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1. Om programplanen 
Formålet med programplanen er å operasjonalisere oppdrag, resultatmål og leveranser gitt i 

programmets mandat. Dette skal legge grunnlag for å realisere effekter og gevinster i 

foretaksgruppen. Programplanen er det overordnede plandokumentet for programmet, og består av 

dette dokumentet samt detaljerte program- og prosjektplaner i CA PPM. Programplanen godkjennes 

av Programstyret. 

Programplanen er inndelt i en overordnet plan for programperioden (4-5 år) og en 

gjennomføringsplan for det enkelte år, i samsvar med den årlige virksomhetsstyringen.  

Denne versjonen av planen er gjeldende som planleggingsgrunnlag for programmet. Versjon 1.0 

ferdigstilles innen 31. desember 2018. 

2. Oppdrag og mandat 

2.1. Oppdrag fra foretaksmøtet 

Oppdrag om etablering av program for standardisering og modernisering ble gitt i Foretaksmøtet 14. 

juni 2018.  

2.2. Mandat for programmet  

Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i regionen i 

henhold til fastsatt mandat. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier. 

Programdirektør er ansvarlig for gjennomføring av programmet. 

2.3. Prosjekter i programmet 

Prosjektporteføljen utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til mandatet. Gjeldende oversikt 

framgår av punkt 3. 

2.4. Særskilte føringer for gjennomføringen av programmet 

Programmet skal følge opp presiseringen gitt i oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018, samt 

presiseringer for moderniseringen gitt Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument. 

<tillegg etter behov> 

3. Plan for gjennomføring av moderniseringen 

3.1. Overordnet plan for programperioden 

Sykehuspartner HF etablerte moderniseringsprogrammet som en interimsorganisasjon etter 

foretaksmøtet 14. juni 2018. Perioden fram til årsskiftet utgjør programmets forberedende fase, der 
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programmet organiseres og bygges opp, samtidig som tidskritiske prosjekt innen telekommunikasjon 

og nettverk, samt oppgradering til Windows 10, følges opp. 

Gjennomføringen av programmet inndeles overordnet i fem faser: 

I. Konsolidering på dagens plattform og etablering av første deler av moderne plattform. 

II. Gradvis migrering til moderne plattform, etablering av tjenestene på moderne plattform 

og gradvis utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal videreføres 

III. Videreutvikling av moderne plattform med framtidsrettede tjenester 

IV. Overføring av moderne plattform til linjen for forvaltning og videre utvikling 

V. Avslutning av programmet. 

Programperioden er estimert til 4-5 år fra 1. januar 2019. Det planlegges med en gradvis overføring 

av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med at programmet trappes ned. Overføringen 

dokumenteres. Linjen overtar eventuelle restanser og sørger for livssyklushåndtering av IKT-

infrastrukturen. 

3.2. Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringen av programmet legger opp til en rask utvikling av første del av moderne plattform 

(MP) med regionalt datasenter som applikasjonsplattform for regional klinisk løsning og andre 

regionale initiativ. Det muliggjør oppstart av migrering fra dagens plattform (DP) til moderne 

plattform og vil gradvis sikre bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet. Etablering av 

standardiserte løsninger prioriteres.  

Parallelt prioriterer linjen og øvrige programmer sanering av IKT-infrastruktur og applikasjoner som 

ikke tilfredsstiller funksjonelle eller sikkerhetsmessige krav, slik at omfanget reduseres mest mulig før 

migreringen starter. 

Når moderne plattform er etablert videreutvikles og effektiviseres dagens tjenester på denne. 

Samtidig fortsetter moderniseringen med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best mulig 

understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes behov, 

også hjemme. 

En vesentlig del av moderniseringen er å utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den 

moderniserte IKT-infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen. 

Etablering av første fase i moderne plattform gjennomføres etter følgende modell: 

 Som første steg etableres moderne, regionalt datasenter med en applikasjonsplattform for 

regionale kliniske løsninger, ERP mm. Det er basis i den moderniserte infrastrukturen, og 

etter testing og verifisering etableres tjenester på sentrale datasentre.  

 Etter at tjenestene på sentralt datasenter er testet og godkjent, oppgraderes servere og 

databaser i sammenheng med migrering av alle applikasjonene fra dagens plattform til 

modernisert plattform. Så snart applikasjonene er migrert og testet, starter utrulling av 
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moderniserte tjenester til helseforetakene. Utrullingsplanen skal koordineres med 

helseforetakenes utviklingsplaner. 

 Parallelt med etablering av modernisert plattform, utvikles og etableres ny driftsmodell, 

herunder tjenestestyring og leverandørstyring. Etter hvert som tjenester er produksjonsklare 

startes prøvedrift og stabilisering. Etter godkjent prøvedriftsfase, gjennomføres overlevering 

til ordinær drift på ny drifts- og tjenestestyringsmodell. 

 

3.3. Framdriftsplan for programperioden 

 

Framdriftsplanen viser inndelingen i hovedprosjekter med prosjekter basert på programmets 

mandat. 

To sentrale milepæler for moderniseringen er markert; regional sikkerhetsarkitektur og overgangen 

til moderne plattform. 

Oppdatert plan vil finnes i CA PPM <link til CA PPM>. 

Fremdriftsplan for programperioden
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Avhengigheter/forutsetninger

   Regional sikkerhetsarkitektur på plass

   ASK applikasjonssanering

Hovedleveranser Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Datasenter 

   Fysiske regionale datasentre

   Lokale datarom
   Regionalt datasenter

Arbeidsflate (& klientmaskinvare) 
   Windows 10 - Utrulling dagens plattform

   Bredding av Dynamisk Arbeidsflate 
   Bredding av regional Citrix plattform, RCP

   Bredding av EMM
   Modernisering av arbeidsflate 

Nettverk 
   Utrulling WIFI alle HF

   WAN og Kjernenett

   Grunn infrastruktur LAN Fabric HSØ
   Grunn infrastruktur LAN Fabric OUS

   Kompetanse, prosess, rutiner og operativ driftsmodell
   Utrulling LAN Fabric HSØ

   Utrulling LAN Fabric OUS
Telekommunikasjon

   Regional Telekomplattform
   Alarmer og meldinger

   Samhandling

Integrasjon & tverrgående tjenester

  Regionalt testkonsept

  Arkivløsning

  Koordinering mot Sykehusbygg

  Kartlegging av applikasjoner, servere og relasjoner (ansvar må avklares)

Migrering av tjenester og applikasjoner 

  Migrering av sentralt driftsenter DP-->MP (Planlegging, migrering, testing)

  Oppgradering av OS, servere og database 

  Applikasjonsmigrering

Utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell 

  Fremtidig driftsmodell

  Tjenestestyring 

  Tjenesteintegrasjon og -strategi 

 Planene over forutsetter finansiering for planlagte aktiviteter Dagens plattform Modernisert plattform

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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3.4. Prioriteringer for 2019 

I 2019 er det kritisk å lykkes med konsolidering på dagens plattform, etablere første fase av moderne 
plattform, samt legge premissene for den videre moderniseringen. Programmet prioriterer derfor 
oppgraderingen til Windows 10, som er et tidskritisk prosjekt på dagens plattform, og datasenter 
med applikasjonsplattform for regionale løsninger i 2019. Øvrige prosjekter tilpasses dette. Det gir 
følgende prioriteringer for 2019: 

 Oppgradering til Windows 10 for hoveddelen av foretaksgruppen (frist 14. januar 2020) 

 Etablering av regional informasjonssikkerhetsarkitektur 

 Etablering av moderne datasenter basert på både programvaredefinert datasenter teknologi 
og tradisjonell teknologi, slik at applikasjonsplattform for regionale løsninger er etablert og 
første fase av migrering til modernisert plattform kan gjennomføres 

 Nødvendige tiltak innen bl.a nettverk og telekommunikasjon for å understøtte 
programvaredefinert datasenter 

 Videre utrulling av tidskritisk funksjonalitet innen telekommunikasjon og trådløst nettverk 

 Ivareta pålagte krav til kryptert forbindelse mellom helseforetakene 

 Avklare teknologiske vegvalg av regional betydning 

 Forberedende arbeid/oppstart av prosjekter som skal gjennomføres fra 2020 

 Utarbeide resterende planer og prosjektdokumentasjon for programmets leveranser, 
herunder gevinstplaner og framtidig driftsmodell 

 Etablere en proaktiv og robust program- og prosjektstyring. 

3.5. Prosjektplan for 2019 

<under utarbeidelse – se pkt 3.3> 

<link til CA PPM> 

4. Utrulling til helseforetakene 
Planen for utrulling til helseforetakene tar utgangspunkt i gjenbruk av planer utarbeidet i iMod, fulgt 

opp i påfølgende vurderinger, med justeringer blant annet for følgende forhold: 

 Presiseringene i oppdraget om vektlegging av risikovurderinger 

 Behovet for oppgradering til Windows 10 innen 14. januar 2020 

 Behovet for raskt å etablere en regional applikasjonsplattform for leveranser fra blant annet 

RKL og ERP 

 En hensiktsmessig sammensetning av aktiviteter i utrullingspakker for å forenkle mottaket i 

helseforetakene 

 Vurderinger av kost/nytte og tidskritikalitet av behovet for oppgraderinger på dagens 

plattformer versus muligheten til å etablere applikasjoner og tjenester på moderne 

plattform. 

Plan for utrullingen i 2019 utvikles innen 31. desember 2018. 
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<placeholder – utrullingsplan for 2019 > 

5. Resultatmål og -indikatorer (KPI) 
Resultatmål for programperioden framgår av mandatet. 

Programmet utvikler indikatorer for å kunne monitorere framdrift og måle resultater. 

<tabell/liste> 

5.1. Resultatmål og -indikatorer (KPI) for 2019 (utkast) 

Det må gjennomføres tidskritiske prosjekter samtidig som moderniseringen starter: 

 Utrulling av Windows 10 til alle HF innen end-of-support januar 2020 

 Utvikle moderne, regionalt datasenter som applikasjonsplattform for moderne tjenester, for 

etablering i 2020 

 Etablere ny IP-basert telefoniløsning på OUS 

 Utbygging av trådløst nett på helseforetakene for å kunne ta i bruk nye kliniske tjenester 

 Etablere krypterte forbindelser mellom helseforetakene 

 Bredding av regional Citrix-løsning (v7.15) til helseforetakene 

 Etablere mobil sikkerhetsløsning. 

De tidskritiske prosjektene etableres på dagens plattform. Det medfører en migrering av nye 

løsninger fra dagens plattform (DP) til moderne plattform (MP) så snart nytt datasenter er etablert. 

Omfanget for de kritiske prosjektene begrenses for å redusere kompleksitet og omfang av 

migreringen, da disse løsningene vil bli etablert med eksisterende sikkerhetsarkitektur, 

domenestruktur og sonemodeller. 

6. Organisering 
Programmet er organisert med programledelse, programfunksjoner som sikrer faglig kompetanse og 

styring, programkontor som sikrer enhetlig planlegging, oppfølging og rapportering, og prosjekter. 

Programmet skal være et effektivt rammeverk for prosjektene. Programdirektør rapporterer til 

administrerende direktør i Sykehuspartner HF.  
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Leveranseprosjektene er gruppert i hovedprosjekter. Leveranseprosjektene følger en standardisert 

prosess som sikrer enhetlig gjennomføring, ivaretar grensesnitt og integrasjoner. Driftssetting foretas 

kontrollert, i samarbeid med Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon og helseforetakene. 

7. Styring og kontroll  

7.1. Styring og oppfølging 

Programmets styringsstruktur er beskrevet i mandatet. Denne beskrives nærmere i et eget 

styringsdokument for programmet. 

Basert på oppdrag og føringer fra Helse Sør-Øst RHF, styret i Sykehuspartner HF og administrerende 

direktør/leder programstyret er det programdirektørens ansvar å sikre en hensiktsmessig styring og 

intern kontroll. 

Myndighet utøves i henhold til fastsatt struktur og grenser i Helse Sør-Øst RHF. Innen gitte rammer 

har programdirektør ansvar for og myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for styring, oppfølging 

og kontroll. 

Ved vesentlige avvik eller risiko innen tid, kost, kvalitet eller omfang skal forholdet eskaleres i 

styringslinjen uten unødig opphold. 

7.2. Rapportering 

Programmet rapporterer til administrerende direktør Sykehuspartner HF/leder programstyret på 

månedlig basis. Månedsrapportene er basis for orienteringer til styret til Sykehuspartner HFs styre og 

Helse Sør-Øst RHF. Programmet utarbeider tertialrapport i henhold til Sykehuspartner HFs rutiner. 

8. Kvalitetsstyring 
Programmet benytter kvalitetssystemet etablert i Sykehuspartner HF. Ekstern kvalitetssikring 

gjennomføres for prosjekter med høy kompleksitet, kostnad eller risiko. 
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Programmet etablerer i tillegg rutiner for prosessledelse/QA på programnivå som sikrer en 

standardisert planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektene. 

Programmet utarbeider kvalitetsplan. 

9. Risikostyring 
Risikostyringen i programmet ledes fra programnivå. Risiko rapporteres fra prosjektene og 

sammenstilles månedlig som del av den månedlige rapporteringen. Programmet vil aktivt identifisere 

og gjennomføre tiltak for å redusere risiko 

Risiko som ikke kan håndteres av programmet eskaleres med forslag til risikoreduserende tiltak uten 

unødig opphold. 

10. Budsjett og økonomi 
Programmet tildeles midler for program og prosjekt gjennom budsjettprosessen. 

Tildelinger: 

<tabell, når klar> 

 Programmet følger gjeldende retningslinjer for budsjettering, økonomistyring og rapportering. 

<fullmakter fastsettes> 

11. Ressurser og anskaffelser 

11.1. Ressursallokering 

Ressurser for gjennomføring av programmet leies fra linjeorganisasjonen, rekrutteres til programmet 

eller leies fra eksterne aktører. 

Målsettingen er minst 60 % egne ansatte. 

11.2. Anskaffelser 

Sykehuspartner HF utarbeider anskaffelsesstrategi for moderniseringen. Programmets oppdrag 

legger føringer om gjenbruk av planverk og investeringer fra det tidligere 

moderniseringsprogrammet iMod. Bruk av eksisterende avtaler og mulighetsrommet i markedet er 

basis for anskaffelsesstrategien.  

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

prosjekter, tjenesteanskaffelser eller prosjektleveranser. Tiltaket vil kunne optimalisere bruken av 
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kompetansen i markedet, redusere risiko gjennom å fordele oppgavene på flere aktører og gi økt 

kostnadseffektivitet.   

<anskaffelsesstrategi under utarbeidelse> 

12. Realisering av gevinster og effekter 

12.1. Gevinster og effekter 

Programmet utarbeider gevinstplaner for program- og prosjekt i samarbeid med linjeorganisasjonen. 

Tiltak for realisering av effekter og gevinster innen foretaksgruppen fremmes programstyret og 

videre i styringslinjen til Helse Sør-Øst RHF. Tiltak innen foretaksgruppen innarbeides i oppdrags- og 

bestillingsdokumenter, eller iverksettes som særskilte initiativ.  

Overordnet plan framlegges i løpet av Q1/2019. 

12.2. Baseline og rapportering 

Baseline for beregning av gevinster og effekter er 1. januar 2019. 

Status rapporteres tertialvis til programstyret. 

12.3. Videreføring av gevinstrealiseringen 

Initiativ for realisering av gevinster og effekter overføres ansvarlig myndighet fortløpende til 

linjeorganisasjonen og som del av programmets avslutning. 

13. Kommunikasjon 
Standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen er omfattende, langvarig og kompleks. 

Programmets kommunikasjonsarbeid og –tiltak skal sikre forankring, forståelse og motivasjon for 

standardisering og modernisering innen Sykehuspartner HF og helseforetakene, samt bidra til 

rekruttering til programmet. 

Hovedfokus er kommunikasjon internt i Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. 

Programmets tiltak for kommunikasjon gjennomføres innen rammene til Helse Sør-Øst og 

Sykehuspartner HF. 

14. Endringshåndtering 
Programdirektøren er ansvarlig for å etablere rutiner som sikrer forsvarlig behandling og 

dokumentasjon av endringer innen programmets planer, organisasjon, budsjetter mm. 
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Disse tar utgangspunkt i Sykehuspartner HFs rutiner, og suppleres i programmets programhåndbok. 

15. Informasjonshåndtering 
All dokumentasjon skal etableres, oppbevares og forvaltes i henhold til Sykehuspartner HF sine 

retningslinjer og programmets interne rutiner. 

SharePoint, CA PPM og 360 er de primære verktøy som skal benyttes. 

16. Vedlegg 
<utarbeides etter behov> 


