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Styret Sykehuspartner HF 25. oktober 2018 

 
 

SAK NR 075-2018 

 
STATUS I ETABLERING AV PROGRAM FOR STANDARDISERING OG IKT-

INFRASTRUKTURMODERNISERING 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar status i etableringen av program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering til etterretning. 

2. Styret tar mandat og programplan for program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering til orientering og som grunnlag for videre arbeid. Styret ber 

om at innspill gitt i møtet ivaretas av programmet 

 

 

Skøyen, 18. oktober 2018 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon  

Sykehuspartner HF skal standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. 

Et dedikert program er under etablering. Den overordnede målsettingen for programmet er å 

etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør 

leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til det beste for 

pasientbehandlingen.  

Risikovurdering av dagens drift foretatt av Sykehuspartner HF bekrefter at arbeidet er 

tidskritisk, og flere prosjekter er derfor allerede startet i programmets regi.  

Det er vesentlig å etablere en moderne plattform slik at migrering kan starte. 

Administrerende direktør legger opp til snarlig etablering av nytt moderne regionalt 

datasenter som fremtidig IKT-plattform.  

Det innstilles på at styret tar status i etableringen av program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering til etterretning. Videre at styret tar mandatet for programmet og 

programplanen for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering til orientering og som 

grunnlag for videre arbeid. 

2 Faktabeskrivelse  

2.1 Hva saken gjelder 

Saken er en oppfølging av: 

 vedtak i foretaksmøtet i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 

 anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF 2. mai 2018, styresak 036-2018 

 vedtak i Sykehuspartner HFs ekstraordinære styremøte 10. juli 2018, sak 054-2018 

 vedtak i Sykehuspartner HF 5. september 2018, styresak 063-2018. 

I denne saken redegjøres det for status i etableringen av program for standardisering og 

IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og plan for det videre arbeidet. Videre presenteres 

utkast til programmets mandat og programplan inkludert prioriteringer for 2019, samt starten 

på etableringen av moderne plattform gjennom første fase av hovedprosjekt Datasenter.  

3 Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering STIM 

3.1 Status etablering  

Programmet rapporterer om god fremdrift i etableringen av program STIM. Interims-

organisasjonen etablerer programmets struktur, styrende dokumenter, gjennomførings-

metodikk, prosesser og rapporteringsrutiner, og vil drive programmet frem til endelig 

etablering 1. januar 2019. Programledelsen samarbeider med linjeorganisasjonen i 

Sykehuspartner HF for å sikre kapasitet og kompetanse. Enkelte ressurser er overført fra 

linjen, andre er rekruttert eksternt. Arbeidet med overføring av kompetanse fra 

linjeorganisasjonen fortsetter. Utlysninger til markedet på ekspertise der Sykehuspartner HF 

ikke har kompetanse i tilstrekkelig omfang er i prosess. Anskaffelsesstrategien for 

programmet utarbeides i samarbeid med linjen.  

Utkast til mandat for programmet er utarbeidet, og beskriver overordnet hva programmet 

skal levere. Se avsnitt 3.3 for nærmere redegjørelse. Mandatet operasjonaliseres gjennom 
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en programplan for hvordan STIM skal gjennomføre moderniseringen slik at resultat- og 

effektmål oppnås. I planleggingen av programmet gjenbrukes kravspesifikasjoner, 

løsningsbeskrivelser og planer fra tidligere initiativ. Utkast til programplan med 

prosjektplaner er vedlagt og gjennomgås med styret i møtet. Se punkt 3.4 for redegjørelse 

om programplan og prioriteringer for 2019. Utkast til mandat utgjør sakens vedlegg 1, 

Programplan STIM er vedlegg 2.  

Prosjektene i STIM skal følge Helse Sør-Østs prosjektmetodikk og en standardisert 

gjennomføringsprosess som ivaretar kvalitet, grensesnitt og integrasjoner. STIM har av 

tidskritiske hensyn allerede igangsatt leveranser for Nettverk, Telekommunikasjon og 

Windows 10. Leveranser for datasenter haster, og hovedprosjekt Datasenter er derfor under 

oppbygging. Se punkt 3.5.2 for nærmere beskrivelse. Hovedprosjekt Arbeidsflate og 

Tverrgående tjenester er i planleggingsfasen.  

Finansielle rammer for program og prosjekt for 2019 inngår i budsjettprosessen for 2019 (se 

avsnitt 3.7). Det må etableres en fullmaktstruktur som står i sammenheng med programmets 

omfang, og som gir nødvendig handlingsrom og sikrer gjennomføringsevne.  

Et programstyre skal påse at programmet gjennomføres effektivt og i tråd med de rammer 

og forutsetninger som er lagt til grunn. Administrerende direktør skal lede programstyret og 

planlegger å kalle inn til interim-programstyremøte i november 2018. Kandidater til 

programstyret er under avklaring. 

Leveransene fra programmet vil kreve endringer i teknologi og prosesser i helseforetakene i 

Helse Sør-Øst. Myndighet og ansvar i programmet utøves i henhold til etablert 

virksomhetsstyring. For å realisere felles regionalt målbilde i Helse Sør-Øst kreves tydelighet 

og oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF, forpliktelse fra alle helseforetak, prioriteringer og gode 

beslutningsprosesser.  

Per tid ivaretas koordinering med og forankring i helseforetakene gjennom direktørmøtet, 

regionalt IKT-ledermøte, bilaterale møter med sikkerhetslederne og helseforetakene. Første 

samarbeidsforum med helseforetakene ble gjennomført 20. september 2018. Foretakene er 

henstilt om å sette av ressurser til videre arbeid, forberedelser og deltakelse i programråd og 

styringsgrupper/prosjektråd for dialog om løsninger på tvers av helseforetakene, 

mottaksprosjekt og påfølgende gevinstrealisering (se ytterligere beskrivelse i avsnitt 3.2). 

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal orienteres om programplanen i november 2018. 

3.2 Etablering av programråd og styringsgrupper/prosjektråd 

Programmet etablerer et programråd som forum for presentasjon og diskusjon av felles 

problemstillinger på tvers av foretaksgruppen. Formålet er å bidra til forankring av målbilde 

og planer, få innspill til prioriteringer og vegvalg, samt avstemme forventninger. I 

programrådet deltar alle helseforetakene. 

Styringsgrupper eller prosjektråd etableres for hovedprosjektene. 

Styringsgrupper/prosjektråd skal gi faglig styring og bidra til kvalitetssikring og dialog mellom 

hovedprosjektene, linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og helseforetakene. 

Styringsgrupper/prosjektråd har rådgivende myndighet og kan eskalere til programdirektør 

ved behov. Helseforetak skal være representert.  
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Det legges opp til at helseforetakene etablerer mottaksprosjekt i samarbeid med 

programmet. Det er viktig med en slik arena for samhandling, lokale avklaringer og tiltak ved 

helseforetakene, deltakelse i testing, samt forberedelse i foretaket og av brukerne for 

kommende endringer. 

Programmet har henstilt foretaksgruppen om å sette av tilstrekkelig med ressurser. Særskilt 

er helseforetakene anmodet om å prioritere følgende behov:  

 Helseforetakets hovedkontaktpunkt inn mot programmet  

 Helseforetakets etablering av og deltakelse i mottaksprosjekt(er)  

 Deltakelse i programråd og styringsgruppe/prosjektråd 

 Faglig representasjon i programmet  

 Gjennomføring av gevinstrealisering lokalt.  

 

3.3 Mandat for programmet 

Utkast til mandat utgjør vedlegg 1. Mandatet er i henhold til Helse Sør-Øst retningslinjer, 

utarbeidet med utgangspunkt i oppdraget av 14. juni 2018, iMod og alternativvurderingene. 

Hensikten med programmandatet er å sette konkrete, langsiktige målsettinger og krav for 

programmet som helhet, og samtidig gi handlingsrom hva gjelder løsningsvalg.  

Mandatet beskriver overordnet hva programmet skal levere og programmets resultatmål. 

Mandatet inkluderer også effektmålene for foretaksgruppen. Programmets avgrensninger, 

avhengigheter og suksessfaktorer er anskueliggjort. 

Administrerende direktør er opptatt av at programmets arbeid og målsettinger er godt 

forankret, både internt i Sykehuspartner HF og med foretaksgruppen. Utkastet til mandat er 

utarbeidet i samarbeid med fageksperter og ledergruppen i linjeorganisasjonen i 

Sykehuspartner HF. Tillitsvalgte orienteres 22. oktober. Hoveddelene i mandatet er 

presentert for IKT-ledermøtet i Helse Sør-Øst og det ble gjennomgått med helseforetakene i 

samarbeidsmøtet 20. september. Mandatet forelegges Direktørmøtet for innspill 25. oktober 

2018. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar mandat for program for standardisering og 

IKT-infrastrukturmodernisering til orientering og som grunnlag for videre arbeid. 

3.4 Programplan 

Utkast til programplan foreligger (se vedlegg 2). Hensikten med programplanen er å 

operasjonalisere mandatet i form av en gjennomføringsplan for programmet med tilhørende 

prosjekter. Programplanen inneholder blant annet helhetlig plan for programperioden, 

detaljplan for årlig gjennomføring, og prosjektplaner. Programplanen skal minimum 

oppdateres årlig, samt ved behov for tillegg eller justeringer.  

Direktørmøtet orienteres om programplanen 25. oktober 2018 og styret i Helse Sør-Øst RHF 

i november 2018. 

 

 



 

_______________________________________________ 

Side 5 av 7 

 

3.5 Særskilt om prosjektene 

3.5.1 Status tidskritiske prosjekter 

De iverksatte tidskritiske prosjektene Windows 10, Trådløst nettverk og Telekommunikasjon 

er i hovedsak i henhold til plan, jfr styresak 045-2018. Det arbeides med å øke 

gjennomføringsevnen, blant annet gjennom rekruttering av medarbeidere fra linjen, eksternt 

og fra kompetanseleverandører. 

3.5.1.1 Windows 10  

Prosjektet er per tid i henhold til tidsplan. Programmet har en utfordring med 

oppbemanningen for å sikre tidsmessige leveranser, og det arbeides med å frigjøre interne 

ressurser og rekruttere eksternt. Prosjektet starter nå omfattende detaljplanlegging av 

leveransene. Dialog- og samhandlingsarbeidet med helseforetakene er startet opp, og 

intensiveres i tiden fremover. Samarbeidet med DXC er etablert. Oppgraderingen 

planlegges gjennomført innen 14. januar 2020 i samsvar med oppdraget. 

3.5.1.2 Nettverk 

De kritiske prosjektene innen nettverk er utrulling av trådløst nettverk, WAN og kjernenett 

med kryptering av eksterne samband. Prosjektet er i henhold til tidsplan og 

konseptutredningen for fremtidige leveranser pågår.  

Sykehuspartner HF planlegger for å overholde Datatilsynets pålegg om kryptering av 

nettverk i løpet av 2019. Parallelt utredes overføringen av kjernenettet til Nasjonalt helsenett, 

i tråd med deres oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å bygge stamnett for 

helsetjenester i Norge. Administrerende direktør vil orientere om saken i møtet og har en 

dialog med Helse Sør-Øst RHF om sakskomplekset. 

3.5.1.3 Telekommunikasjon  

De tidskritiske prosjektene innen Telekommunikasjon er etablering av en regional IPT/UC-

plattform og migrering av alle telefonibrukerne til ny løsning. Prosjektforslag for utbygging og 

utrulling av regional telekomplattform er under utarbeidelse. En pilot av regional 

telekomplattform planlegges for andre kvartal 2019. Utrulling er planlagt fra medio 2019. 

Prosjektet har manglet ressurser og er noe etter plan. Tiltak er iverksatt og ressurser er på 

vei inn.  

3.5.2 Hovedprosjekt datasenter 

Dagens serverinfrastruktur i Helse Sør-Øst er kompleks og omfattende, med en variert 

applikasjonsportefølje fordelt på flere datarom. Dagens datasenter er basert på delvis 

utdatert infrastruktur, med stor variasjon i teknologistandard. Det er i tillegg mange lokale 

datarom rundt om i de forskjellige helseforetakene, med varierende kvalitet og kapasitet.  

Det er behov for et regionalt datasenter, og hovedprosjekt Datasenter skal etablere et 

moderne, sikkert, skalerbart og fleksibelt regionalt datasenter som tilfredsstiller kravet om 

geo-redundans. Videre skal det etableres en applikasjonsplattform for regionale kliniske 

løsninger, ERP og så videre. Prosjektet skal legge til rette for bruk av offentlige og private 

skytjenester der hvor det er hensiktsmessig. Prosjektet prioriterer gjenbruk fra iMod og 

alternativutredningene. Første fase i hovedprosjektet deles foreløpig inn i to prosjekter:  
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 Fysiske datasentre- og rom  

o Kravstille og legge strategi for bruk av lokale datarom hos foretakene 

 Regionalt datasenter 

o Etablere programvaredefinert datasenter og tradisjonell infrastruktur for tjenester 

som har slikt behov 

o Tilrettelegge for applikasjonsplattform for regionale løsninger.  

Et regionalt datasenter er første steg i etablering av den moderniserte IKT-plattformen, og er 

en forutsetning for påfølgende migrering fra gammel til ny plattform. Prosjektet er tidskritisk 

for moderniseringen, og er avhengig av en omforent regional sikkerhetsarkitektur. Neste 

fase vil blant annet omfatte skytjenester.  

Programmet planlegger å etablere et regionalt datasenter med en applikasjonsplattform for 

regionale løsninger snarest mulig. Programmet vil legge frem prosjektdokumentasjon for 

godkjenning i løpet av 2018.   

3.6 Prioriteringer for program STIM i 2019 

For 2019 foreslås det at følgende prioriteringer legges til grunn for programmet:  

 Oppgradering til Windows 10 for hoveddelen av foretaksgruppen (innen 14.01.2020) 

 Etablering av regional informasjonssikkerhetsarkitektur i samarbeid med ISOP og 

helseforetakene 

 Etablering av nytt datasenter, basert på både programvaredefinert datasenter 

teknologi og tradisjonell teknologi, for å understøtte behovene for felles plattform for 

de regionale løsningene og slik at første fase av migrering til modernisert plattform 

kan gjennomføres 

 Nødvendige tiltak innen blant annet nettverk og telekommunikasjon for å understøtte 

programvaredefinert datasenter 

 Videre utrulling av tidskritisk funksjonalitet innen telekommunikasjon og trådløst 

nettverk 

 Ivareta krav til kryptert forbindelse mellom helseforetakene 

 Avklare teknologiske veivalg av regional betydning 

 Forberedende arbeid/oppstart av prosjekter som skal gjennomføres fra 2020 

 Utarbeide resterende planer og prosjektdokumentasjon for programmets leveranser, 

herunder planer for gevinstrealisering og framtidig driftsmodell 

 Etablere en proaktiv og robust program- og prosjektstyring. 

 

3.7 Økonomi  

Budsjett for 2019 tar utgangspunkt i oppdraget, mandatet, programplanen og prioriteringene 

ovenfor. 

Budsjettet er fordelt på programkostnader (ledelse, programkontor, program- og 

fellesfunksjoner) og prosjektkostnader. Gitt at program og prosjekter, med unntak av 

Windows 10 og tidskritiske tiltak innen nettverk og telekommunikasjon, fortsatt er i 

planleggingsfasen, er det behov for kvalitetssikring av tallgrunnlaget. Programkostnadene er 

i hovedsak personalkostnader. 
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For prosjektene fremmes det prosjektforslag med budsjettbehov for gjennomføringen, fordelt 

på årlige tildelinger i budsjettet. Dette vil muliggjøre god prosjektstyring, samtidig som at det 

sikrer kontroll med årlige tildelinger. 

4 Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør vurderer at etableringen av programmet for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering har god framdrift. Prosjektene som er igangsatt er i hovedsak i 

rute, og det arbeides med å øke gjennomføringsevnen framover. Utkast til mandat og 

programplan foreligger for diskusjon.  

Det er viktig for foretaksgruppen at det etableres et felles, moderne datasenter med 

plattform for de regionale applikasjonene. Programmet er i gang med å utrede ulike 

alternativer for realiseringen av dette og påfølgende migrering fra dagens til moderne 

plattform. En forutsetning for å lykkes med dette er at helseforetakene tilslutter seg et felles 

risikonivå. I tillegg har Windows 10 og de tidskritiske prosjektene innen nettverk og telekom 

høy prioritet i 2019. 

Administrerende direktør legger vekt på informasjon og involvering internt og i 

foretaksgruppen, og programmet har startet dialogen med helseforetakene. Standardisering 

og IKT-infrastrukturmodernisering må foretas i samarbeid med helseforetakene. 

Programmets måloppnåelse avhenger av proaktivitet, gjensidig forutsigbarhet, samarbeid 

om risikovurderinger og tidsmessige beslutninger. Foretaksgruppen er henstilt om å sette av 

ressurser til forberedelser og deltakelse i programråd og styringsgrupper/prosjektråd for 

vurdering av veivalg på tvers av helseforetakene, deltakelse i mottaksprosjekt og for 

påfølgende realisering av effekter og gevinster. 

 

Vedlegg  

Vedlegg 1 Mandat program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

Vedlegg 2 Programplan STIM  


