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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 036-2018 og 091-2018 og revidert programplan 2020, jf. sak 056-

2020. Programmet er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-

infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og 

effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr.  

En viktig forutsetning for programmets arbeid er at det defineres og etableres én felles regional 

plattform for Helse Sør-Øst. Felles regional plattform er en forutsetning for realisering av Regional 

utviklingsplan for Helse Sør-Øst, Regional delstrategi for teknologiområdet og Sykehuspartner HFs 

målbilde. Fastsetting av prinsipper og overordnet design for regional plattform tilligger 

Sykehuspartner HF. I saken gjennomgås prinsipper og overordnet design for felles regional 

plattform, og det bes om styrets tilslutning til disse. 

I saken redegjøres det også for tilnærming for etableringen av felles regional plattform. 

Realiseringen er planlagt gjennomført i to hovedtrinn gjennom prosjekt Felles plattform. Prosjekt 

Felles plattform følger etablert praksis for prosjekter i Sykehuspartner HF hvor beslutning om 

oppstart av gjennomføring vil fremlegges som saker for styret og legges fram for godkjenning av 

Helse Sør-Øst RHF i henhold til vedtatte fullmakter. Gjennomføringen vil deles opp i hensiktsmessige 

faser/delprosjekt som underbygger de to hovedtrinnene, og det legges av den grunn opp til at det 

blir flere beslutninger. 

Styret er tidligere orientert om prosjektet i sak 027-2020, 041-2020 og 058-2020. 

2. Hovedpunkter 

2.1 Nåsituasjon 

Helse Sør-Øst har i dag tre plattformer (SIKT, AHUS og OUS). Som et ledd i trinn 1 i etablering av 

felles regional plattform er det nå etablert en sikker sone for løsninger som tilgangsstyring og 

autentisering. Denne er nylig overlevert fra STIM til linjeorganisasjonen. 

Dagens plattformer består av kompleks infrastruktur med stor og uønsket variasjon, liten grad av 

standardisering, liten mulighet for automasjon og silopreget organisering av forvaltning og drift med 

lav endringsevne og begrenset samhandling. Manuelle prosesser gir unødvendig ressursbruk og 

responstid, i tillegg til økt risiko for brukerfeil.  

Sykehuspartner HF har gjennom programmet ISOP og målrettet innsats i linjeorganisasjonen i 

perioden 2018-2020 gjennomført en rekke tiltak for å bedre informasjonssikkerheten på de tre 

plattformene. Med dagens plattformstruktur er det imidlertid ressurskrevende å implementere nye 

og endrede sikkerhetskrav, og sikkerhetsbarrierer i og mellom plattformene hindrer enkel 

samhandling om pasienten på tvers av helseforetak.  

Begrensningene i dagens plattformer har også som resultat at Sykehuspartner HF ikke er i stand til å 

møte helseforetakenes behov og forventninger til innovasjon, funksjonalitet og kapasitet på en 

tilfredsstillende måte. Plattformene understøtter ikke godt nok behov for skalerbarhet ved behov for 

kapasitetsendringer, fleksibilitet ved introduksjon av nye tjeneste-, leveranse- og 
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forretningsmodeller, herunder private og offentlige skytjenester samt kombinasjoner av disse 

tjenestene (hybride skytjenester). Skytjenester er nærmere beskrevet i vedlegg til saken. 

Dagens plattformstruktur ser slik ut med adskilte plattformer, sikkerhetssoner, driftsmodeller og 

katalogtjenester (AD): 

 

Figur 1: Nåsituasjon - dagens plattformstruktur. 

2.2 Drivere 

I tillegg til helseforetakenes forventninger og behov er det flere pågående initiativ som stiller krav til 

utforming av plattform, og som har avhengigheter til felles plattform. 

Helse Sør-Øst RHF sitt program Regional klinisk løsning (RKL) har på kort sikt meldt behov for 

plattform for etablering av følgende nye regionale tjenester:  

 Regional radiologi- og multimedialøsning (RAD/MML) skal starte installasjon av 

utviklingsmiljø primo januar og testmiljø primo april 2021. Systemvalg og -anskaffelse 

forventes gjennomført i løpet av desember 2020. Det skal som en del av arbeidet også 

anskaffes et system for overvåking og innrapportering av stråledoser. Det er sannsynlig at 

dette blir en skytjeneste. 

 Helselogistikk forventer å gjennomføre anskaffelse av løsning i tredje kvartal 2020 og 

installasjon andre halvår 2021. Deler av denne tjenesten vil trolig bli skybasert.   

De regionale byggeprosjektene for etablering av nye sykehusbygg vil også kreve tilgjengelige 

plattformer. Nærstående byggeprosjekter er: 

 Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF),  

 Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF) 

 Akuttsykehus på Aker (Oslo universitetssykehus HF) 

 Regionsykehus på Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus HF) 

 Nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling (Oslo universitetssykehus HF) 
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De viktigste interne initiativene er: 

 Etablering av en sikker, skalerbar og fleksibel testplattform, samt forvaltning av denne. En 

forutsetting er en felles regional plattform å etablere testplattformen på.  

 Migrering av applikasjoner og tjenester fra dagens plattformer til felles regional plattform.  

 Konsolidering og sanering av eksisterende tjenesteportefølje.  

 Transformasjon av dagens tradisjonelle, operative driftsmodell til en fremtidig driftsmodell 

som utnytter de mulighetene teknologiutviklingen gir for å etablere og levere digitale 

løsninger på nye og mer effektive måter. 

 Modernisering av nettverksinfrastruktur på alle lokasjonene i Helse Sør-Øst. Dette er en 

forutsetning for at eksisterende og nye tjenester på felles regional plattform kan benyttes på 

en sikker måte og at samhandling og pasientbehandling ivaretas, i tillegg til at dette vil møte 

foretakenes nye behov for leveranse av moderne digitale tjenester. 

2.3 Målsetting for prosjektet 

Oppdraget til prosjekt Felles plattform er å etablere en moderne, skalerbar og fleksibel plattform for 

regionale tjenester som understøtter regionens behov og som er til beste for pasientbehandlingen.  

For å svare ut oppdraget og imøtekomme regionens behov om å etablere en moderne IKT-

infrastruktur, kombineres dagens IKT-infrastrukturtjenester, som eies og driftes av Sykehuspartner 

HF, med bruk av skytjenester. Sykehuspartner HF vil tilnærme seg bruk av skytjenester på en måte 

som understøtter etableringen av en hybrid sky-infrastruktur.  

Prosjektets leveranser skal bidra til følgende gevinster for Helse Sør-Øst i henhold til STIMs målbilde:   

 Forbedret samhandling mellom ulike foretak gjennom informasjonsdeling rundt 

pasientforløp 

 Økt tillit til IKT-løsninger gjennom forbedret informasjonssikkerhet 

 Økt tillit til IKT-løsninger gjennom en effektiv forvaltningsmodell og forbedret 

tjenestekvalitet 

 Økt effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger gjennom økt fleksibilitet og automasjon 

 Mer kostnadseffektive tjenester som følge av mer standardisering og automasjon.  

2.4 Prinsipper og overordnet design (målbilde)  

Prosjekt Felles plattform har utarbeidet en visjon og et overordnet design / målbilde for felles 

regional plattform. Visjonen er en beskrivelse av felles regional plattform utover prosjektets 

leveranser, men beskriver en mulig fremtidig utvikling. Det vil imidlertid ta mange år før visjonen er 

realisert. Prosjekt Felles plattform skal realisere målbildet for felles regional plattform slik det er 

beskrevet nedenfor.  

Prosjekt Felles plattform har utarbeidet prinsippskisser, arkitektur- og designdokumenter og 

prinsipper for trinnvis utvikling av en felles regional hybrid skyplattform, jfr målbildet. Arbeidet er 

basert på etablert IAM-målarkitektur, konseptene for sikker sone, sonemodell og katalogtjenester 

(Active Directory-struktur) samt prinsippet om at tjenester som hovedregel skal leveres fra sentrale 

datasentre, jf. sak 034-2019 og Helse Sør-Øst RHF styresak 107-2019.  
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Overordnet design / målbilde 

Hovedtrekket i overordnet design/ målbildet er at Helse Sør-Øst tar i bruk skytjenestene og flytter ut 

av dagens plattformer. 

 

 

 

Figur 2: Målbilde for felles regional plattform. 

Prinsipper 

Målbildet understøttes av følgende overordnede designprinsipper: 

1. Felles regional plattform etableres som en hybrid plattform, med kapasitet i privat sky og 

offentlig sky.  

2. Felles regional plattform skal skape verdi så tidlig som mulig. Den etableres trinnvis ved å 

gjennomføre nødvendige tiltak i eksisterende plattformer parallelt med utvikling av ny 

plattform. 

3. Felles regional plattform legger til rette for høy grad av sentralisering, og gradvis sanering av 

infrastruktur hos foretakene. 

4. Felles regional plattform administreres som en lokasjonsuavhengig plattform.  

5. Felles regional plattform skal understøtte og tilrettelegge for ytterligere digitalisering og 

bedre samhandling i regionen. 

 

Disse overordnete designprinsippene vil konkretiseres ytterligere i arbeidet med å realisere 

plattformen. For trinn 2 er det utarbeidet en prinsippskisse av felles regional plattform som er vist i 

figur 3, og består av: 

 

1. Dataplan (Kjøremiljøer) som benyttes for administrative og kliniske applikasjoner.  

2. Kontrollplan (verktøy for drift og forvaltning) som har ansvaret for at kjøremiljøene fungerer 

og leverer i henhold til riktig kvalitet og informasjonssikkerhet. 
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3. Administrasjonsplanet har ansvaret for etablering av kjøremiljø, på bestilling fra 

kontrollplanet. 

Disse kan realiseres som kapasitet i egne eller eksterne datasentre eller i offentlig sky. 

 
Figur 3: Prinsippskisse for trinn 2 

Visjon 

Visjonen beskriver en videre utvikling av plattformen, etter at målbildet (jfr fig 2 over) er realisert. 

Visjonen er å få én plattform med tilhørende støttesystemer og én felles driftsmodell der alle 

tjenester på dagens infrastruktur er migrert over til den nye moderne, skalerbare og fleksible 

plattformen. 

 

 

Figur 4: Visjon for felles regional plattform 
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2.5 Realisering av felles regional plattform 

I arbeidet med plan for realisering av felles regional plattform har Sykehuspartner HF vurdert tiltak 

for å møte både kortsiktige og langsiktige behov i Helse Sør-Øst. I dette ligger det en anerkjennelse 

av at det vil ta lang tid å realisere målbildet for felles regional plattform, og at det vil være behov 

som må dekkes før dette målbildet er fullt ut realisert. Basert på dette har Sykehuspartner HF valgt 

en tilnærming med etablering av felles plattform i to trinn. De to trinnene skal samlet levere en 

felles regional plattform slik den er beskrevet i målbildet, jfr figur 2. En trinnvis tilnærming er valgt 

for å kunne realisere verdi til helseforetakene på kort sikt gjennom prosjektet, mens realiseringen av 

felles regional plattform pågår. Dette gir mulighet til å konsumere kritiske felles regionale tjenester i 

parallell med at det bygges nytt og etableres nye, langsiktige leveransemodeller. 

Trinn 1 

Sykehuspartner HFs prosjekt Sikker føderert konsumering (SFK) er et viktig bidrag til trinn 1. Dette 

prosjektet skal sikre tilgang til applikasjoner på tvers av helseforetakene i regionen, ved å benytte 

samme sikkerhetsteknologi som er tatt i bruk for å kunne tilby journalinnsyn på tvers i regionen og 

nasjonalt. De 3 utvalgte applikasjonene som prioriteres i trinn 1 er de regionale løsningene for 

laboratoriedata (LVMS), ambulansejournal (A-EPJ) og medikamentell kreftbehandling (CMS). For 

disse løsningene vil felles tilgang i regionen bli tilgjengelig i henholdsvis oktober 2020, desember 

2020 og juni 2021. I tillegg danner leveransen Sikker sone fra STIM og leveransene fra prosjektene 

Privilegert tilgangsstyring og Styrket autentisering, grunnleggende sikkerhetskomponenter i felles 

regional plattform, samtidig som de gir forbedret informasjonssikkerhet på dagens plattformer. 

Neste løsning som trinn 1 skal understøtte for Helse Sør-Øst er Radiologi- og multimedialøsning 

(RAD/MML). For denne løsningen må det etableres prosjekt-, utvikling-, test- og produksjonsmiljøer. 

Disse miljøene etableres på eksisterende plattform ved videreutvikling av Leveranseplattformen 

med kjent sikkerhetsteknologi, for å ivareta tilgang på tvers i regionen.  

Trinn 1 gir dermed gevinster gjennom forbedret samhandling mellom ulike foretak gjennom 

informasjonsdeling rundt pasientforløp. 

Trinn 2 

I trinn 2 videreføres etablering av den hybride skyplattformen med nye leveransemodeller ved å 

utvide kapasiteten med en kombinasjon av offentlig og privat sky. I trinn 2 etableres det nye 

infrastrukturtjenester, felleskomponenter og plattformtjenester. Dette tilrettelegger for økt 

effektivitet i etableringen av nye IKT-løsninger, samt mer kostnadseffektive tjenester som følge av 

mer standardisering og automasjon. 

Nye tjenester vil i hovedsak plasseres på eksisterende plattformer inntil det etableres ny kapasitet i 

trinn 2. Samtidig vil det være behov for å ta i bruk nye tjenester som først lanseres som skytjenester 

eller kun er til bruk i skyen (SaaS-tjenester). Sykehuspartner HF vil gjennomføre piloter for å 

verifisere konsepter, teknologi og organisering for forvaltning av slike skytjenester, og vil i løpet av 

prosjektperioden gradvis ta i bruk flere skytjenester. Skytjenester er i dag i bruk for administrative 

systemer, men vil i årene fremover også bli tatt i bruk for kliniske tjenester. 

Organisasjon 

Dagens måte å drifte og levere løsninger på utnytter i begrenset grad de mulighetene 

teknologiutviklingen har gitt for å etablere og levere digitale løsninger på nye og mer effektive 
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måter. Sykehuspartner HF leverer i hovedsak tilfredsstillende på sikker og stabil drift, men klarer ikke 

samtidig svare raskt nok opp nye behov som etterspørres. Samtidig som felles regional plattform 

bygges, må Sykehuspartner HF utvikle organisasjonen og bygge den kompetansen som kreves for å 

kunne være en god bestiller, levere hybride tjenester og være en tjenesteintegrator.  

 

Dagens plattform (SIKT) vil utgjøre en viktig del av plattformlandskapet til Sykehuspartner HF 

fremover og ha lang levetid i kombinasjon med de deler av plattformen som etableres i trinn 2. Det 

er derfor viktig å etablere gode løsninger for å samordne administrasjon og drift av plattformene 

som utvikles i første og andre trinn, slik at det etableres en effektiv forvaltning som støtter opp 

under forbedret tjenestekvalitet. 

 

Infrastruktur 

I målbildet til moderniseringen inngår forenkling av fysisk infrastruktur. Dette oppnås ved utfasing 

og sanering av AHUS-plattformen, OUS-plattformen og utdaterte komponenter på SIKT-plattformen. 

Sanering av plattformer gjøres ved standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen og 

tjenestemigrering til ny felles regional plattform.  

Antall lokale datarom skal reduseres. Med prosjekt Kryptert stamnett, jf. sak 013-2020, og prosjekt 

Modernisering av nettverk, jf. sak 046-2020, vil Sykehuspartner HF etablere nettverkskapasitet som 

gjør det mulig å levere tilfredsstillende tjenester fra sentrale datasentre til helseforetakene, og 

gradvis redusere antallet lokale datarom. Hovedprinsippet er at regionale tjenester leveres fra 

regionalt kjøremiljø i sentralt datasenter via det regionale nettverket til helseforetakene. Regionalt 

kjøremiljø leveres normalt fra sentrale datasenter, men kan også distribueres fra lokale datarom 

etter gitte kriterier (jf. sak 034-2019). Lokale datarom og kommunikasjonsrom som inneholder lokal 

produserte tjenester på helseforetakene vil bli ivaretatt som en del av driftskonseptet. 

Rydding og sanering av dagens infrastruktur bidrar til at gevinster kan oppnås tidligere, i parallell 

med at felles regional plattform etableres. I dette arbeidet vil rydding i katalogtjenester, sanering av 

AHUS-plattformen og reduksjon av lokale datarom prioriteres.   

2.6 Informasjon og involvering 

Prosjekt Felles plattform har gjort et omfattende arbeid med å informere og involvere viktige 

interessenter i planene for etablering av felles regional plattform. Det er gjennomført flere 

arbeidsmøter med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i Sykehuspartner HF, der alternativer for 

realisering av felles regional plattform er presentert og diskutert. Videre er en helhetlig beskrivelse 

av modernisering samt prinsippskisser og design for felles regional plattform forankret i 

styringsgruppen, SPOC-møter med helseforetakene, teknologilederne i helseforetakene, 

ledergruppen i Sykehuspartner HF og i STIM programstyringsgruppe.  

Møtepunkt Gjennomført dato 

Teknologiledermøtet Helse Sør-Øst 28.05.2020 

Styringsgruppe STIM Modernisering 10.06.2020 

SPOC-møte i STIM 11.06.2020 

STIM programstyringsgruppe  12.06.2020 

Tillitsvalgte i Sykehuspartner HF 15.06.2020 

Ledergruppen i Sykehuspartner HF 23.06.2020 
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Styreseminar i Sykehuspartner HF 30.06.2020 

Samarbeidsforum i Sykehuspartner HF 26.08.2020 

Teknologiledermøtet i Helse Sør-Øst 27.08.2020 

Styringsgruppe i STIM modernisering 09.09.2020 

Ledergruppe i Sykehuspartner HF 09.09.2020 

STIM programstyringsgruppe 11.09.2020 

Styret i Sykehuspartner HF (denne sak) 16.09.2020 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Prinsippene og det overordnede designet for felles regional plattform danner et godt grunnlag for 

arbeidet med å realisere en felles regional plattform i Helse Sør-Øst. Realisering av denne 

plattformen er en forutsetning for å kunne understøtte regional utviklingsplan og teknologistrategi, 

samt for å løse de store utfordringene regionen står overfor knyttet til standardisering og 

modernisering av regional IKT-infrastruktur. En felles driftsplattform skal legge til rette for økt 

endringsevne og samhandling i regionen, samt effektiv og sikker drift og forvaltning. En felles 

regional plattform er videre avgjørende for å kunne øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som 

Sykehuspartner HF tilbyr og for at Sykehuspartner HF skal realisere målbildet.  

Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektets trinnvise tilnærming vil bidra til å redusere 

prosjektrisiko og samtidig bidra at gevinster realiseres tidlig og løpende gjennom prosjektets levetid.  

Ny felles regional plattform vil få konsekvenser for prosesser og organisering i Sykehuspartner HF. 

De mulighetene som ny plattform gir må utnyttes, noe som vil medføre endringer i hvordan 

organisasjonen arbeider og hvordan leverandørmarkedet benyttes. Dette arbeidet har startet, og vil 

bli viktig fremover. Det pågående arbeid med å definere kjernevirksomhet og kjernekompetanse vil 

legge grunnlaget for en vurdering av hva Sykehuspartner HF skal levere gjennom egen organisasjon, 

og vurdering av ulike modeller for bruk av markedet. Administrerende direktør vil komme tilbake til 

styret om dette. 

Administrerende direktør anbefaler på dette grunnlaget at styret godkjenner prinsipper og 

overordnet design for felles regional plattform samt tilnærming for etablering av denne plattformen.  


