
 
  

 

 

 

 

 

  

  
 

Vedlegg 1.1 til styresak 075-2019 

 
Hovedprosjektene i program STIM og ISOP 

 

 

  



 
 

1 STIM – hovedprosjekt 
Nedenfor følger en oversikt over innholdet i STIM leveranseplan 2020. Planen er inndelt i: 

 Prosjekter som er godkjent for gjennomføring, eller som har høyest prioritet for 
gjennomføring i 2020, og som inngår i investeringsrammen. 

 Prosjekter som er i konseptfasen og som utvikles eller planlegges innen rammen av 
driftsbudsjettet for STIM. Disse prosjektene er ikke tildelt investeringsmidler, men 
fremmes når tilstrekkelig beslutningsdokumentasjon er utarbeidet. 

 
1.1 Arbeidsflate  
Hovedprosjekt Arbeidsflate skal videreutvikle dynamisk arbeidsflate. Det innebærer å 
standardisere og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i 
Helse Sør-Øst. Dynamisk arbeidsflate består av klientoperativsystem, klientvirtualisering, 
print- og dokumentasjonshåndtering, mobilitetsplattform, applikasjonspakking og distribusjon, 
fjernaksess samt klientadministrasjon og brukeradministrasjon.  
Prosjektet skal levere arbeidsflater med bedre funksjonalitet og brukergrensesnitt samt økt 
mobilitet.  
 
I 2020 leveres følgende: 

 Ferdigstille utrulling av Windows 10 operativsystem på alle relevante klienter i 
regionen 

 Ferdigstille hoveddelen av utrullingen av regional Citrix-plattform 7.15 til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 Ferdigstille utrulling av mobilitetsplattform med funksjonalitet for administrasjon, 
sikring og tilgjengeliggjøring av første kliniske applikasjoner på mobile enheter 

 
Følgende utvikles og planlegges i 2020: 

 Videre modernisering av arbeidsflate for å utnytte ny teknologi for bedre 
brukergrensesnitt, økt mobilitet og økt effektivitet.  

 

 
1.2 Felles plattform  
I 2019 gjennomføres konseptfasen for prosjekt felles plattform trinn 1 (sentralt kjøremiljø), og 
det tas sikte på å legge fram prosjektet for godkjenning og finansiering vinteren 2019/2020. 
Felles plattform vil etablere et regionalt, skalerbart kjøremiljø for regionale kliniske løsninger 
og andre regionale initiativ.   
 
I 2020 leveres følgende: 

 Etablere felles plattform trinn 1 som er klar som prosjektmiljø for radiologiløsning 
(RIS/PACS, RMA) høsten 2020, inkludert integrert nettverk (DC LAN) 

 Etablere drift- og forvaltning for samme miljø. 
 
Følgende utvikles og planlegges i 2020: 

 Videre utvikling av felles plattform, herunder økt ibruktakelse av skybaserte tjenester. 
 

 
1.3 Nettverk 
Hovedprosjekt Nettverk skal, gjennom etablering av moderne, stabile og sikre nett med 
tilstrekkelig kapasitet, tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. 
Hovedprosjektet skal etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god 
kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal 
gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne og understøtte bruk av mobile 
tjenester. 



 
 
I 2020 leveres følgende: 

 Videre utrulling av trådløst nettverk, arbeidet planlegges ferdigstilt i 2021. 
 
Følgende utvikles og planlegges i 2020: 

 Oppstart av pilot på trafikk mellom nytt kryptert kjernenett (etablert av Norsk Helsenett 
HF) og eksisterende kjernenett.  

 Oppstart av pilot av regional nettverksinfrastruktur, herunder verktøy og prosesser 
som tilrettelegger for effektiv og helhetlig drift og forvaltning av nettverk. 

 
 

1.4 Telekommunikasjon  
Hovedprosjekt Telekommunikasjon skal etablere én regional telekommunikasjons- og 
samhandlingsplattform som gir brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for – på 
standard arbeidsflater.  
 
I 2020 leveres følgende: 

 Videreføre utrulling av IP-telefoni ved Oslo universitetssykehus HF (fase 1), og 
ferdigstille denne i 2020-2021. 

 Oppstart av arbeidet med utrulling av IP-teknologi for resten av foretaksgruppen. 
 
Følgende utvikles og planlegges i 2020: 

 Videreutvikle den regionale telekommunikasjonsplattformen. Plattformen vil blant 
annet erstatte eksisterende, lokale hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og 
derved ivareta pasientsikkerheten.  

 Fremlegge forslag til prioriterte initiativ knyttet til alarmer og samhandling basert på 
blant annet ny telekom teknologiplattform. 

 
 

1.5 Tverrgående tjenester  
Tverrgående tjenester skal tilrettelegge for løsninger og integrasjoner som går på tvers av 
Felles Plattform, Telekommunikasjon, Nettverk, Arbeidsflate og binde sammen 
komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer. Dette omfatter 
blant annet utvikling av felles testplattform i Helse Sør-Øst og ivareta sikkerhetsmessige krav 
i utviklingen av framtidig infrastruktur.  
 
I 2020 leveres følgende: 

 Ferdigstille sikkerhetssone for Felles plattform og nødvendige elementer i 
sikkerhetsarkitekturen  

 
Følgende utvikles og planlegges i 2020: 

 Regional testplattform, i takt med trinnvis etablering av Felles plattform 

 Oppstart av arbeid knyttet til modernisering av dagens integrasjonsplattformer.  
 

 
1.6 Fremtidig driftsmodell  
Hovedprosjekt Fremtidig driftsmodell skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell 
på tvers av hovedprosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige 
infrastrukturen. Dette innebærer å etablere infrastruktur som tjeneste. Arbeidet skal 
gjennomføres i samarbeid med linjeorganisasjonen og vil omfatte arbeidsprosesser, 
kompetanse og organisasjon. 
 
I 2020 leveres følgende: 



 
 Etablere målbilde og veikart for fremtidig driftsmodell 

 Legge rammen for og sikre overføring til drift for prosjekter som avsluttes i 2020, 
inkludert felles plattform trinn 1 

 Plan for videre utvikling av fremtidig driftsmodell. 
 

 
1.7 Migrering av tjenester og applikasjoner  
Hovedprosjektet Migrering av tjenester og applikasjoner etableres i løpet av 2019, slik at 
selve migreringen av basistjenester og applikasjoner til ny plattform kan starte når prosjekt 
felles plattform har lagt grunnlaget for det. Migreringen av tjenester og applikasjoner vil være 
komplisert, omfattende og ha varighet utover 2023. Hovedprosjektet tar sikte på å 
gjennomføre migreringen av alle basistjenester og applikasjoner, foruten de applikasjoner 
som: 
 

 Vil migreres i forbindelse med større applikasjonsoppgraderinger (dette planlegges 
og finansieres som en del av oppgraderingsprosjektene),  

 Ikke kan migreres grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige begrensninger (disse 
vil «isoleres» i ny sikkerhetsarkitektur),  

 Er planlagt erstattet eller sanert.  
 
Programmet baserer seg på at restmigreringer etter at programmet er avsluttet ferdigstilles 
av linjeorganisasjonen og/eller de regionale programmene. 
 
I 2020 leveres følgende: 

 Migreringsstrategi og plan 

 Etablere kapabilitetene nødvendig for å gjennomføre migreringsstrategien (metode, 
kompetanse, verktøy). 

 
 
Etablert leverandørstrategi for STIM legges til grunn for gjennomføringen av prosjektene. 
Sykehuspartner HF er avhengig av leverandører for å sikre kompetanse og kapasitet, og det 
tilstrebes avtaler der leverandørene kan gis et direkte leveranseansvar. 
 

 
2  ISOP -  hovedprosjekt 
I det følgende er de prioriterte prosjektene beskrevet. 

Styrket autentisering (SA)  

 Prosjektet sørger for bedre kvalitet på logging og sporing, i tillegg til økt gjensidig tillit 
mellom helseaktører slik at man stoler på hverandres eID og autentisering. Dette er 
en forutsetning for sikker etablering av journalinnsyn mellom helseforetakene. 
Prosjektet skal etablere identifiseringsprosesser for alle brukere, ta i bruk HelseID, 
anskaffe og ta i bruk en regional autentiseringsløsning for Helse Sør-Øst.  

 Ekstern avhengighet til STIM-leveransen Sikker sone 
 

Privilegerte tilganger (PAM)  

 Løsningen skal legge til rette for kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte 
tilganger. Løsningen vil gi økt mulighet for å identifisere, varsle og stanse mistenkelig 
brukeraktivitet, samt styrke sporbarhet på hvilke personer som har hatt tilgang. 
Prosjektet skal anskaffe, konfigurere, pilotere og rulle ut verktøy for administrasjon av 
privilegerte tilganger for ansatte i Sykehuspartner HF. 



 
 Ekstern avhengighet til STIM-leveransen Sikker sone 

 

Automatisk tilgangsstyring (IdM-ibruktakelse) 

 Ved innføring av automatisk tilgangsstyring vil tilgang til en applikasjon tildeles 
automatisk basert på stillingskategori og rolle, uten behov for manuell opprettelse av 
tilganger i applikasjonen. Tilganger fjernes automatisk når arbeidsforholdets sluttdato 
inntreffer. Dette gir både økt sikkerhet rundt tilgangsstyringen og redusert behov for 
manuelt arbeid. Prosjektet er en underleverandør av automatisk tilgangsstyring til 
programmet for Regional klinisk løsning (RKL) og følger deres 
implementeringsplaner. 

 

Selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger (BAT) 

 Prosjektet leverer en løsning som skal forenkle tilgangsbestillinger og gi en bedre 
oversikt over tilganger som er gitt. Tjenesten skal erstatte funksjonene som i dag 
ligger i «Tilganger» i Min Sykehuspartner HF. Dersom en bruker skal ha tilganger 
utover det man har fått via automatisert tilgangsstyring kan dette bestilles via denne 
løsningen. 

 

Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active Directory (AD) (TiPAD)  

 Det er delegeringsgruppene i Active Directory som en bruker er medlem i som 
bestemmer hvilke tilganger man har. Prosjektet har utarbeidet ny felles 
navnestandard som gir entydighet og bedre kontroll over hvilke tilganger en bruker får 
gjennom medlemskap i en gruppe. I tillegg skal prosjektet rydde i sikkerhetsgrupper 
med utvidete tilganger og etablere rollekatalog for privilegerte tilganger.  

 Ekstern avhengighet til oppgraderingen av FISP-plattformen  
 

Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) 

 Utrulling av standardisert driftsplattform i Helse Sør-Øst er en del av Helse Sør-Øst 
RHF sin strategi for en helhetlig og strømlinjeformet infrastruktur i regionen, på tvers 
av helseforetak.  

 

IAM-arkitektur 

 Prosjektet skal etablere et IAM-målbilde og bistå programmene i Helse Sør-Øst med 
avtalte leveranser innenfor IAM-arkitektur. Dette for å sikre at løsninger og prosesser 
som velges passer inn i et helhetlig IAM-målbilde. 

 

Håndtering av data for organisasjonsendringer og tilgangsstyring 

 Prosjektet skal etablere en løsning for å kunne koble og overføre organisasjonsdata 
og stillingskodeverk med tilhørende rolleliste (grunndata og kodeverk) til fagsystemer 
basert på IdM, slik at man får en trygg og effektiv prosess for håndtering av 
organisasjonsendring og tilgangsstyring. Det er et mål at løsningen skal ha en høy 
grad av automatisering. 
 

Interne avhengigheter og synergier mellom prosjektene 



 

 

 

 


