkeringer som er gjort i 
ekstern brannmur. I juni og juli 
måned ble det rapportert fem  .NO 
domener med skadelig innhold til 
NorCERT, hvorav tre av disse er 
rapportert av Sykehuspartner HF. 
Rapporteringen til NorCERT er et 
manuelt arbeid i forbindelse med 

analyse av datatrafikk.
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Avvikshåndtering
Det er en videre jevn nedgang i antall åpne avvik, blant annet på grunn av en økende bevissthet om oppfølging om avvik. 
Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldt er avvik meldt internt i Sykehuspartner HF. Eksternt innmeldt er avvik meldt inn til Sykehuspartner HF fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Historiske tall kan være 
endret på grunn av etterregistreringer. 

1414



Program STIM – juni/juli 2019

Kommentar til overordnet status - programnivå

Programmet har syv prosjekter i gjennomføringsfase. For Windows 10 har prosjektets kartlegging avdekket vesentlig større omfang 
og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn forutsatt, og replanlagt prosjekt vil bli lagt fram for styret 24. september. Prosjekt 
datasenter er innrettet for utvikling og etablering av felles plattform trinn 1. Et tverrfaglig team er etablert for å samordne øvrige 
aktiviteter for modernisering med etableringen av felles plattform. Tiltak for effektivisering av programmet er iverksatt og 
programmet har tilpasset aktivitetene på plansiden til reduserte driftsrammer. Programmet ga i juni helseforetakene innspill til 
hvilke aktiviteter og tiltak de må ta høyde for i budsjett 2020. Følgerevisjon av STIM i regi av Helse Sør-Østs konsernrevisjon ble 
igangsatt i juni.

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene.
2. Tiltak/leveranser fra/til program Regional klinisk 

løsning (RKL), program Regional IKT for forskning (RIF) 
og andre regionale programmer.

3. RIS/PACS skal leveres på felles plattform.
4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

RESSURSER

Regnskap hittil 
i år (MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot 
årets 

budsjett 
(MNOK)

Investering 89 139 50

Drift 111 102 -9

Totalt 200 241 41

Ressurser 
(fulltidsekvivalenter)

179

31

2

Gu

G

Gu

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGu

G

G

G

R Gu

GGu

Gu GG

Gu

G

Gu

G

G

G

G

Gu Gu

Gu

Gu

G

Gu

Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A

N/A

Gu

N/A

N/A

Gu
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Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

G

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

Gu

G

G

R R
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# Mest kritiske risikoer

1
Etableringen av ny regional sikkerhetsarkitektur. 
Tiltak: Gjennomføre prosjekt i STIM for regional sikkerhetssone, 
domene- og katalogtjenester (AD-struktur).

2
Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift. 
Tiltak: Rettidige og gode beslutningsgrunnlag.

3
Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet).
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser.

4

Manglende enighet om sentralisering og migrering til felles 
regional plattform. Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. 
Tydelighet fra ledelse på alle nivå og ryddige, involverende 
prosesser. Eskalering ved behov.

5
Forsinket oppgradering til Windows 10.
Tiltak: Replanlegging, redusere omfang og kompleksitet, styrke 
prosjektbemanning og –oppfølging.

Gu

G G

Gu



HOVEDPROSJEKT: DATASENTER

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Lokale datarom: Andre høringsrunde for kravsett på lokale datarom er gjennomført. Videre 
arbeid med tilstandsvurdering av sentrale hovedkommunikasjonsrom (SHKR).

– Felles plattform: Arbeid med innretning av trinnvis utvikling av felles plattform. Justeringer av 
prosjektet for å ivareta helhetlig og tverrfaglig perspektiv og sikre at prosjektet leverer det som 
er nødvendig for å gjøre felles plattform produksjonsklar.

Overordnet
status

Innretningen av prosjektet er justert, slik at felles regional plattform kan utvikles og etableres gjennom en trinnvis tilnærming. Felles plattform trinn 1 skal understøtte for 
regionale løsninger, fortrinnsvis medikamentell kreftbehandling (MKB), RIS/PACS og multimediearkiv. Målsettingen er å gjennomføre prosjekt levere en felles plattform trinn 
1 med bruk av kjent, programvaredefinert teknologi og med lav risiko i løpet av 2020. Det pågår arbeid med beslutningsgrunnlag for prosjektet.
Prosjekt lokale datarom er i ferd med å ferdigstille arbeidet med kravsett og tilstandsvurdering.

Interessent-
involvering

Interessenter involveres i konseptfasen i størst mulig grad. Prosjektet presenterte status på samling med alle helseforetakene i juni. 
Minimumskrav for lokale datarom har vært på andre høringsrunde i helseforetakene. 

Tid/
Fremdrift

Prosjektet arbeider med å konkretisere innhold og tidsplan for utvikling av felles plattform trinn 1. Dette gjennomgås i styringsgruppen, IKT-ledermøte og Sykehuspartner HFs 
styre i august og september. Det arbeides med beslutningsunderlag for gjennomføring av prosjektet med sikte på beslutning om oppstart av gjennomføringsfase for trinn 1 
høsten 2019.

Kostnad
Overgang til gjennomføringsfase blir senere enn forutsatt i budsjett, noe som gir høyere forbruk på drift, jf. rapportering for mai. 

Omfang
Omfanget for Datasenter er endret for å ta hensyn til et tverrfaglig og helhetlig perspektiv og sikre at prosjektet leverer det som er nødvendig for å gjøre felles plattform trinn 
1 produksjonsklar i andre halvår 2020. Dette gjelder primært nødvendig nettverksfunksjonalitet. Omfanget for program STIM er uendret.

Risiko
Utvikling og etablering av felles plattform trinn 1 skal gjennomføres i løpet av kort tid. Det betinger en dynamisk prosjektplanlegging og –gjennomføring, kontroll på kritiske 
avhengigheter samt rettidige beslutninger. 

Ressurser Prosjektets bemanning er styrket. Det er planlagt at bemanningen skal styrkes ytterligere for å kunne levere på plan. 

Gevinstplan
Prosjektene er i konseptfase og gevinstplan er derfor ikke utarbeidet. 

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A

Gu

Gu

Gu

Gu

Neste rapporteringsperioden (august)

– Lokale datarom: Videre arbeid med kravsett med mål om å få dette godkjent versjon 1.0 høsten 
2019. Godkjenning av tilstandsvurdering av sentrale hovedkommunikasjonsrom (SHKR).

– Felles plattform: Konkretisere innretning og tilnærming for trinnvis etablering av felles 
plattform. Videre arbeid med beslutningsunderlag for felles plattform trinn 1.

Gu

Gu

Gu



HOVEDPROSJEKT: ARBEIDSFLATE

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Prosjekt regional Citrix-plattform: Gjennomført forberedende aktiviteter i infrastrukturen for 
etablering og test av plattformen. 

– Prosjekt mobilitetsplattform: Drøfting med tillitsvalgte i Sykehuspartner HF. Arbeid med design 
og informasjonsmateriell pågår. 

– Prosjekt modernisering av arbeidsflate: Ferdigstilt arbeid med nåsituasjonsbeskrivelse. Arbeid 
med brukerscenarier pågår.

Neste rapporteringsperiode (august)

– Regional Citrix-plattform: Etablering av infrastruktur i sentrale datasentre. Etablere tjeneste-
servere for Citrix i produksjon. Oppgradere eksisterende infrastruktur servere fra 2012R2 til 
2016. Gjennomføre oppstartsmøte med Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF. 

– Mobilitetsplattform: Forberedelser for driftssetting og bidra inn i arbeidet med utvidelse av 
DMZ.

– Modernisering av arbeidsflate: Deltakelse i tverrfaglig team.

Overordnet
status

Funksjonaliteten i demilitarized zone (DMZ) utvides for å idriftssette mobilitetsplattformen. Prosjekt regional Citrix-plattform er på plan og forberedelser for gjennomføring 
pågår. Prosjekt modernisering av arbeidsflate følges opp i tverrfaglig team.

Interessent-
involvering

Prosjekt regional Citrix-plattform har gjennomført møter med alle helseforetak for forankring og tilbakemelding på tidsplaner. Prosjekt mobilitetsplattform har gjennomført 
møter med tillitsvalgte i Sykehuspartner HF og deltok på en samling der helseforetakene ble invitert til å gi innspill til informasjonspakkene for implementering av sikker epost. 
Prosjekt modernisering av arbeidsflate har etablert dialog med prosjektene RIS/PACS, multimediaarkiv og medikamentell kreftbehandling (MKB).

Tid/
Fremdrift

Prosjekt mobilitetsplattform er noe forsinket grunnet manglende funksjonalitet i ny demilitarized zone (DMZ) nødvendig for etablering av mobilitetsplattformen. Prosjektet 
bistår inn i arbeidet med utvidelse av demilitarized zone (DMZ) for å understøtte fremdriften i prosjekt mobilitetsplattform. Prosjekt regional Citrix-plattform er på plan, men 
kan bli forsinket som følge av manglende tilgang på klargjorte servere. 

Kostnad Totalt sett har Arbeidsflate lavere kostnadspådrag enn budsjett. 

Omfang
Arbeidsflate har påbegynt prosjektforslag for mobile enheter i pasientbehandling som skal understøtte  leveranser av mobile tjenester på mobilitetsplattformen. Prosjektet 
fikk tilslutning i styringsgruppen for Arbeidsflate. På grunn av reduserte driftsrammer vil prosjektet ikke starte i 2019.

Risiko
For prosjekt mobilitetsplattform er forsinket leveranse av ny funksjonalitet i demilitarized zone (DMZ) den største risikoen.
For prosjekt regional Citrix-plattform er mangelfull kapasitet for applikasjonspakking og forsinket klargjøring av servere de største risikoene.

Ressurser
Det pågår arbeid for å få på plass kompetanse og kapasitet for gjennomføringsfasen til prosjektene mobilitetsplattform og regional Citrix-plattform. Det er spesielt viktig at 
applikasjonstilretteleggere i prosjekt Regional Citrix-plattform kommer på plass.

Gevinstplan
Gevinstplan for prosjekt regional Citrix-plattform og prosjekt mobilitetsplattform foreligger.

G

Gu

G

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Gu

G

Gu

Gu



HOVEDPROSJEKT: NETTVERK

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Trådløst nett: Gjennomført aktiviteter i henhold til plan. 
– Akershus universitetssykehus HF: 91% av alle aksesspunkter er aktivert.
– Sykehuset Telemark HF: Fase 1 av prosjektet er levert.
– Vestre Viken HF: Prosjektet fikk etablert full WiFi-dekning for IP-telefoni for Bærum 

sykehus etter lynnedslag. 
– Innføring stamnett: Planarbeid og utvikling av prosjekt- og kontraktsforslag. 
– Modernisering av nett: Utkast til arkitekturmålbilde for nettverk er etablert. Request for 

information (RFI) er behandlet i ledergruppen for anskaffelser. Utsendelse avventes til høsten.

Neste rapporteringsperiode (august)

– Trådløst nett: Fortsette utrulling i henhold til plan. 
– Akershus universitetssykehus HF: Nesten ferdig. Kun noen trappehus gjenstår.
– Sykehuset Telemark HF: Oppstart av fase 2.
– Vestre Viken: Ferdigstille Bærum sykehus.
– Oppstart av planlegging for Kongsvinger sykehus, Sykehuset Østfold HF og andre 

helseforetak.
– Bidra inn i arbeidet med prosjektforslag for overvåking av trådløst nett.

– Innføring stamnett: Ferdigstille prosjekt- og kontraktsforslag for godkjenning.
– Modernisering av nett: Samarbeid med prosjekt Datasenter og deltakelse i tverrfaglig team.

Overordnet
status

Prosjekt trådløst nett er i henhold til plan. Prosjekt innføring stamnett jobber med å få på plass en avtale mellom Sykehuspartner HF og Norsk Helsenett SF slik at oppstart av 
bestillinger kan starte. Prosjektet koordinerer planer med prosjekt lokale datarom om fremtidig nettstruktur. Prosjekt modernisering av nett (tidligere prosjekt 
grunninfrastruktur LAN) har ferdigstilt kravspesifikasjon. Utkast til arkitekturmålbilde for nettverk er etablert.

Interessent-
involvering

Det er gjennomført arbeidsmøte med Norsk Helsenett SF og flere av prosjektene i STIM for koordinering av planene for prosjekt innføring stamnett. Det har vært gjennomført 
flere arbeidsmøter med aktuelle for å avklare overvåking av trådløst nett, oppgraderingsbehov av kantswitcher og oppgradering/utbygging av kjernenett.

Tid/
Fremdrift

Prosjekt trådløst nett er i henhold til plan på alle helseforetak. Det er vesentlig å etablere avtale med Norsk Helsenett SF. Datatilsynet har gitt utsatt frist for kryptering av 
stamnett til 31. desember 2021. Det er tidskritisk å etablere Sykehuspartner HFs mottaksprosjekt for dette oppdraget. Detaljplanlegging pågår.

Kostnad
Sykehuspartner HFs mottaksprosjekt for innføring kryptert stamnett inngår ikke i budsjett 2019. Trådløst nett har hatt ekstrakostnad i forbindelse med kritisk bortfall av 
telefoniløsning ved Bærum sykehus. Det gjøres vurderinger i forhold til finansiering av overvåkningsløsning av trådløst nett som kan påvirke årsprognosen.

Omfang

Omfang av arbeid med kryptering av stamnett for Helse Sør-Øst er under avklaring i samarbeid med Norsk Helsenett SF. Avklaringer pågår mellom hovedprosjektene Nettverk 
og Datasenter om prosjektansvar for nettverkstjenester da det er naturlig å se nettverkstjenester fra ende til ende. 
Prosjektforslag for overvåking av trådløst nett er utarbeidet. Dette inngår ikke i opprinnelig scope for trådløst nettverk.

Risiko
En av de viktigste risikoene til Nettverk er mangel på ressurser med nettverks- og sikkerhetskompetanse. Omfang og kompleksitet for gjennomføring av kryptert stamnett er 
krevende innenfor tidsramme.

Ressurser Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere bruk av ressurser på tvers av prosjektene i hovedprosjekt Nettverk, også som følge av reduserte driftsrammer. 

Gevinstplan
Gevinstplaner utvikles som en del av prosjektplaner.

G

G

Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A

Gu



HOVEDPROSJEKT: TELEKOM

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Hardware leveranser for bygging.
– Datasentre er klargjort for bygging (plass, strøm, kjøling).
– Basisinfrastruktur i regional telekomplattform er bygget i datasentrene.
– Minikonkurranse på innleie av kritiske nøkkelressurser er lyst ut.
– Siste bestilling av utstyr (switcher) til bygging av basisinfrastruktur for regional 

telekomplattform i regionale datasentre er sendt.
– Første utkast til anskaffelsesstrategi og krav til anskaffelse av utstyr for feltarbeid er 

utarbeidet.

Neste rapporteringsperiode (august)

– Mottak av finansieringsbekreftelse for fase 3.2.1 utrulling OUS fra Helse Sør-Øst RHF. 
– Ferdigstille installasjon og konfigurering av programvare i regional telekomplattform og 

oppstart av systemintegrasjonstest (SIT).
– Oppbemanning av nøkkelressurser for regional telekomplattform utrulling.
– Godkjenning av anskaffelsesstrategi.
– Krav til anskaffelse av utstyr (terminaler, lisenser, m.m.) for utrulling OUS godkjent.
– Underlag til minikonkurranse for anskaffelse av utstyr til feltarbeid godkjent.
– Videre arbeid med terminalstrategi.
– Deltakelse i tverrfaglig team.

Overordnet
status

Regional telekomplattform utbygging bygger telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF, samt oppgradering SIKT. Regional telekomplattform utrulling OUS (fase 1) ble 
godkjent i Sykehuspartner HFs styre 28. mai 2019. Prosjektet har startet opp forberedende aktiviteter for gjennomføringsfasen. 
Arbeid med drifts- og forvaltningsmodell av regional telekomplattform er igangsatt.

Interessent-
involvering

Prosjektet samarbeider tett med Oslo universitetssykehus HF om kommende leveranser. Prosjektet ble i juni presentert på samling med single point of contact (SPOC) fra alle 
helseforetakene. Prosjektet ga her innspill til hvilke aktiviteter og tiltak helseforetakene må ta høyde for i budsjett for 2020. 

Tid/
Fremdrift

Utbyggingen for prosjekt regional telekomplattform ble noe forsinket grunnet usikkerheten som var knyttet til lokasjonsvalg for plassering av telekomplattformen. Det er satt i 
gang tiltak for å redusere forsinkelse og det er nå god fremdrift.

Kostnad
Anskaffelses- og oppbemanningsprosesser for prosjekt regional telekomplattfom pågår, men er noe forsinket fordi godkjenningen av Regional telekomplattform utrulling OUS 
(fase 1) kom rett før ferieavvikling. Prognosen for omsetning av investeringsmidler er derfor noe lavere enn planlagt. 

Omfang
Det er ingen endringer i omfang i henhold til besluttede styringsdokumenter.

Risiko
De to viktigste risikoene er tilgang på ressurser og lokal tilrettelegging av infrastruktur som er nødvendig for utrullingen.

Ressurser
Alle ressurser er allokert i henhold til plan for regional telekomplattform utbygging. For regional telekomplattform utrulling er planlagt oppbemanning forsinket på grunn av 
lang behandlingstid på ressursbestillinger og ventetid på finansieringsbekreftelse fra Helse Sør-Øst RHF. Det er risiko for forsinkelser som følge av dette.

Gevinstplan
Gevinstplan er under arbeid.

Gu

G

G

Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering
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HOVEDPROSJEKT: TVERRGÅENDE TJENESTER

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Regional sone og katalogtjenester (AD-struktur): Oppstart av byggeprosess for sikkerhetssone 
samt arbeid med designdokument, policy og veileder for regional sonemodell.

– Migrering: Flere workshops er arrangert for å se på utfordringer, samhandling, End of Life (EoL) 
og End of Service (EoS), samt prinsipper og strategi for migrering. 

– Testplattform: Flere møter for å analyse behov og krav samt videre arbeid med innretningen av 
prosjektet.

Neste rapporteringsperiode (august)

– Regional sone og katalogtjenester (AD-struktur): Presentere regional sonemodell for Regional 
sikkerhetsvurdering (RSV) og Regional sikkerhetsråd (RSR). Utarbeide plan for implementering. 
Ferdigstille designdokument for regional katalogtjeneste og legge frem denne for 
Arkitekturstyringsråd (ASR), Sykehuspartner Arkitekturforum (SPARK) og Regionalt 
sikkerhetsråd (RSR). 

– Migrering og testmiljøplattform: Fortsette arbeid med innretning av prosjektene  og arbeid med 
prosjektdokumentasjon samt legge dette frem for ledergruppen i Sykehuspartner HF og 
styringsgruppen for Tverrgående Tjenester.

– Deltakelse i tverrfaglig team.

Overordnet
status

Prosjekt regional sone og katalogtjenester (AD-struktur) jobber med designdokument for regional katalogtjeneste (AD-struktur). Det pågår avklaringer vedrørende eierskap og 
forvaltningsansvar. Prosjekt sikkerhetssone har startet byggefasen for sonen, men er noe forsinket som følge av frysperioder ifm oppgradering av nettverk.
Prosjektene migrering og testplattform planlegger oppstart av konseptfase (BP1) i september og det pågår nå grunnlagsarbeid for innretning av prosjektene. 

Interessent-
involvering

Regional sone og katalogtjenester (AD-struktur) samarbeider tett med program for Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP), linjen i Sykehuspartner HF, 
samt IKT-ledere og sikkerhetsledere i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Det er dialog med interessenter i program for Regional klinisk løsning (RKL) og Sykehusbygg HF.

Tid/
Fremdrift

På grunn av feilsituasjoner i kjernenettet og innføring av frys, blir prosjekt sikkerhetssone noe forsinket. Det er utarbeidet en revidert plan for å minimere konsekvenser av 
forsinkelse for prosjektene Priveleged Access Management (PAM) og Private Key Infrastructure (PKI). Forsinkelsen vurderes som akseptabel av de to prosjektene.

Kostnad
Det er et merforbruk i forhold til budsjett, 4,4 MNOK. Dette skyldes at prosjekt regional sone- og katalogtjenester (AD-struktur) ikke var budsjettert i STIM. Kostnadene 
håndteres innen STIMs ramme for drifts- og investeringsmidler.

Omfang
Prosjektene migrering og testplattform arbeider med å avklare innretning og omfang for prosjektene. Regional sone og katalogtjenester (AD-struktur) har mottatt bestilling på 
testmiljø (test og utvikling) for Priveleged Access Management (PAM) og Private Key Infrastructure (PKI). Dette vil medføre noe merarbeid og lengre varighet. 

Risiko Kompromittering av sikkerhetssone under bygging er den største risikoen. Dette håndteres blant annet gjennom streng kontroll av tilganger. 

Ressurser
Prosjektene migrering og testmiljøplattform vil starte opp med færre ressurser enn tidligere planlagt på grunn av justeringer i driftsrammene.

Gevinstplan
Gevinstplan skal utarbeides for prosjektene.

G

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A
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PROSJEKT: WINDOWS 10 

Denne rapporteringsperioden (juni & juli)

– Installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy for Oslo universitetssykehus HF.
– Avslutning av Proof of Concept (PoC) trinn 2.
– Oppstart og gjennomføring av pilot på Sunnaas sykehus HF.
– Replanlegge utrullingsplan for volumutrulling. 
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner.
– Distribusjon av oppdaterte applikasjonslister til helseforetakene.

Neste rapporteringsperiode (august)

– Forankring og godkjenning av ny plan for utrulling.
– Oppskalering av pilot på Sunnaas sykehus HF.
– Tilrettelegging for hurtigløp for volumutrulling.
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner.
– Innlasting av data og oppstart av analyse i kartleggings- og utrullingsverktøy for Oslo 

universitetssykehus HF.

Overordnet
status

Pilot ved Sunnaas HF pågår iht plan og utrulling i Sykehuspartner HF pågår. Det er kartlagt vesentlig større omfang og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn forutsatt og 
prosjektet er forsinket. Dette har sammenheng med manglende livssyklusforvaltning over tid både hos helseforetakene og Sykehuspartner HF, og at alle versjoner må 
håndteres. Videre er det flere mindre forsinkelser i prosjektet og i leveranser fra linjeorganisasjonen. Omfattende standardisering og etablering av livssyklusforvaltning må 
gjennomføres som del av oppgraderingen. Replanlegging av prosjektet er gjennomført for hoveddelen av helseforetakene, og ny plan legges fram for styret 24. september. 

Interessent-
involvering

Prosjektet har god dialog med helseforetakene. Samtidig medfører stramme tidsfrister, omfang, og mangel på standardisering av applikasjonsporteføljen at 
arbeidsprosessene er krevende, og dette innvirker på samarbeid og fremdrift.

Tid/
Fremdrift

Prosjektet er forsinket. Replanlegging er nær fullført og ny plan skal forankres og besluttes i relevante fora i tredje kvartal. Oppstart av pilotering på Sykehuset Innlandet HF er 
utsatt til august/september, og videre volumutrulling starter i september. Installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy hos Oslo universitetssykehus HF har blitt forsinket 
ytterligere grunnet lisensutfordringer som har strukket ut i tid, samt tilgangs- og installasjonsutfordringer. 

Kostnad
Anskaffelsen av kartleggingsverktøy i 2018 (om lag 10 MNOK) belastes 2019 og øker presset på budsjettet i 2019. Konsekvensen av forsinkelse i prosjekt og økt omfang er at 
aktiviteter og kostnader forskyves til 2020.

Omfang

Applikasjonsporteføljen, i overkant av 8 000 inkludert alle versjoner, er vesentlig større og mer kompleks enn lagt til grunn i plan, 2 700. Datagrunnlaget for 
applikasjonsporteføljen var mangelfullt og medfører vesentlig merarbeid for prosjektet. Windows 10 skal levere egen installasjon av kartleggings- og utrullingsverktøy for bruk 
på plattformen til Oslo universitetssykehus HF. Dette medfører en endring i omfang for prosjektet. 

Risiko
Prosjektet opplever utfordringer med prosess for tildeling av tilganger. Dersom dette fortsetter fremover vil det kunne føre til ytterligere forsinkelser. Det er risiko for at 
applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10 fører til forsinket utrulling og/eller økte kostnader for Sykehuspartner HF og helseforetakene.

Ressurser
Prosjektet arbeider med tiltak for å forsterke prosjektbemanningen for å sikre fremdrift. Prosjektet opplever bemanningsutfordringer knyttet til enkelte type ressurser internt 
og fra eksterne leverandører. 

Gevinstplan Gevinstrealisering måles i henhold til antall enheter rullet ut. Via Proof of Concept (PoC) er 278 PCer oppdatert.
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Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering
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Program ISOP – juni/juli 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Innen arbeidsstrømmen Tilgangsstyring er BAT-løsningen produksjonssatt på Sykehuset Østfold HF. I tillegg har IAM-prosjektet levert 
som avtalt til RKL. Programmet har i juni og juli gjort viktige avklaringer og forankringsarbeid for å holde høy aktivitet i høst. 
Prosjektet Styrket autentisering har forankret sine leveranser med administrerende direktører Helse Sør-Øst, og styret i 
Sykehuspartner HF har gitt sin tilslutning for oppstart gjennomføringsfase. PAM-prosjektet ble restrukturert med fokus på smidig 
tilnærming, og vil starte innføringen innenfor ett område og utvider gradvis til flere og flere områder i en iterativ prosess med en 
risikobasert tilnærming. 

Arbeidsstrømmen Sikkerhetsplattform har levert E-postsikring til alle helseforetak i regionen og bidratt til viktige leveranser som har 
økt sikkerhet mot dataangrep, deteksjonsevne mot trusler og uønsket aktivitet i Helse Sør-Øst, og vil nå fokusere på overlevering til 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.

Arbeidsstrømmene Personvern og Risiko ble overlevert til linjeorganisasjonen i Sykehuspartner i juni, som vil sluttføre 
prosjektarbeidet og etablere forvaltning for å etterleve den nye personopplysningsloven og sikkerhetstiltak i tråd med eksisterende 
ledelsessystemet for informasjonssikkerhet.

Programledelsen er supplert med en endringsledelsesressurs for å ivareta det sentrale gevinstrealiserings- og overleveringsarbeidet i 
fellesskap med linjeorganisasjonen.

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme. Programmet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene, og 
arbeider med ytterligere tiltak for å komme ned på tildelt ramme for 2019. 

Nøkkeltall per 
31.07.19

Regnskap 
hittil i år 
(MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot årets 
budsjett 
(MNOK)

Investering 50 57 7

Drift 43 31 -12

Totalt 93 88 -5

Ressurser (FTE) 57

# Mest kritiske risikoer

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. Tiltak: 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.

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. Tiltak: Gevinster 
og gevinsteiere er identifisert, og ansvaret for gevinstene overlevere til dem. Bistå med å 
lage planer for realisering av gevinstene.

3 Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noen å levere til, det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, samt driftsavvik og at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Programmet vil varsle 
gjennom definert eskaleringsvei, dersom ikke tilstrekkelig ressursallokering blir gjort. 

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

Overordnet status pr 
hovedprosjekt/strømmer

Status 
05.19

Status 
07.19

Interessent-
involvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Styrket tilgangsstyring

Personvern

Sikkerhetsplattform

Risiko

1

3

2 4

Interessent-
involvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGuGu GGu Gu

Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Marianne Østvand
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Endring siden forrige rapportering

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Leveranser til Regional klinisk løsning (RKL) 
2. Integrering mot HelseID fra Direktoratet for e-helse
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HOVEDPROSJEKT: STYRKET TILGANGSSTYRING

Denne rapporteringsperioden (juni/juli)

– BAT: Produksjonssetting av løsning på Sykehuset Østfold HF
– SA: Forankring av leveranser i direktørmøtet i Helse Sør-Øst 6. juni
– SA: Styret i Sykehuspartner HF gav 19. juni sin tilslutning til oppstart av prosjektets gjennomføringsfase
– TiPAD: Rollebibliotek godkjent av sikkerhet
– KOSAD: Admin desktop i pilot på Windows 2016-server
– IAM: HLD-design levert til RKL

Neste rapporteringsperiode (august)

– KOSAD: Beslutningspunkt oppstart Gjennomføringsfase del 2 (BP3.2)?
– IdM: Produksjonssetting IdM-integrasjon CMS ved Akershus universitetssykehus HF
– IAM: Tjenestedesign for PingFederate
– PAM: Signering av avtale på PAM Produkt

Overordnet
status

Prosjektene har hatt få leveranser i juni og juli, men viktige avklaringer og forankringsarbeid i perioden har beredet grunnen for høy aktivitet i høst. 

Interessent-
involvering

Prosjekt Konsolidering av driftsarbeidsflater (KOSAD) jobber aktivt sammen med linjeorganisasjonen for å få på plass riktige forvaltningsroller, slik at  de kan ta i mot 
leveransene fra ISOP: SA-prosjektet har i juni fikk tilslutning til sine planlagte leveranser i direktørmøtet 6. juni.

Fremdrift

Både PAM- og SA-prosjektet er avhengig av sikkerhetssoneleveranser fra STIM. Denne leveransen er varslet forsinket og ny plan er akseptert av prosjektene, som har tilpasset 
sine planer. Utfordringene IdM-prosjektet har hatt knyttet til en avhengighet til programmet Regional klinisk løsning (RKL) ser ut til å være løst. Dette vil bli verifisert i august. 
TiPAD-prosjektet har re-planlagt på grunn av en om lag tre måneders utsettelse av oppgradering til ny MS SharePoint-plattform. Dette vil ikke påvirke sluttdatoen for 
prosjektet.

Kostnad
For arbeidsstrømmen styrket tilgangsstyring viser årsprognosen et overforbruk på drift. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser ved overgang til gjennomføringsfase for PAM- og 
oppstart gjennomføringsfase 2 i KOSAD-prosjektet.

Omfang

Det er mindre omfangsendringer i prosjektene, men disse vil i liten grad påvirke tid, kost eller kvalitet. Det er besluttet at IdM-prosjektet også skal innføre IdM-integrasjon mot 
Partus. Prosjektet vil sammen med linjeorganisasjonen etablere løsningen for ett helseforetak, og deretter vil linjeorganisasjonen innføre løsningen på de resterende 
helseforetakene. PAM-prosjektet ble restrukturert i juni med fokus på smidig tilnærming. Prosjektet starter innenfor et område og utvider gradvis til flere områder i en iterativ 
prosess. 

Risiko
Selv om behovet til drifts- og forvaltningsressurser er avklart, er det på grunn av korte tidsfrister usikkerhet knyttet til om ressursene kommer på plass til riktig tid. I tillegg er 
det knyttet risiko til  leveranse av sikkerhetssone fra STIM. 

Ressurser
Alle prosjektene har de ressursene de trenger, med noen mindre unntak. KOSAD-prosjektet har for øyeblikket ingen tekniske ressurser i prosjektet, men disse vil bli allokert 
straks linjeorganisasjonen får nødvendige forvaltningsressurser på plass.

Gevinst
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og 
prioritering av gevinster.

Gu

Gu

Forkortelser: TiPAD = prosjekt tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active Directory, KOSAD = prosjekt konsolidering av 
driftsarbeidsflater, PAM = prosjekt privileged access management, BAT = prosjekt bestilling av tilganger, IdM = identity
management  og SA = styrket autentisering
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Endring siden forrige rapportering
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HOVEDPROSJEKT: PERSONVERN-prosjekt

Denne rapporteringsperioden (juni/juli)

– Gap i delprosessbeskrivelser relatert til innebygd personvern i leveranseoppdragsprosessen 
identifisert

– Utkast til overordnet policy for innebygd personvern
– Prioritert tiltaksplan for å lukke eventuelle gap og redusere risiko innarbeides i eksisterende 

rapportering
– Avklare gjenværende arbeid knyttet til prosjektets restanser sammen med ansvarlige i linjen
– Avslutning av prosjektet med sluttrapport

Neste rapporteringsperiode (august)

Overordnet
status

Mye av arbeidet innen personvern håndteres i linjen allerede. Gjenstående arbeid i prosjektet (restanser) samt varig videreføring av prosjektets arbeid må håndteres av  
linjeorganisasjonen. Prosjektet ferdigstilte avklarte leveranser, utarbeidet overleveringsdokumentasjon og sluttrapport i juni, og prosjektet ble formelt avsluttet 30. juni.

Interessent-
involvering

Prosjektet har hatt de viktige interessentene representert i styringsgruppen og samarbeider tett med linjeorganisasjonen om leveransene. Overleveringen til 
linjeorganisasjonen med restanser er gjennomført. 

Fremdrift
Gjenstående arbeid (restanser) gjennomgås og må håndteres i linjen. 

Kostnad
Prosjektet ble stengt for kostnadsføring 30. juni. 

Omfang

Risiko
Gjenstående arbeid (restanser) gjennomgås og må håndteres i linjen. 

Ressurser Prosjektorganisasjonen ble avviklet 30. juni.

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene fortsetter i regi av endringsledelse i ISOP i samarbeid med linjelederne, herunder 
utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og prioritering av gevinster.
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Endring siden forrige rapportering
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Overordnet
status

Prosjektene har god fremdrift og leverer hovedsakelig på plan, men overføring til drift og forvaltning tar lengre tid enn planlagt. 

Interessent-
involvering

Prosjektet har viktige interessenter representert i styringsgruppen og samarbeider tett med linjeorganisasjonen om leveransene. 

Fremdrift

Leveransen av tofaktor VPN-løsning for hjemmekontor ved Akershus universitetssykehus HF ble ikke levert i juni som planlagt. Ny dato for produksjonssetting planlegges.
Utrulling av forbedret endepunktssikring fortsetter i august og september.

Kostnad

Årsprognosen for arbeidsstrømmen overskrider budsjett på grunn av at det totalt sett var rimeligere å anskaffe enn å leie løsning og dermed ble gjort en anskaffelse 
(engangskostnad) for e-postsikring. Dette medfører en økt kostnad første år for prosjektet, men årlig kostnad i løsningens levetid vil bli vesentlig lavere enn budsjettert. 

Omfang
Prosjektet gjennomfører utvidet kvalitetssikring av serverne i forbindelse med utrulling av forbedret endepunktssikring. 

Risiko
Det er risiko for at nødvendige linjeressurser ikke blir frigjort for sluttføring av ROS-analyser.

Ressurser
Prosjektenes planlagte ROS-analyser for fremtidig funksjonalitet (Delta ROS) har utfordringer med å få riktige ressurskompetanse på plass for å sluttføre analysene. Tiltak er 
tett dialog med ressurseiere og avtale eksakt tidspunkt for gjennomføring.

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene fortsetter i regi av endringsledelse i ISOP i samarbeid med linjelederne, herunder 
utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og prioritering av gevinster.

HOVEDPROSJEKT: SIKKERHETSPLATTFORM

Denne rapporteringsperioden (juni/juli)

– Produksjonssatt e-postsikring ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt Martina 
Hansen Hospital, Betanien Hospital, Forskernett, Revmatismesykehuset og 
Pasientreiser HF

– Produksjonssatt tofaktor VPN-løsning for hjemmekontor for Pasientreiser HF

Neste rapporteringsperiode (august)

– Fortsette arbeide med å produksjonssette forbedret endepunktsikring i Helse Sør-Øst
– Produksjonssette tofaktor VPN-løsning for hjemmekontor for Akershus universitetssykehus HF
– Avslutte overlevering av læringsportal til Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon
– Avslutte overlevering av DMZ til Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon
– Starte overleveringen av e-postsikring og tofaktor VPN-løsning til linjeorganisasjonen
– Sluttrapport analyseplattform og Charmander

G

G

Gu

Forkortelser: DMZ = Demilitarized Zone, dvs. et skjermet nettverk for økt sikkerhet på et internt nettverk mot aktivitet fra internett.
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HOVEDPROSJEKT: RISIKO

Overordnet
status

Prosjektet Forbedret risikostyring har utarbeidet sluttrapport og gjennomført overlevering til linjeorganisasjonen med restanser.

Interessent-
involvering

Prosjektet har hatt de viktige interessentene representert i styringsgruppen og har samarbeidet tett med linjeorganisasjonen om leveransene. Overleveringen til 
linjeorganisasjonen er gjennomført.

Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko
Det gjenstår ingen kjent risiko.

Ressurser

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene fortsetter i regi av endringsledelse i ISOP i samarbeid med linjelederne, herunder 
utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og prioritering av gevinster
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Endring siden forrige rapportering
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Denne rapporteringsperioden (juni/juli)

– Utarbeide sluttrapport med beskrivelse av de tre leveransene som overleveres til 
linjeorganisasjonen som restanse.

Neste rapporteringsperiode (august)
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Utvikling (1/2)
For juni utgjorde andel leverte ressurser sett i forhold til bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje og Sykehusbygg 91 %. Dette er under målet, og skyldes i hovedsak 
ferieavvikling siste uken i juni (ressursbestillinger justeres ikke for ferieavvikling). 51 % av timeressursene som ble levert til Regional IKT-prosjektportefølje i perioden var 
interne. Grunnet ferieavvikling er ikke andel leverte ressurser beregnet for juli. 

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser i juni og juli:
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NYE SYKEHUSBYGG
Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF er tatt i bruk, og siste innflytting ble gjennomført som planlagt 27. juni 2019. Overlevering til linjen i Sykehuspartner HF 
er utført og akseptert, og prosjektet er avsluttet. Prosjektet leverte under kostnad og på tid. Prosjektplanlegging for Nytt Somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF 
pågår. 
Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF) er i planleggingsfasen. Sykehuspartner HF bistår i prosjektering, sluttføring av leveranseavtale og omfangsestimater for 
Sykehuspartner HFs leveranser.
For nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet(Oslo universitetssykehus HF) bidrar Sykehuspartner HF i forprosjektfasen, og i utarbeidelsen av IKT Plan, 
omfangsestimering, kalkylearbeid og fremdriftsplaner.
For nytt Psykeiatribygg til Sørlandet HF bidrar Sykehuspartner HF i forprosjektfasen med kalkylearbeider og premisser og krav til IKT infrastruktur.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Grunnet systemfeil på personsøk i ny felles sentralbordløsning ved Oslo Universitetssykehus HF kunne ikke migrering av sentralbordene gjennomføres som planlagt i 
juni. Leverandør rettet feilen i juli og det planlegges ny dato for migreringen sammen med Oslo Universitetssykehus HF.   

PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS 

Prosjektet er overlevert til Sykehuspartner HFs driftsorganisasjon og berørte helseforetak. Endelig avslutning for prosjektet (BP5) ble godkjent 11. juni, og prosjektet 
er formelt avsluttet.  

PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING;, STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK)  

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har per medio juli sanert 2 206 servere. ASK videreføres som prosjekt ut året, og antar å kunne sanere 
ytterligere 2-300 i denne perioden. Dette er en økning på 220 servere i forhold til måltall per mai i år. Det er i tillegg avtalt sanering av ytterligere 387 applikasjoner 
innen utgangen av 2019. Avtalebrev om ytterligere applikasjonssanering er signert og mottatt fra alle helseforetakene. Saneringsarbeidet vil fortsette etter at 
prosjektet avsluttes i 2020. 



Utvikling (2/2)

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for/bidratt inn i følgende leveranser i juni og juli:
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HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER

Oppgradering av sterilsentralløsningen (TDOC) ved Sykehuset Østfold HF ble gjennomført i midten av juni. TDOC logger kjøring av Autoklaver og 
Vaskekontarminatorer (steriliseringsmaskiner for operasjonsutstyr) og er i bruk ved sterilsentralene ved Sykehuset Østfold HF, lokasjonene Moss og Kalnes. 
Oppgraderingen var en forutsetning for å kunne ta i bruk integrasjoner mot andre systemer som DIPS og ERP, samt rette tregheter ved skriving av etiketter og 
brikkelister. Early Life Support perioden ble avkortet etter forslag fra Sykehuset Østfold HF som følge av stabil og feilfri produksjon.

Oppgradering regional talegjenkjenning (TGK) har pågått ett år og hoveddelen ble levert i juni 2019. Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, 
Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Sørlandet HF og Akershus universitetssykehus HF har alle fått oppgradert til ny versjon. TGK brukes for å dokumentere 
pasientopplysninger i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Løsningen tolker det brukeren dikterer, og presenterer et tekstforslag på skjermen i sanntid. Brukeren 
korrekturleser resultatene før de sendes inn til EPJ. Innlest pasientinformasjon digitaliseres og lagres i DIPS. Talegjenkjenning forelå i gamle versjoner ved 
helseforetakene og måtte oppgraderes til siste versjon for å utnytte funksjonalitetsforbedringer i løsningen. 

Aker sykehus ble 28-30. juni 2019 lagt over på IP-telefoni. Arbeidet ble gjennomført i henhold til plan. Grunnet det planlagte rivningsarbeidet av bygninger ved Aker 
sykehus måtte eksisterende telefoniknytepunkt for Aker sykehus avvikles og sykehuset ble lagt om til en ny IP-telefoniløsning, i tillegg måtte Ascom personsøk, alarm 
og akuttvarslingssystemer legges om til ny løsning da disse systemene også var lokalisert i samme bygg. Arbeidet har vært planlagt godt i samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus HF, og endringen forløp uten nevneverdige problemer. Den nye løsningen er klargjort for å kunne migreres over på STIMs nye 
telekommunikasjonsplattform når denne er klargjort, testet og godkjent.



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto årsverk i juli er på budsjett.

Turnover: Turnover i mai er 9 % - samme nivå som forrige måned. Turnover har lagt om lag på samme nivå det siste halve året og dette kan ses på som 
tilfredsstillende. 

Sykefravær: Sykefravær per juni utgjør 4,0 %, mot 5,0 % i samme periode sist år. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er 5,7 %, i henhold til mål for året. Fraværet på 
virksomhetsområdenivå viser en positiv utvikling for alle områder.

TILTAK
Bemanningsutvikling: Det gjennomføres ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent. Tiltak for reduksjon av overtid med økt ledelsesfokus for 
godkjenning av overtid.
Sykefravær: Oppfølging av HMS/IA/BHT-plan med tiltak på alle nivå av virksomheten. Kvartalsvise HMS/IA-samarbeidsmøter på virksomhetsområdenivå med VO-
direktør, VO-verneombud og HR. Fokus på ForBedring som forebyggende sykefraværstiltak.
Turnover: Tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi videreføres i 2019.
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 % 6,5 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 6,1 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 %

2018 7,1 % 7,5 % 6,4 % 5,7 % 4,7 % 5,0 % 6,6 % 5,8 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 6,6 %

2019 6,6 % 7,1 % 6,0 % 5,3 % 5,0 % 4,0 %

Mål 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %
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