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1 Bakgrunn  
Følgende dokument beskriver investeringer som er anbefalt utført av Sykehuspartner HF i 
2019 basert behov fra helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt de krav som stilles til 
Sykehuspartner HF som leverandør av tjenester til spesialisthelsetjenesten. 
Investeringsbehovet dekker et nytt infrastrukturmoderniseringsprogram (STIM) i 2019 og 
tiltak iverksatt gjennom program for Informasjonssikkerhet, Personvern, Identitets- og 
Tilgangsstyring (ISOP), i tillegg til oppgraderinger av applikasjoner, reinvestering i utstyr og 
organisk vekst. 
 
Investeringstakten for infrastruktur i Sykehuspartner HF var i flere år relativ lav, i påvente av 
et strategisk partnerskap. Gjennom 2018 ble det investert i infrastruktur og 
sikkerhetskomponenter for å redusere driftsrisiko. Sykehuspartner HF har fortsatt behov for 
å skifte ut gamle anlegg selv om et nytt infrastrukturmoderniseringsprogram starter. Det tas 
sikte på at investert infrastruktur skal gjenbrukes inn i modernisert plattform.   
 
Investeringsbudsjettet for 2019 ligger 230 MNOK over ØLP 2019-2022 og summerer seg til 
1 194 MNOK. Dette representerer totalt sett et meget høyt aktivitetsnivå i 2019.  
 
I understående tabell fremgår investeringsnivå for budsjett 2019 (tabellen er eksklusive 
anlegg som overføres til Sykehuspartner fra regional IKT): 

 
 
Figur 1: Total investeringsbehov 
 
 

Uttrykt i MNOK

2018 ØLP2019 B2019

Sum Sikker og stabil drift 270 235 203

Kundestyrt utplassering periferi og MFP 138 138 148

Sum Informasjonssikkerhet og personvern 137 75 172

Programmet STIM 0 326 350

Standardisering og modernisering, testmiljø 0 0 42

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 20 30 20

Delsum 591 804 935

Andre behov per kundetjeneste (SLA/oppgraderinger og annet) 0 0 47

Sum 591 804 982

0 0 0

Sum infrastrukturbehov til regional IKT (eksl. Periferi/PC) 95 31 66

Sikker og stabil drift - Foretakspesifikke behov 85 0 0

Sum håndtert i dialog med HSØ 179 31 66

0 0 0

Lokale IKT investeringer (spilles inn av HF) 135 135 118

Telefonapparat OUS HF 0 0 27

Totalsum 906 970 1 194
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2 Sikker og stabil drift 
Sikker og stabil drift dekker behovene knyttet til livssyklusstyring av de eksisterende 
tjenestene. Det inkluderer elementer som utskifting av defekt utstyr, bytte/oppgradering av 
software (EOL: End-Of-Life/EOS: End-Of-Support), og nødvendig skalering.  
 
Sykehuspartner HF vil måtte reinvestere i eksisterende plattform selv om 
moderniseringsprogrammet starter opp i 2019. Nye plattformer vil først måtte etableres, og 
eksisterende løsninger må enten saneres eller migreres over før de vil gi en effekt. Effekten 
vil derfor øke gjennom livsløpet til moderniseringsprogrammet. I 2019 antas effekten å 
være relativt lav og det budsjetteres med et reinvesteringsbehovet på 203 MNOK. Det er 
også antatt at en andel av applikasjonsporteføljen (20%) vil driftes videre på eksisterende 
plattform også etter ferdigstillelse av moderniseringsprogrammet. Dette skyldes både 
tekniske/sikkerhetsmessige årsaker og lønnsomhet. Utstyr som anskaffes for eksisterende 
driftsmiljøer kan gjenbrukes i modernisert plattform når tjenestene migreres over til nytt 
miljø. 
Det er gjort en vurdering av totaliteten for investeringene sammen med øvrige investeringer 
for infrastruktur gjennom STIM, og det totale budsjettinnspillet er etter denne vurderingen 
redusert med 25 MNOK. 

2.1 Software lisenser 
Våre avtaler med både Oracle (ULA – Unlimited Lisence Agreement) og Microsoft (EA – 
Enterprise Agreement) må fornyes i 2019, noe som innebærer en justering både av 
produkter, priser og volumer i avtalen. Estimatet for investeringsandelen for disse avtalene 
er på 33 MNOK og baserer seg på erfaringene fra tidligere fornyelser.  

2.2 Nettverk 
Kostnadene på 35 MNOK innenfor nettverk er knyttet til livssyklusstyring av eksisterende 
plattform. For ca. 5 år siden ble store deler av det som betegnes som «Kjernenettet» 
etablert og store deler av HW i kjernenettet er dermed nå i slutten av sin naturlige 
livssyklus. Sykehuspartner HF vil bytte ut ca. 50 % av kjernenettets infrastruktur i 2019 og 
fordeler da investeringsbehovet over 2019 og 2020. STIM vil basere seg på dette 
vedlikeholdet, og har ikke dette separat budsjettert.  

2.3 Lagring og Back –up 
Kostnadene på 80 MNOK innenfor lagring og back-up fordeler seg på ca. 50 % til 
livssyklusstyring og ca. 50 % til skalering. Livssyklusstyringsdelen er knyttet til bytte av 
aldrende hardvare, mens skaleringsdelen er knyttet til nødvendig volumøkning på lagrings- 
og back-up løsningene for å sikre evnen til å lagre produserte data hos helseforetakene.  
Økt sikkerhet gjennom Geo-redundans er ønsket, men nedprioritert i 2019. Det avventes 
nye planer for området gjennom moderniseringsprogrammet.  

2.4 Datasenter 
Kostnadene på 50 MNOK innenfor datasenter er i all hovedsak knyttet til livssyklusstyring på 
servere. Vi har i dag stor teknisk gjeld og et investeringsetterslep innen området. Utstyret 
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som er EOL/EOS øker både operasjonell- og sikkerhetsrisiko, samtidig som det driver opp 
driftskostnadene. 

2.5 Telekom 
Innenfor Telekom er budsjettet på 10 MNOK i stor grad knyttet til utskifting av defekt utstyr, 
og basert på erfaringer fra de siste to årene. Telekom-plattformen er svært gammel og 
Helse Sør-Øst er på «overtid» for å få flyttet over til IP-telefoni da Telenor har varslet 
nedstengning av ISDN i flere år. Innenfor Telekom-området har moderniseringsprogrammet 
allerede startet opp flere delprosjekter, og investeringene i gammel plattform begrenses til 
det absolutte minimum.  

2.6 Inventar og kontor 
Sykehuspartner HF har flere lokasjoner og det er budsjettert med møbler/inventar og 
oppgradering av møterom på åtte ulike lokasjoner for til sammen 3,4 MNOK. Lokasjonene er 
Drammen, Porsgrunn, Grimstad, Lillehammer, Hamar, Skøyen, Fredrikstad og Gjøvik, og 
beløpet inkluderer nødvendig inventar for nye lokaler til STIM 

2.7 Testmiljø 
For å understøtte sikker og stabil drift er Sykehuspartner HF avhengig av at nye leveranser, 
feilrettinger osv. testes og overleveres på en gjennomtenkt og tilstrekkelig grundig måte.  
Utførelsen av test bør samtidig være mest mulig effektiv. 
 
Det er estimert et behov på 16,5 MNOK for å understøtte sikker og stabil drift for testmiljø: 

 Nyinvesteringer og oppgraderinger av testmiljø i Helse Sør Øst inklusive Testrigg 
Sykehuset Østfold HF.   

 Oppgradering Hardvare/programvare – disk og minne. 

 Bytte av utdatert maskinvare. 
Det finnes totalt drøyt 500 instanser av testmiljøer i Helse Sør-Øst og i tillegg til at en 
del av disse må oppgraderes med nødvendige nye versjoner og utstyr, så er det 
behov for kapasitetsutvidelser i forbindelse med økt behov for testing. 

 Testmiljø for DIPS-leverandør.  
Det er avtalefestet med EPJ-leverandøren DIPS at Sykehuspartner HF skal stille et 
testmiljø til rådighet for leverandøren for ytelsestesting. 

 Nytt internt kursmiljø for Regionalt testsenter.   
Regionalt testsenter har behov for et kursmiljø for intern opplæring, uttesting av 
testmetodikk mv. Dette vil bidra til mer effektiv testing både i form av tidsforbruk og 
nytteverdi og totalt gi et enda bedre testtilbud i Helse Sør-Øst. 

 

3 Kundestyrt utplassering av periferi og MFP 
I budsjett 2019 er det tatt høyde for periferi/PC til prosjekter styrt gjennom regional IKT-
portefølje. Det er satt av 10 MNOK til dette. Dette har ikke vært hensyntatt i Sykehuspartner 
HF sine budsjetter tidligere, men håndtert av det tidligere Digital fornying. Den resterende 
del av denne posten ligger på nivå med budsjett 2018 samt ØLP 2019-2022.  



 
 

6 
 

4 Informasjonssikkerhet og personvern 
 
Budsjettet for informasjonssikkerhet og personvern består av følgende overordnede 
budsjettposter: 

 
  

4.1 ISOP 
ISOP er inne i gjennomføringsfasen med de fleste prosjektene og har et høyt aktivitetsnivå. 
Det er en målsetning om å ferdigstille de fleste aktivitetene i 2019. 
 
Følgende investeringsbehov er lagt inn for budsjett 2019 på ISOP:  
Styrket tilgangsstyring                  81 MNOK (PAM er 24 og Styrket autentisering 38) 

Sikkerhetsplattform                      52 MNOK (inkludert Charmander 50) 
Risiko                                                3 MNOK 
Til sammen                                      131 MNOK 
 

4.1.1 Styrket tilgangsstyring  

Tilgangsstyring skal sikre at rett person får riktige tilganger til rett tid, at tilgangene fjernes 
når behovet opphører, og at dette er sporbart og uavviselig i ettertid. Videre er det en 
målsetning å innføre automatisert tilgangsstyring og selvbetjeningsløsninger for bestilling av 
tilganger i størst mulig grad, for å effektivisere prosessen og samtidig redusere risiko for feil.  
 
Viktige leveranser innenfor dette hovedområdet i 2019 er: 

 Anskaffelse og implementering av ny tjeneste for privilegert tilgangsstyring (PAM) 

 Videre implementering og bredding av automatisert tilgangsstyring for flere kliniske 
applikasjoner som Regional Kurveløsning, Medikamentell Kreftbehandling (MKB) og 
laboratoriesystemer.  

 Videre bredding av portal for bestilling av tilganger (BAT) 

 Videre arbeid med opprydning i AD brukergrupper 

 Videre arbeid med konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater for 
systemadministrasjon 

 Videre arbeid med utvikling av masterdata-løsning for organisasjonshierarki (OFAD-
prosjektet)   
 

Det arbeides også med prosjektforslaget for prosjektet «styrket autentisering» og 
leveranser i 2019. I Sykehuspartners HFs budsjettinnspill er det tatt høyde for 38,4 MNOK til 
styrket autentisering.  
 

2018 ØLP19 B2019

Programmet ISOP 131 000 000 75 000 000 136 400 000

Øvrig Informasjonssikkerhet , Test Data Management 6 000 000 0 23 500 000

Sikker og stabil drift, sikkerhetsplattform 0 0 12 200 000

Sum Informasjonssikkerhet og personvern 137 000 000 75 000 000 172 100 000
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4.1.2 Personvern  

Området fokuserer på å implementere nødvendige endringer i verktøy, kapabiliteter og 
prosesser for å sikre at Sykehuspartner HF er i stand til å behandle personopplysninger for 
sine ansatte (som dataansvarlig), sine kunder (som databehandler) i henhold til krav i 
revidert personvernlovgivning.  
 
Viktige leveranser som prosjektet planlegger ferdigstilt i 2019 er: 

 Reforhandling av databehandleravtaler og protokoll over behandlingsaktiviteter 

 Ferdigstille definisjon av roller og ansvar for personvern  

 Policyer og prosedyrer for å ivareta kontraktforvaltning og leverandørstyring av 
personvernkrav  

 Revisjon av internkontroll knyttet til personvern og forslag til tiltak 

 Policyer og prosedyrer for å forvalte dataansvar  

 Policyer og prosedyrer for å ivareta innebygd personvern  

 Revisjon av etterlevelse / gapanalyse   
 

4.1.3 Sikkerhetsplattform 

Området dekker leveranser som skal forbedre informasjonssikkerhet i eksisterende 
driftsmiljø, inkludert tiltak som ble identifisert som følge av dataangrepet. 
 
For 2019 vil prioritet være på følgende leveranser: 

 Ferdigstillelse av identifiserte tiltak som følge av dataangrepet (forventes planlagt levert 
innen første kvartal 2019) 

 Videre arbeid med etablering av regional sikkerhetsarkitektur. Dette arbeidet er 
omfattende og påvirkes av forretningsbehov og arkitekturvalg som gjøres i STIM. 
Arbeidet vil derfor prioriteres i overensstemmelse med de løpende behovene til STIM. 

 Vurdering av anskaffelse av verktøy for analysere/avsløre mistenkelige brukermønstre 
og vil være en del av trusselvurderingen mot Helse Sør-Øst. 

 

4.1.4 Forbedret risikostyring 

Området skal sikre forbedret risikostyring i Sykehuspartner HF. Innenfor dette området er 
de fleste aktivitetene kommet langt og kun mindre aktivitet videreføres i 2019. Området 
dekker:  

 etablere rammeverk for risikostyring 

 styrke prosess for identifisering, rapportering og håndtering av risiko på ethvert 
organisasjonsnivå i Sykehuspartner HF 

 forenkle metodikk og prosess som sikrer raskere ROS behandling av leveranser 

 forbedre ROS prosess for å sikre god kontroll på oppfølgingen av tiltak i ROS 

 utarbeide forslag til felles risiko akseptansekriterier innenfor informasjonssikkerhet 

 risikovurdering av dimensjonene tjenestestyring, teknologi, prosess og 
informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF 
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4.1.5 Implementering og endringsledelse 

Området skal bistå de andre prosjektene med implementering, opplæring og 
endringsledelse i forbindelse med overlevering av nye løsninger og tjenester til 
linjeorganisasjonen. Området skal også bistå med utarbeidelse av målekriterier for 
gevinstuttak. 
 
 

4.2 Sikker og stabil drift av sikkerhetsplattformen 
I kjølvannet av dataangrepet i januar 2018 igangsatte Sykehuspartner HF en rekke 
aktiviteter for å forbedre sikkerheten, herunder etableringen av en adskilt 
sikkerhetsplattform. Investeringene for sikkerhetsplattformen gjøres for det meste av ISOP-
programmet gjennom prosjektet «Charmander». 
 
Analyseplattformen, en del av det nye sikkerhetsplattformen, ble påbegynt i 2014, og 
vesentlig utbygget i 2017 og 2018. Det må i 2019 gjennomføres aktiviteter for 
livssyklushåndtering i plattformen. Det er i sum tatt høyde for 12,2 MNOK til 
livsyklushåndtering av sikkerhetsplattformen i budsjettet for 2019. 
 

4.3 Test Data Management 
Sykehuspartner HF har igangsatt arbeidet med å anonymisere testdatasett for en rekke 
applikasjoner. Dette er en tidkrevende prosess som krever tett samarbeid med og tilgang på 
ressurser hos leverandørene. Arbeidet vil derfor strekke seg over flere år. 
 

 Ferdigstillelse av pågående prosjekt Test Data Management – 7,15MNOK 

 Videre bredding av anonymiserte testdatasett for ytterligere 10 tjenester – 16,4 
MNOK 

5 Infrastrukturmoderniserings Programmet STIM 
Programmet STIM er under etablering og det er usikkerhet knyttet til hvor stort pådrag 
programmet klarer å etablere i 2019. Det er også usikkert knyttet til hvor stor andel av 
leveransene som vil bli gjennomført som tjenestekjøp. Som følge av disse faktorene har SP 
valgt å foreløpig legge inn et noe lavere investeringsnivå enn foreslått fra programmet.  Det 
henvises til Vedlegg 1 budsjettnotat samt egen styresak om programmet STIM for mer 
detaljert informasjon. 
 
For 2019 er det budsjettert med følgende for programmet STIM: 
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Prioriteringene i 2019 er: 

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

 Etablering av regional informasjonssikkerhetsarkitektur 

 Etablering av nytt kjøremiljø for applikasjoner i datasenter, basert på både 
programvaredefinert datasenter teknologi (SDDC) og tradisjonell teknologi, slik at 
første fase av migrering til framtidig 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 HF 

 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 planer for gevinstrealisering og framtidig driftsmodell 

 Etablere en proaktiv og robust program- og prosjektstyring. 
 

5.1 Nyinvestering/standardisering av testmiljø i Helse Sør-
Øst 

Det er behov for å etablere testinfrastruktur til byggprosjekter, utvidelse av testrigg SØ til 
regionale aktiviteter og testinfrastruktur til STIM – 42 MNOK:  

 Etablering/oppgradering av testinfrastruktur for RKL, inklusive Testrigg SØ. Dette skal 
dekke behov for etablering av nye testfasiliteter eller utvidelse og oppgradering av 
eksisterende i forbindelse med testing av regionale tjenester  

 Etablering av testinfrastruktur i forbindelse med nye sykehusbygg  

 Etablering av testinfrastruktur i forbindelse med infrastrukturmoderniserings-
programmet (STIM). Testfasiliteter for blant annet applikasjonsmigreringen gjennom 
STIM  

Dette er ikke budsjettert i programmet STIM. 
 

Investering

Arbeidsflate 50 356 390      

Telekom 131 277 680    

Nettverk 134 707 849    

Datasenter 104 526 734    

Tverrgående prosjekt 5 522 866         

WIN10 26 267 821      

Overordnet reduksjon -75 000 000     

Sum STIM 377 659 339    

Telekom - Telefonapparater som er HF ansvar 27 361 038      

STIM korrigert for HF kostnad 350 298 301    
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6 Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 
I dette avsnittet beskrives investeringsnivået knyttet til støtte- og samhandlingsverktøyene 
som vil bidra til at Sykehuspartner HF realisere effektivisering i driften. Porteføljen består av 
prosjekter, der noe vil kunne klassifiseres som investering og noe vil klassifiseres som 
driftskostnad. Totalt innspilt investeringsbehov for 2019 er 30,4 MNOK, nedjustert til 20 
MNOK i Sykehuspartner HFs budsjettinnspill. Dette forutsetter dermed at Sykehuspartner 
HF prioriterer mellom aktuelle forbedringer i 2019.  
 
Under er et utvalg prosjekter som skal vurderes igangsatt i 2019: 
Ny Kundeportal: 
Løsningen «Min Sykehuspartner» fases ut og erstattes med en moderne kundeportal. Det 
pågår en foranalyse som kartlegger behovet. Ny kundeportal vil potensielt berøre samtlige 
brukere i regionen og vil bli brukerens viktigste kontaktflate mot Sykehuspartner HF. Gitt 
finansiering vil produksjonssetting forventes ultimo 2019. Prosjektet vil berøre flere verktøy 
i porteføljen og kan anses som det mest kritiske initiativet i 2019 innenfor porteføljen. 
 
Test og validering: 
Teststyringsverktøyet (ALM) bør oppgraderes for å understøtte både tradisjonell/fossefall 
utvikling (ref. prosjektveiviseren) og smidig utvikling (AGILE/SCRUM).  
 
Konfigurasjons- og eiendelsstyring: 
Konfigurasjons- og eiendelsstyring skal bidra til at Sykehuspartner HF har en totaloversikt 
over servere, klienter, nettverk, etc. med tilhørende programvare. Området har stort 
forbedringsbehov gjennom automatisert datafangst. Det er umiddelbare gevinster innen 
sikker og stabil drift. Sykehuspartner HF vil få bedre evne til å finne og tette sikkerhetshull, 
redusere lisenskostnader og gjennomføre endringer på en trygg måte. Automatiseringen 
frigjør ressurser og reduserer innleie av konsulenter. 
 
Disse tiltakene er nødvendige for å nå Sykehuspartner HFs mål om å «videreføre sanering, 
standardisering og infrastrukturmodernisering» og å «styrke informasjonssikkerhet, 
tilgangsstyring og personvern». 
 
Overvåkning og driftssenter: 
Innen dette forholdsvis modne område er det behov for å ta i bruk tre relaterte verktøy, for 
proaktiv overvåking og analyse av alarmer i sanntid, rapportering av helsetilstand på 
tjenester over tid og sanntidsrapportering på ytelse og tilgjengelighet pr. tjeneste i 
dashboards. Gevinstene er raskere løsningstid, dermed færre kritiske 
hendelser/beredskapssituasjoner samt bedre analyse-/styringsinformasjon. Dessuten vil 
dette gi oss beslutningsstøtte for forbedring/investering.   
 
Mobilitet: 
Det er behov for å levere saksbehandlingsverktøyet Service Manager på mobile plattformer. 
Dagens papirbasert løsning er utfordrende for Lokal Service. Gevinsten er primært en 
enklere arbeidshverdag for medarbeidere som ikke alltid er «på kontoret» (Lokal Service, 
vaktlag, m.fl.) men vil også brukes tidlig i beredskapssituasjoner.  
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Digitale samarbeidsverktøy: 
Tjenesteorientering av Sykehuspartner HF medfølger behovet for å jobbe mer i virtuelle 
team, tilsvarende behov meldes av foretakene. Det er derfor behov for å anskaffe og tilby 
moderne samarbeidsverktøy. Prosjektet understøtter Sykehuspartner HF om «å etablere 
felles helhetlig verktøystøtte som understøtter Helse Sør-Øst prosjektveiviser». 
 
Verktøystøtte for Tjenestestyring / Service Portfolio Management: 
Sykehuspartner HF mangler verktøystøtte innen tjenestestyring. Et godt verktøy vil bidra til 
å bygge gode veikart for kundetjenestene, understøtte prioritering og gi bedre innsikt i 
tjenestekatalogen. samt mulighet for å aggregere ressursbruk og kostnader for hele 
kundetjenesten. Prosjektet understøtter samtlige mål rundt leveranseevne og 
tjenesteorientering. 
 
Driftsdokumentasjon: 
Sykehuspartner HFs løsning for driftsdokumentasjon, sammen med kvalitetssystemet, er 
basert på en teknisk plattform som fases ut. Det pågår et forprosjekt som også ser på 
muligheter for å forbedre løsningene på en moderne plattform. For 2019 vurderes to 
prosjekter for etablering av en redesignet dokumentasjonsløsning og integrasjon av 
løsningen med tjenestekatalogen. 
 
Gevinstene er forbedret dokumentasjon for tjenestene og korrekt informasjon fra 
tjenestekatalogen i dokumentasjonsløsningen. Det har en kobling til målene om å «levere 
tjenesteorientert på alle kundetjenester» og å «videreføre sanering, standardisering og 
infrastrukturmodernisering». 

7 Behov på kundetjenestene 
Budsjettposten «Behov per kundetjeneste» er hovedsakelig oppgraderinger som er en del 
av Sykehuspartner HFs SLA ansvar. Dette gjelder også oppgraderinger på regionale 
applikasjoner. For 2019 er det tatt høyde for investeringer for 47 MNOK knyttet til dette, 
herav 17 MNOK i hardware. Det totale behovet som er estimert er høyere enn dette, så 
budsjett 2019 forutsetter en prioritering. 
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Investeringsbehov på kundetjenestene er fordelt som følger: 
 

 
 
Det er budsjettert med 31 MNOK i ekstern bistand som driftskostnader knyttet til disse 
prosjektene. Oppgraderingsprosjektene vil også kreve et ressurspådrag fra Sykehuspartner 
HF egne ansatte. 
 
Sett i forhold til aktivitetsnivå i 2018 er følgende nye aktiviteter planlagt for 2019 innen 
Sykehuspartner HFs kundetjenester: 

 Sykehuspartner HF overtar ansvaret for oppgraderingen av flere kliniske IKT-
tjenester som tidligere har ligget i programmet RKL. Dette omfatter 
versjonsoppgraderinger av DIPS og oppgradering av Carestream RIS ved Sykehuset 
Innlandet. 

 I løpet av 2019 skal Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Sørlandet HF og 
Sykehuset Østfold HF produksjonssettes med ny DIPS Arena funksjonalitet. 

 Regional laboratorieløsning LVMS vil for fagområdet Patologi innføres ved Sykehuset 
i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Innføringen innebærer at 
Sykehuspartner HF overtar forvaltningsoppgaver som foretakene har med dagens 
løsninger og øker kapasiteten på regional LVMS-forvaltning. 

 Løsning for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering (Metavision) innføres ved 
ytterligere tre helseforetak i 2019, og Oslo universitetssykehus HF vil være 
fullbreddet med Metavision på alle senger. Dette er en økning på tilsammen ca. 3 
000 senger med rundt 14 000 nye brukere. 

 Innen Medikamentell kreftbehandling er det planlagt at CMS er innført ved alle 
helseforetak og forvaltning og drift overlevert til Sykehuspartner HF i løpet av 2019. 

 Innen billeddiagnostikk planlegges det i 2019 å  
o anskaffe og innføre løsning for monitorering av individuelle stråledoser i tråd 

med nytt lovkrav som trer i kraft fra 2020. 
o anskaffe og innføre løsning for automatisk å kunne aldersbestemme barn fra 

bilde av skjelettet. 

 Det har i 2018 vært en økning av omfanget av MTU (både utskiftning og nytt utstyr) 
og denne økningen forventes å fortsette i 2019. 

Radetiketter

Summer av 

CAPEX SP-timer

Summer av CAPEX 

Eksterne timer

Summer av CAPEX 

Infrastruktur (HW/SW)

Summer av CAPEX 

(øvrig innkjøp)

Annet 2 702 700           11 400 000              11 030 000                      1 500 000                 

Digital arbeidsplass 2 130 000           11 250 000              10 230 000                      1 000 000                 

Felles applikasjonskomponenter -                       -                            -                                    -                            

Prehospital 122 700              -                            800 000                            500 000                    

Regional HR-Tjenester (HRØR) 450 000              150 000                    -                                    -                            

SLA / oppgradering inkludert i SLA 25 147 220         6 265 650                 21 528 780                      2 765 963                 

Bildediagnostikk -                       -                            8 582 728                         -                            

Digital arbeidsplass 2 500 000           2 500 000                 4 500 000                         -                            

Felles applikasjonskomponenter -                       -                            500 000                            -                            

Kurvejournal, medikasjon og pasientmålinger 16 000 000         -                            12 000                              -                            

Laboratorievirksomhet -                       -                            -                                    -                            

Mor og Barn -                       -                            64 000                              -                            

Pasientjournal -                       -                            2 410 000                         -                            

Prehospital 1 104 300           -                            1 400 000                         2 665 963                 

Regional HR-Tjenester (HRØR) -                       -                            -                                    -                            

Regional økonomi og logisitkk (HRØR) 100 000              100 000                    100 000                            -                            

Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte 4 452 418           3 465 650                 3 260 052                         -                            

Økonomi, innkjøp og logistikk (Frank) -                       -                            -                                    -                            

Kjøkken, vaskeri og sterilsentral 990 502              200 000                    700 000                            100 000                    

Totalsum 27 849 920         17 665 650              32 558 780                      4 265 963                 
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 Planlegging og oppstart av gjennomføring av nytt regionalt datavarehus. 

 Etablering av en ny kundeportal for sluttbrukere i foretaksgruppen – erstatter «Min 
Sykehuspartner» 

 For tjenesten Digital arbeidsplass skal det i samarbeid med STIM-programmet 
etableres en sikker mobil arbeidsflate med et sett standard kontorstøtte- og 
produktivitetsapplikasjoner som kan forbrukes uavhengig av helseforetak og rolle. 

Med unntak av første punkt, overtagelse av ansvar for og budsjettering av oppgraderinger 
på DIPS og Carestream fra RKL, er dette i henhold til ØLP 2019-2022. 
 
 

8 Infrastrukturbehov til Regional IKT-
prosjektportefølje 

Regional IKT-prosjektportefølje har spilt inn investeringsbehov knyttet til infrastruktur. 
Periferi er hensyntatt i Sykehuspartner HFs budsjett for «kundestyrt utplassering av periferi 
og MFP» med 10 MNOK og vil styres av Sykehuspartner HF som en del av den rammen.  
 
Øvrige elementer utgjør i sum 69,3 MNOK og er budsjettert som egen budsjettpost. Dette 
gjelder: 

 Kjøp av privat skytjeneste til Programmet Regional IKT til forskning 

 Servere til regional ambulansejournal og regional EPJ journalinnsyn 

 Servere knyttet til RKL prosjektet «regional kurve og medikasjon» 

 Servere til regional LAB 

 Servere til regional ERP 

 Lokale IKT-investeringer i helseforetakene 
Innspill på lokale IKT-investeringene er innhentet fra helseforetakene der det har blitt spilt 
inn samlet 118 MNOK. De tre største foretakene står for over 80 % av meldt behov (Oslo 
Universitetssykehus HF 65 MNOK, Vestre Viken HF 20 MNOK og Akershus 
Universitetssykehus HF 11 MNOK). 
 
Sykehuspartner har i tillegg spilt inn en egen post for telefonapparater til Oslo 
Universitetssykehus HF for 27 MNOK. Denne posten er synliggjort på egen linje, da 
telefonapparater er fremdeles et ansvar som ligger på foretaket. 


