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September Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 90,0% 98,0% 97,0% 98,0% 98,0% 98,0%

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 56,0% 50,0% 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Bemanningsutvikling - antall FTE 1 491 1 531 1 491 1 531 1 532 1 557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1 514 1 575 1 498 1 503 1 510 1 527

Sykefravær (per august) 4,8% 5,7% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7%

Levere som avtalt Redusere restanser for tjenestebestillinger i tilbudsfasen 0,0% -30,0% - 5,9% -30,0% -30% -30,0%

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 34,0% 75,0% 40,0% 75,0% N/A 75,0%

Leveransetid tjenesteendringer - gj.sn. behandlingstid Rapporteres tertialvis N/A -25,0%

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 86,9% 90,0% 87,3% 90,0% 90,0% 90,0%

Løsningsgrad kundeservice HR 91,0% 90,0% 92,0% 90,0% 90,0% 90,0%

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Driftskalender - grønne dager per HF 27 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet 99,98% 99,00% 99,96% 99,00% 99,00% 99,00%

Antall kritiske hendelser -29,0% -10,0% -24,0% -10,0% -10,0% -10,0%

Økonomi og effektivitet Resultat (inkl. Forsyningssenteret) -8 MNOK -6 MNOK -118 MNOK -62 MNOK -130 MNOK -90 MNOK

Investeringer 55 MNOK 59 MNOK                           434 MNOK 549 MNOK 727 MNOK 727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader Rapporteres tertialvis 30 MNOK 30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 13,6% 15,0% 11,8% 15,0% 11,8% 15,0%

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 9,7% 9,0% 9,7% 9,0% 9,0% 9,0%

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 98,1% 97,0% 97,8% 97,0% 97,0% 97,0%

Målekort September 2019
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Levert kapasitet iht. bestilling i 
regionale prosjekter

Levert kapasitet i henhold til bestilling ligger bak målkravet, hovedårsaken er at det har vært behov for å prioritere ressurser inn i omfattende 
oppgraderinger. Program for Regional klinisk løsning (RKL) melder gult på ressurser og tenderer mot rødt da de mangler kritisk kompetanse 
innenfor visse områder. Sykehuspartner HF jobber i samarbeid med programmet med å øke kapasitet gjennom rekruttering og bruk av andre 
ressurser.

Redusere restanser for 
tjenestebestillinger i tilbudsfasen

Tjenestebestillinger ligger bak målkravet grunnet backlog leveranseoppdrag. Med 113 nye saker i september har 114 saker blitt behandlet, en 
netto reduksjon i backlog på 1 sak. I samarbeid med de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst har Sykehuspartner HF gjennomgått og avklart 
status for bestillinger som har vært lenge i tilbudsfasen (backlog) og avsluttet saker etter avtale. Innføringen av ende-til-ende ansvar for 
leveranser forventes å gi positiv effekt på antall tjenestebestillinger i tilbudsfasen. Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske 
tall endre seg.

Leveranser i henhold til avtalt dato 
med kunde

Leveransepresisjonen ligger fortsatt bak målkravet, men har en positiv utvikling siste måned. Leveranseoppdrag er forsinket eller under 
replanlegging grunnet kapasitetsutfordringer hos Sykehuspartner HF (ca. 35%), forsinkelse og kapasitetsutfordringer hos kunde (ca. 10%), samt
andre tekniske og merkantile utfordringer.
Det forventes en positiv utvikling fremover med bakgrunn i ny leveranseprosess, samt andre tiltak for at leveranser gis avtalt dato med kunde. For 
mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr (MTU) og byggtjenester ses det positive endringer også per september. Merk at 
utvalget av ferdigstilte leveranser har vært noe begrenset i perioden og ikke nødvendigvis er et representativt utvalg. Ettersom det vil kunne være 
etterregistreringer kan historiske tall endre seg.

Løsningsgrad kundeservice IKT Løsningsgrad kundeservice IKT ligger fortsatt bak målkravet. Fordypende opplæring innenfor fagsystem tilknyttet 24/7 brukerservice og generell 
brukerservice videreføres. Det er også igangsatt kompetansehevende tiltak på tvers av samlet brukerstøttemiljø, samt kompetansehevende tiltak 
og bedring av prosesser og registreringskvalitet på tvers av første- og andrelinje. Dette innvirker positivt på løsningsgraden. 

Driftskalender - grønne dager per 
HF

Målkravet, 28 grønne dager, er ikke nådd for september, som endte på 27 grønne dager. Målkravet er endret fra 27 til 28 dager fra og med andre 
halvår.

Resultat, inkl. Forsyningssenteret Driftsresultatet er på budsjett i september, avviket på 2 MNOK skyldes økte finanskostnader. 
Hoveddriverne for avviket hittil i år er knyttet til  endrede forutsetninger: oppgradering av applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 
10, pensjonskostnader, og økte finanskostnader. Videre høyere lønnskostnader og ekstern bistand. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot STIM, 
ISOP og kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Tiltakspakker følges opp.
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Regnskap Sykehuspartner HF september*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
44

Oppsummering: Driftsresultatet er på budsjett i september. Det er 6 MNOK i 
lavere konsulentinntekter/aktiverbare timer. Det er fremdeles en avsetning på 
lønnsvekst på ca. 1 MNOK knyttet til oppgjør som ennå ikke er effektuert. 
Resultat etter finanskostnader er 2 MNOK dårligere enn budsjett.

• Driftsinntektene er først og fremst lavere på grunn av forskyvninger i 
overføringer fra Regional IKT og dermed lavere utfakturering av 
avskrivninger. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Konsulentinntektene er 6 MNOK 
under i budsjett. Det er først og fremst på grunn av lavere aktivitet inn mot 
STIM og mot regionale prosjekter. 

• Lønnskostnader er total på budsjett i september og hvor det etter hvert vil 
bli positive avvik på grunn av begrensning på ansettelser. 

• Avviket på avskrivninger gjenspeiler i stort avviket på driftsinntektene. 
• Noen små prognoseendringer på avtalekostnad gir et lite negativt avvik i 

september. 
• Ekstern bistand: Ser man bort i fra viderefakturering er ekstern bistand  2,5 

MNOK under budsjett. 
• Det er en omklassifiseringsfeil mellom andre driftskostnader (ADK) og 

avtalekostnad i STIM på 2 MNOK(uten resultateffekt) – det vil si at ADK er 
rapportert to 2 MNOK for lavt, og avtalekostnad for høyt. Underliggende 
avvik på ADK med 3 MNOK skyldes primært lavere kostnader i tilknytning til 
reise- og møtevirksomhet.



Regnskap Sykehuspartner HF per september*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
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Oppsummering: Hoveddriverne for avviket hittil i år er knyttet til  endrede 
forutsetninger: oppgradering av applikasjoner som ikke er kompatible med 
Windows 10, pensjonskostnader, og økte finanskostnader. Videre høyere 
lønnskostnader og ekstern bistand. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot STIM, 
ISOP og kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Lavere avskrivninger skyldes 
forsinkelser i overføringer fra Regional IKT, men dette gir ingen resultateffekt. 

De kostnadsreduserende tiltakene som styret tilsluttet seg 24. september er 

iverksatt og det pågår dialog med eier om tiltakene knyttet til inntektssiden. 

• Driftsinntekter: Det er fakturert ca. 23 MNOK mindre enn budsjettert knyttet til 
avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte leveranser og 
overføringer fra Regional IKT. Viderefakturering er 31 MNOK høyere enn 
budsjett.

• Færre Sykehuspartner timer inn mot STIM og ISOP er hoveddriver for avviket på 
konsulentinntekt og aktiverbare timer.

• Avviket på lønnskostnader skyldes hovedsakelig at det ved inngangen til 2019 
ble rekrutter raskere enn forutsatt i budsjett innenfor sikker og stabil drift. I 
tillegg er det avvik knyttet til overtidsbruk og pensjonskostnader. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og som har 
tilsvarende avvik på inntekter.

• Ekstern bistand: 20 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med tilhørende 
inntekt. Øvrige avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 12 MNOK er andre 
driftskostnader 18 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes først og fremst 
lavere kostnader knyttet til reise og møtevirksomhet.  

• Prognosen for 2019 er foreløpig uendret, men vil bli vurdert når 
viderefakturering av merkostnader er konkludert i dialog med eier.

Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme 2                2                0                

Driftsinntekter 2 765          2 757          8                

Konsulentinntekt 98              100            -2               

Sum driftsinntekter 2 865          2 859          6                

Lønnskostnader 977            954            -23             

Aktiverbare timer -56             -73             -17             

Varekostnad 34              23              -11             

Avskrivninger 862            899            37              

Lisenser,service og vedlikehold 685            691            6                

Ekstern bistand 275            219            -56             

Andre driftskostnader 157            163            6                

Sum driftskostnader 2 934          2 876          -59             

Driftsresultat -69             -17             -52             

Nettofinans -52             -45             -6               

Resultat -121           -62             -59             



Investeringer Sykehuspartner HF september

66

• Sikker og stabil drift: Investeringsnivå er litt over budsjett pr september, men prognosen er i henhold til revidert budsjett på 175 MNOK.

• STIM: Lavere investeringsnivå enn budsjett pr september skyldes senere BP3-beslutninger enn budsjettert. Årets prognose er justert ned på grunn av dette. I 
prognosen er det tatt høyde for investering i sikker sone som ikke var budsjettert i 2019.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Lavere investeringsnivå enn budsjett pr september skyldes i hovedsak senere BP3-beslutning enn budsjettert 
for prosjektet Privilegert tilgangsstyring.

• Digitalisering og effektivisering (IT for IT): Investeringsnivå er litt over budsjett pr september, men prognosen er i henhold revidert budsjett på 15 MNOK.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Investert beløp hittil i år gjelder i hovedsak oppgradering av ressurs- og prosesstyringssystem hos Sykehuset 
Østfold, som ble avsluttet i juni. I september gjelder investert beløp i hovedsak AMK Lydlogg.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Pr september har det kun vært levert HW for 1 MNOK til forskersonen. Servere til regional kurve er i bestilling.

• Finansiell leie – periferi og Periferi - egenfinansiering: Budsjettet er periodisert flatt, og pr september er det bokført utstyr for åtte måneder. I desember vil det 
bokføres utstyr for 2 måneder. Fra og med 1.juli og inntil videre er det en endring fra finansiell leie til egeninvestering. Det er derfor usikkerhet rundt fordelingen 
mellom disse to postene i prognosen.

*) Søknad om omdisponering av midler mellom investeringslinjene er under arbeid 

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

sep

Anskaffelse 

hittil i år

Revidert 

budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år

Revidert 

årsbudsjett *)

Andel revidert 

årsbudsjett

Årsprognose pr 

okt

Avvik 

bud-

årsprognose

Opprinnelig 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 11 135 130 -5 175 77 % 175 140

STIM 19 123 168 45 200 62 % 200 200

Telefonapparat OUS HF 7 7 15 0 % 15 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 6 64 77 13 101 63 % 101 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 2 11 9 -1 15 70 % 15 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 1 18 30 12 42 44 % 42 47

Standardisering og modernisering, testmiljø 1 1 4 3 5 20 % 5 5

Infrastrukturbehov i Regional IKT 1 14 13 25 4 % 25 38

Periferi - Finansiell leie 7 69 111 41 148 47 % 120 28 148

Periferi - Egen finansiering 9 12 -12 28 -28

Sum investeringer styrt av SP 55 434 549 115 727 60 % 727 727



Helse Sør-Øst Forsyningssenter september

Kommentarer:
• Driftsinntekter: Varesalget er litt over budsjett i august og ca. 8% høyere hittil i år.
• Annen inntekt: Ingen vesentlige avvik
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikk-kostnad i 

henhold til budsjett med 12,4 %, faktisk hittil i år er 11,1%.
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Sykehuspartner HF samt Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

88
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To av ni helseforetak har hatt 28 eller flere grønne dager i september. 

Driftskalender september



Kritiske hendelser
Kritiske hendelser ligger foran målkravet for september. Hittil i år er det en reduksjon på 24 % sammenlignet med 2018, samtidig som antall endringer har økt fra 2018. I september 
har det vært flere kritiske hendelser knyttet til elektronisk kurve og portørtjenesten. For å redusere antall hendelser er leverandøroppfølging relatert til drift og endringsstyring 
styrket.

1010

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 

• Økt involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

rotårsaksanalyser
etter uønskede 
driftshendelser 

• Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig 
forbedring



Status leveranseforbedring for mindre komplekse leveranser (utvidet statusrapportering*)

Reduksjon i beholdning etter NULL-måling

Åpnede og lukkede saker Reduksjon i beholdning etter NULL-måling

Arbeidsdager for tilbud –
mindre komplekse leveranser

Gjennomstrømingstid (ende til ende) – mindre 
komplekse leveranser, gjennomsnitt

Tjenesteleveranser som er mindre i omfang og kompleksitet innen medisinteknisk utstyr (MTU) og bygg, utgjør en mindre andel av det totale omfanget. Ny leveranseprosess for disse 
tjenestene har redusert gjennomsnittlig total leveransetid (ende-til-ende) med 92 % sammenlignet med 2018. Ledetid for å utarbeide tilbud er redusert med 78 %. Samlet backlogg er 
stabil i september og er redusert med 46 % siden null-målingen i april. Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser har vært noe begrenset i perioden og ikke nødvendigvis utgjør et 
representativt utvalg. 

*Midlertidig rapportering for utdypende status innenfor delområde av «levere som avtalt - leveranser i henhold til avtalt dato med kunde»



Avvikshåndtering
I september har det vært en økning i antall internt innmeldte avvik som resultat av økt bevisstgjøring samt opplæring. Det har også vært en økning i antall behandlede avvik som følge av tettere 
oppfølging. 

Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldt er avvik meldt internt i Sykehuspartner HF. Eksternt innmeldt er avvik meldt inn til Sykehuspartner HF fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Historiske tall kan være endret på grunn av 
etterregistreringer. 1212

januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember

Åpne avvik forrige periode 331 198 202 216 246 152 130 124 159

Nye avvik 29 73 75 63 53 43 26 44 53

Internt innmeldt 10 23 29 29 19 24 8 11 28

Eksternt innmeldt 19 30 25 34 34 19 21 33 25

Lukkede avvik 162 69 61 33 147 65 32 9 59

Åpne avvik per månedsslutt 198 202 216 246 152 130 124 159 153



Kommentar til overordnet status – programnivå

Program STIM har tilfredsstillende framdrift i de fleste prosjektene. Grunnet vesentlige avvik i forutsetningene for oppgraderingen til 
Windows 10 ble revidert utrullingsplan godkjent i Sykehuspartner HF styre 24.09.19 og plan per helseforetak er forankret i relevante fora. 
Prosjekt Mobilitetsplattform har justert tidsplan, tilpasset nødvendig utvidelse av sikkerhetssone (DMZ).
Prosjektene Trådløst nettverk, Regional Citrix-plattform, Sikkerhetssone, Utbygging og Utrulling telekomplattform fase 1 Oslo 
universitetssykehus HF er på plan. Pilot for Regional telekom utrulling ved Oslo universitetssykehus HF pågår. Bygging av sikkerhetssone for 
privilegert tilgangsstyring pågår, og leveransen er planlagt ferdigstilt for bruk i løpet av oktober. Programmet har lagt fram revidert mandat 
og endring av navn på prosjekt Datasenter til Felles plattform for styringsgruppen. Hensikten er å tydeliggjøre leveransene. Målarkitektur 
for Felles plattform ferdigstilles og STIM fremlegger revidert mandat for Felles plattform og mandat for prosjekt Regional testplattform for 
programstyringsgruppen i oktober. Prosjekt lokale datarom er ferdigstilt og overleveres linjeorganisasjonen primo oktober. 

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene.
2. Tiltak/leveranser fra/til program Regional klinisk løsning (RKL), 

program Regional IKT for forskning (RIF) og andre regionale 
programmer.

3. RIS/PACS skal leveres på felles plattform.
4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

Overordnet status pr 
prosjekt i gjennomføring 

Status 
august 

Status 
september

Interessent-
involvering

Tid/ 
fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst 

Mobilitetsplattform

Regional Citrix-plattform

Telekom bygging kjerne

Telekom utrulling fase 1

Sikkerhetssone

Trådløst nettverk

Windows 10

Felles plattform*

Tverrgående tjenester* 

Program STIM – september 2019
Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGu Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Gu GuGu

# Mest kritiske risikoer

1

Etableringen av ny regional sikkerhetsarkitektur. 
Tiltak: -Gjennomføre prosjekt sikkerhetssone. Gjennomføre 
prosjekt sonemodell og AD-struktur (katalogtjeneste). Etablering 
av regional sikkerhetsarkitektur. 

2

Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke får 
planlagt fremdrift. 
Tiltak: Sikre rettidige og gode beslutningsunderlag. Tidlig 
forankring med beslutningstakerne. 

3
Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet).
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser.

4

Manglende enighet om sentralisering og migrering til felles 
regional plattform. Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. Tydelighet 
fra ledelse på alle nivå og ryddige, involverende prosesser. 
Eskalering ved behov.

5
Forsinket oppgradering til Windows 10.
Tiltak: Utrullingsplan er justert, redusere omfang og kompleksitet,
styrke prosjektbemanning -og oppfølging. 

G

GuGu

Gu

Gu N/A

Gu

Gu

R

Gu

G

G

N/A

N/AG G GGu

G G GuGu G GuGu

Økonomi 
(mill. kroner)

Regnskap 
hittil i år 
(MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Prognose 
2019 

(MNOK)

Revidert
budsjett 

2019 
(MNOK)

Investering 123 168 200 200
Drift 143 135 200 200
Totalt 266 303 400 400
Ressurser (FTE) 172

Gu

Gu

Gu G

G G N/AGu GuG Gu

G GG N/AG GG G

Gu GuG G GG

Gu GuGGuG Gu N/A

G GuG GuGG

G G N/A

GuGu

N/A

GG GuG

G N/A

N/A

G

GuGu

Gu

GG

G

*Ikke styregodkjent

1 3

2

4

5



PROSJEKT: Mobilitetsplattform 

Denne rapporteringsperioden

– Leveransene av nødvendig hardware for etablering av mobilitetsplattformen har startet (Citrix 
Netscalere). 

– Tilbakemelding om frysperioder fra helseforetakene er mottatt. 
– Arbeid med Citrix Consulting er påstartet.

Neste rapporteringsperiode

– Ferdigstille løsningsdesign. 
– Godkjent personvernkonsekvensvurdering (DPIA) fra helseforetakene.
– Utarbeide detaljert leveranseplan for Secure Mail.

Overordnet
status

Prosjekt Mobilitetsplattform er i rute med å levere en skalert og redundant plattform i slutten av februar 2020. Grønn status etter justering av baseline. 

Interessent-
involvering

Månedlig status for prosjektet er sendt helseforetakene til informasjon.

Tid/
Fremdrift

Prosjektet har oppdatert planen i henhold til godkjent endringsanmodning om utvidet tidsramme grunnet behov for utvidelse av sikkerhetssone (DMZ) før etablering av 
mobilitetsplattformen. Prosjektet vil uansett gjennomføres innen styringsrammen. 

Kostnad Underforbruk knyttet til utsettelse i oppstartsfase.

Omfang
Omfang er omforent. 

Risiko
Mangel på ressurser med rett kompetanse kan føre til lavere kvalitet i enkelte leveranser. 
Det er stadig risiko, men prosjektet anser denne som lav, knyttet til arbeidet med opprettelsen av utvidelse mot internett (DMZ). 

Ressurser
Behov for ressurs for å utarbeide infomateriell.

Gevinstplan

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Gu

G

G

Gu

G

N/A

G



PROSJEKT: Regional Citrix-plattform

Denne rapporteringsperioden (september)

– En andel servere satt opp og klargjort for Citrix i Basefarm. 
– Infrastruktur for Sunnaas HF klargjort. 
– Oppstartsmøte for Sykehuset Innlandet HF avholdt. 
– Igangsatt pakking og test av applikasjoner, samt oppsett av infrastruktur på Sykehuset Østfold 

HF, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF.

Neste rapporteringsperiode

– Brukertest på Sunnaas HF og Sørlandet Sykehus HF. 
– Installasjon av Citrix på serverne i Basefarm og Digiplex. 
– Oppstartsmøte med Sykehuset i Vestfold.

Overordnet
status

Prosjekt Regional Citrix-plattform er på plan, men er avhengig av at leveranser av servere fra linjeorganisasjonen fullføres innen oktober. 
Prosjektet er i gang med de fem første foretakene; Sunnaas HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF. For Sunnaas HF er alle 
applikasjoner pakket, teknisk testet og klare for funksjonell brukertest. Prosjektet er i gang med statusmøter for utrullingen ved de nevnte foretakene.

Interessent-
involvering

Månedlig statusinformasjon er sendt til helseforetakene. Prosjektet har gjennomført statusmøte med Sunnaas HF og oppstartsmøte med Sykehus Innlandet HF. 
Prosjektet har også god i dialog med interne interessenter om eksempelvis overlevering, funksjonell testing, sikkerhet, lokale testbrukere og fellesløsninger (SAS, LIV, ERP). 

Tid/
Fremdrift

Prosjektet er på plan, men avhengig av at leveransene av gjenbruk av servere fra linjeorganisasjonen fullføres innen oktober.

Kostnad Stadig et underforbruk i forhold til budsjett.

Omfang Omfang er omforent.

Risiko
Forsinkelse i klargjøringen av servere kan medføre manglende kapasitet i produksjon og forsinke utrullingen. 
Dersom  linjeressurser trekkes ut av prosjektet kan det medføre forsinkelse og at «end-of-life» hardware- og software ikke blir sanert i henhold til plan.

Ressurser
Det er risiko for at ressurser trekkes ut fra prosjektet på grunn av redusert backfill i linjen som følge av kostnadskutt. Følges opp av ledelsen i program og linje nivå. 

Gevinstplan

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering
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Prosjekt: Telekom bygging kjerne fase 3.1

Overordnet
status

Prosjekt Telekom utbygging fase 3.1 Oslo universitetssykehus HF har gjennomført konfigurering og testing i samarbeid med leverandør. Forberedelser til «user acceptance test» 
(UAT) og «site acceptance test» (SAT) er også gjort. Planlegging og forberedelser til pre-pilot pågår. Testplan er sendt på intern høring og er klar for godkjenning.   

Interessent-
involvering

Prosjektet samarbeider tett med Oslo universitetssykehus HF og er i innledende samtaler med Vestre Viken HF. 

Tid/
Fremdrift

Prosjektet følger tidsplanen.

Kostnad
Prosjektet følger Business case. 

Omfang
Prosjektet har ingen endringer i omfang.

Risiko
Ingen risikoer av noen betydning for resten av fasen.

Ressurser Tilfredsstillende ressurssituasjon per tid. 

Gevinstplan
Gevinstplan er under arbeid.

Denne rapporteringsperioden (september)

• Løpende installasjon og konfigurasjonsarbeider.
• Deltakelse i STIM tverrfaglig team.

Neste rapporteringsperiode (oktober)

• Ferdigstille installasjon og konfigurering av programvare i regional telekomplattform.
• Oppstart «user acceptance test» (UAT) og «site acceptance test» (SAT) for utbygging. 
• Godkjenning Testplan for utbygging og oppstart oppgradering eksisterende regional telekomplattform for 

SIKT/Testlab.
• Godkjenning av nummerplan.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A



Prosjekt: Telekom utrulling fase 3.2.1

Overordnet
status

Prosjektet mottok 27.09.19 klarsignal for anskaffelse av utstyr til pilot på Oslo universitetssykehus HF. Avventer bekreftelse på finansiering av blant annet støttesystem som er 
avgjørende for å kunne starte piloten. Prosjektet imøteser bekreftelse på finansiering av utrulling fra Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet er bemannet opp med to nøkkelpersoner og 
kan dermed fortsette arbeidet med prosessrammeverk og støttesystemer. Grovkartlegging av pilotområdene i Oslo universitetssykehus HF  har startet. Minikonkurranseunderlag
til pilot Oslo universitetssykehus HF og utvikling av støttesystem er ferdigstilt.

Interessent-
involvering

Prosjektet samarbeider tett med aktuelle helseforetak. Det er etablert dialog med ulike leverandører.

Tid/
Fremdrift

Mindre forsinkelser med oppbemanning og anskaffelse av utstyr håndteres innen rammen av gjeldende plan.

Kostnad
Prosjektet ble godkjent i Sykehuspartner HF styre i mai, men finansiering er foreløpig ikke godkjent av Helse Sør-Øst RHF. Pilot for utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF er 
påbegynt innen rammen av administrerende direktørs fullmakt.

Omfang Ingen endring i omfang.

Risiko
Viktigste risiko er tilgang på ressurser og kompetanse i prosjektgjennomføringen samt usikkerhet knyttet til volum av fasttelefoner. Prosjektet er i dialog med ledelsen i 
foretakene og styringsgruppen om valg og konsekvenser av valg av terminaler, og demonstrasjon i bruk av softphone/applikasjonsklienten.  

Ressurser
Det er fortsatt utfordringer med å få på plass medarbeidere fra Sykehuspartner HF linjeorganisasjon, men prosjektet opplever en klar forbedring i kommunikasjonen med ulike 
linjefunksjoner og ressursavdelinger rundt bemanning. Identifisering av konsekvenser og dialog med aktuelle linjeenheter fortsetter. 

Gevinstplan Gevinstplan er under arbeid.

Gu

Gu

Denne rapporteringsperioden (september 19)

• Anskaffelse av utstyr til utrulling pilot.
• Underlag til minikonkurranse for anskaffelse av utstyr til feltarbeid godkjent. 
• Godkjenning av anskaffelsesstrategi.
• Oppbemanning av nøkkelressurser.
• Videre arbeid med terminalstrategi.

Neste rapporteringsperiode (oktober 19)

• Avtale med leverandør om utvikling og leveranse av støtteverktøy for kartlegging og utrulling.
• Utsendelse av minikonkurranse på utstyr til pilot på Oslo universitetssykehus HF. 
• Krav til anskaffelse av utstyr (terminaler, lisenser, m.m.) for utrulling Oslo universitetssykehus HF 

godkjent.
• Godkjenning av terminalstrategi.

N/A

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Gu



Prosjekt: Sikkerhetssone

Denne rapporteringsperioden 

Bygging av sikkerhetssone ny isolert administrasjonsplattform (VPN42) er startet.

Neste rapporteringsperiode

Etablering av administrasjonsplattform ny isolert administrasjonsplattform  (VPN42 ).

Overordnet
status

Prosjekt Sikkerhetssone har gjennomført nødvendig nettverksendring og etablert nytt nettverksunderlag for etablering av ny isolert administrasjonsplattform. Plattformen 
designes, får utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og bygges i en iterativ (agil) prosess. Prosjektet har som mål å få denne  godkjent i slutten av oktober og tilgjengeliggjøre
test- og utviklingsmiljø i sikker sone for privilegert tilgangsstyring og styrket autentisering i ISOP i uke 45. Dette er avstemt med program ISOP. Ferdigstillelse av redundans vil 
foregå i parallell med ISOP prosjektet Privilegert tilgangsstyring. Prosjektet har utfordringer med lav allokeringsgrad på ressurser og konkurranse om nøkkelressurser.  
Prosjektet følger opp dette tett og eskalerer ved behov.

Interessent-
involvering

Prosjektet jobber tett med ISOP-prosjektene Privilegert tilgangsstyring og Styrket autentisering, og vil jobbe tettere med prosjekt Felles plattform i STIM. Prosjektet har også 
tett dialog med CERT, sikkerhet og relevante fagmiljøer i linjen. Prosjekt Sikkerhetssone rapporterer til regional sikkerhetsvurdering (RSV) hver måned. 

Tid/
Fremdrift

Prosjektet er noe forsinket grunnet nettverksfrys og noen ressursutfordringer. Tilgjengeliggjøring av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring og styrket autentisering primo 
november medfører at etablering av redundans blir noe forsinket og ferdigstilles i løpet av november.

Kostnad
Prosjektet ble forsinket i oppstart, men prognose følger vedtatt Business case. 

Omfang En mindre endring i omfang for å etablere dedikert backup-løsning.

Risiko

Kompromittering av sikkerhetssone under bygging er den største risikoen. Dette håndteres blant annet gjennom streng kontroll av tilganger. Sporbarhet på alt som er gjort på 
plattformen er kritisk. 
Manglende tilgang på ressurser  kan føre til forsinkelse i prosjektene. Ressursskvis gjør at det er krevende å få dokumentert løsningen før den bygges. Prosjektet følger opp 
dette tett og eskalerer ved behov.

Ressurser
Det er en stor utfordring med minimumstildeling av ressurser. Prosjektet opplever utfordringer med lav allokeringsgrad på ressurser (20-30% allokering), samt stor konkurranse 
om nøkkelressurser i Sykehuspartner.

Gevinstplan NA

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A
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G
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G



Prosjekt: Trådløst nettverk

Denne rapporteringsperioden

Gjennomførte prosjektaktiviteter i henhold til plan:
• Akershus universitetssykehus HF: Alle aksesspunkter montert på Nordbyhagen, sluttfase og site 

survey. 98,0 % av alle aksesspunkter er aktivert.
• Overvåking av trådløst nett: Finansiering godkjent. 
• Oslo Universitetssykehus HF: Mer enn 2 600 aksesspunkter aktivert.

Neste rapporteringsperiode

Fortsette utrulling i henhold til plan:
• Akershus universitetssykehus HF: helt ferdig.
• Sykehuset Telemark HF: Oppstart av fase 2.
• Vestre Viken HF: Ferdigstille Bærum sykehus.
• Oppstart av planlegging for Kongsvinger sykehus, Sykehuset Østfold HF og andre helseforetak.
• Overvåking av trådløst nett: Oppstart av preliminært arbeid: planlegging, workshop og 

klargjøring for minikonkurranse.

Overordnet
status

Prosjektet opprettholder fremdrift og er i henhold til plan. Prosjektforslag og Business case for overvåkning er utarbeidet og finansiering godkjent. 

Interessent-
involvering

Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter for prosjekt overvåking av trådløst nett.

Tid/
Fremdrift

Prosjektet er i henhold til plan på aktuelle helseforetak. 

Kostnad Prosjektet følger prognose og forventer å levere i henhold til budsjett. Finansiering av overvåkningsløsning av trådløst nett er godkjent. 

Omfang
Avklaringer pågår mellom hovedprosjektene Nettverk og Felles plattform om ansvar for nettverkstjenester da det er naturlig å se nettverkstjenester fra ende til ende. Prosjekt 
overvåkning av trådløst nettverk er ikke i opprinnelig omfang og kommer som et tillegg. Finansiering er godkjent. 

Risiko En av de viktigste risikoene er mangel på ressurser med nettverks- og sikkerhetskompetanse. 

Ressurser Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere bruk av ressurser innenfor prosjektet.

Gevinstplan Gevinstplaner utvikles som en del av prosjektplaner.

G

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A
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G
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G
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PROSJEKT: WINDOWS 10 

Denne rapporteringsperioden (september)

– Omkring 1 000 PCer oppdatert.
– Planen for utrullingen til foretakene er revidert, og Sykehuspartner HFs styre har gitt sin tilslutning.
– Oppstart test på piloter hos Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus, Sykehuset i Telemark og Betanien.
– Utredet hybridpilot på Akershus universitetssykehus HF for hurtig oppstart.
– Reduksjon i omfang applikasjoner: Tre og færre installasjoner av en applikasjon blir ikke tilrettelagt for.
– Distribuert oppdaterte applikasjonslister til helseforetakene.

Neste rapporteringsperiode (oktober)

– Oppstart og gjennomføring av piloter på Sykehuset Innlandet HF. 
– Test av arbeidsflate og applikasjoner på pilotlokasjoner.
– Tilrettelegging for hurtigløp for volumutrulling.
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner.
– Beskrive konsekvenser og videre prosess for applikasjoner som ikke pakkes og/eller ikke 

er kompatible med Windows 10
– Beslutning om overgang til 1809 image.

Overordnet
status

Prosjekt Windows 10 har revidert utrullingsplanen. Planen er blant annet basert på at omfanget av applikasjoner avgrenses til ca. 4 000. Styret i Sykehuspartner HF gav 
24.09.19 sin tilslutning til revidert utrullingsplan for Windows 10 og baseline er oppdatert. Utrulling pågår ved Sunnaas HF og Sykehuspartner HF. Forberedelser gjøres for 
oppstart av pilot og volumutrulling på Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet arbeider med å presentere grunnlaget på en god måte til helseforetakene. Prosesser for å håndtere 
applikasjoner som ikke pakkes og/eller ikke er kompatible med Windows 10 utarbeides i samarbeid med linjeorganisasjonen.

Interessent-
involvering

Prosjektet har i hovedsak god dialog med helseforetakene. Enkelte foretak er kritiske til planforutsetningene prosjektplanen baseres på.

Tid/
Fremdrift

Revidert utrullingsplan er forankret og besluttet i relevante fora, og innebærer at prosjektet går frem til juni 2020, og foretar overlevering til linjeorganisasjonen.
Tidsplanen for utrullingen er ambisiøs. Oppstart av pilot på Sykehuset Innlandet HF og videre volumutrulling starter i oktober. Pilotutvidelsen på Sunnaas HF er forsinket som 
følge av skaleringsproblemer på bærbare maskiner med DIPS. 

Kostnad
Prosjektets forlengelse til juni 2020 krever økt budsjett for 2020, dette er innarbeidet i budsjettinnspill for 2020. (Grønn status gitt at revidert budsjett godkjennes).

Omfang
Prosjektet omfatter ikke hardware eller oppgradering av applikasjoner og periferiutstyr som ikke er Windows 10-kompatible. Omfanget for prosjektet er justert ved at antall 
applikasjoner som pakkes avgrenses til ca. 4 000, og applikasjoner med tre eller færre installasjoner blir ikke pakket av prosjektet. Klienter som det ikke er kostnadsmessig 
forsvarlig å oppgradere til Windows 10 isoleres og håndteres på forsvarlig måte. Forenklet og risikobasert test- og leveranseløp gjennomføres. 

Risiko
Mangelfulle prosesser og rutiner i økosystemet rundt Windows 10 kan medføre forsinkelser. Tiltak: Tett samarbeid med linjeorganisasjonen og rask eskalering.
Motstand mot standardisert oppsett på Windows 10 kan medføre forsinkelser. Tiltak: Tydelig og god kommunikasjon med helseforetakene og rask eskalering.
Prosjektet har tydeliggjort roller og ansvar innad i prosjektet for å sikre god fremdrift.

Ressurser
Linjen har avsluttet backfill for ressurser prosjektet har allokert. Dette medfører at prosjektet i noen tilfeller mister viktige ressurser ved at linjeressurser tilbakekalles for 
kritiske driftsoppgaver. Prosjektet har redusert bemanning av roller det grunnet utsatt utrulling ikke er behov for. Da prosjektet er forlenget i tid kreves det nye kontrakter på 
eksterne ressurser.

Gevinstplan Gevinstrealisering måles i henhold til antall oppgraderte klienter. Omkring 1 000 av 60 000 PC-er i Helse Sør-Øst RHF er oppgradert til Windows 10.

Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

N/A

Gu

G

G



Program ISOP – September 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har nå en portefølje på til sammen ni aktive prosjekter. 
Overordnet leverer programmet som planlagt, og prosjektene har etablert et godt samarbeid internt i programmet med linjeorganisasjon i 
Sykehuspartner HF og helseforetakene.

Innen Styrket tilgangsstyring er automatisk tilgangsstyring levert for laboratoriedatasystemet LVMS til test ved Sykehuset i Vestfold HF, og 
nettbutikk for bestilling av tilganger til Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet Styrket autentisering (SA) har forankret eID-prosesser for ansatte og 
leverandører i Regionalt sikkerhetsråd (RSR), og har startet arbeidet med å vurdere og kravspesifisere fremtidig autentiseringsløsning for 
regionen. Prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) har fått godkjent business case 
og finansiering av gjennomføringsfasen. PAM-prosjektet hadde planlagt signering med produktleverandør i september, men dette er noe 
forsinket og vil først bli gjennomført i oktober.

For arbeidsstrømmen Sikkerhetsplattform har aktiviteter i forbindelse med overføring til drift og forvaltning tatt lengre tid enn planlagt, 
men disse er nå i en avslutningsfase. Samlet sett anses dermed Sikkerhetsplattform som ferdigstilt med enkelte restanser.

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme med 4,8 MNOK fordelt som et underforbruk på 0,5 MNOK på drift og et overforbruk 
på 5,3 MNOK på investering. Programmet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene og dette reflekteres nå i prognosene.

# Mest kritiske risikoer

1 Manglende kontroll på avhengigheter til andre prosjekter i regionen kan føre til at noen 
blir oversett og programmets leveranser blir forsinket, blir mer kostbare eller ikke 
spiller sammen med andre leveranser i regionen. Tiltak: Kartlagt og registrert 
avhengigheter. Videre kontinuerlig følge opp og fortløpende avdekke nye avhengigheter 
ved å ha regelmessig dialog med program og prosjekter. Opprettet samarbeidsarena 
med STIM og Program for Regional klinisk løsning (RKL) for å styrke kontrollen på 
avhengigheter mellom programmene.

2 Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke 
blir tatt i bruk eller blir omgått, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak:
Gevinster og gevinsteiere er identifisert, og ansvaret for gevinstene overlevere til dem. 
Bistå med å lage planer for realisering av gevinstene.

3 Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noen å levere til, det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, samt driftsavvik og at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Programmet har 
styrket arbeidet innenfor endringsledelse for å bistå linjeorganisasjonen, spesielt 
innenfor IAM-område, slik at de forstår og er beredt til å ta imot leveransene fra ISOP. 

4 Manglende involvering av helseforetakene (brukerne) kan føre til at de ikke ser nytten 
eller nødvendigheten av å ta i bruk løsningene, som kan føre til at gevinster ikke blir 
realisert. Tiltak: Fremme orienteringssaker om programmets leveranser i 
direktørmøtet, IKT-ledermøtet, fagdirektørmøtet og regionale fagråd, og avholde 
presentasjoner om programmets hensikt, leveranser og gevinster i helseforetakene.

Overordnet status per prosjekt/ 
hovedprosjekt

Status 
08.19

Status 
09.19

Interessenti
nvolvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Privilegerte tilganger (PAM)

Styrket autentisering (SA)

Øvrige prosjekt innen Styrket 
tilgangsstyring

Sikkerhetsplattform

Interessent-
involvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGuGu GGu

Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Marianne Østvand
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Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Eksterne avhengigheter til 
Sykehuspartner HF

1. Leveranser til Regional klinisk 
løsning (RKL) 

2. Integrering mot HelseID fra 
Direktoratet for e-helse

G

Gu

G

G

Gu

1
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2 4

Nøkkeltall per 30.09.19 Regnskap hittil i 
år (MNOK)

Budsjett hittil i 
år (MNOK)

Prognose 2019 
(MNOK)

Budsjett 2019 
(MNOK)

Investering 63,7 75,3 96,5 91,2

Drift 45,9 42,1 52,7 53,2

Totalt 109,6 117,4 149,2 144,4

Ressurser (FTE) 47

Gu Gu GuGGG G G

G G GGGu Gu Gu Gu
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HOVEDPROSJEKT: Privilegerte tilganger (PAM)

Denne rapporteringsperioden (september)

– Business case godkjent
– Målarkitektur godkjent

Neste rapporteringsperiode (oktober)

– Avtale med produktleverandør signert
– Design av funksjonell og teknisk løsning

Overordnet
status

PAM-prosjektet har utarbeidet business case og styringsdokumenter, og fått finansiering godkjent i Sykehuspartner HF. Planlagt signering med produktleverandør er forsinket. 

Interessent-
involvering

Prosjektet har revidert kommunikasjonsplanen, og vil avtale videre bruk av denne med programmets kommunikasjons- og endringsansvarlige. 

Fremdrift
Planlagt signering med produktleverandør for anskaffelse av produkt og vedlikeholdsavtale er to-tre uker forsinket, men prosjektet er godt i gang med løsningsdesign, samt 
funksjonelt design med god involvering fra linjeorganisasjonen.

Kostnad
Prosjektet har gått over i gjennomføringsfase (BP3) og akkumulert regnskap per september er 7 MNOK mot budsjett på 19,2 MNOK. Bakgrunnen for budsjettavviket skyldes at 
budsjettet forutsatte en tidligere oppstart av gjennomføringsfase.

Omfang
I henhold til styringsdokument og business case.

Risiko
Ytterligere forsinkelse på signering av avtale med produktleverandør vil kunne resultere i forsinkelse av leveransene fra prosjektet. Prosjektet har en avhengighet til at STIM 
leverer og gjør tilgjengelig test- og utviklingsmiljø i sikker sone 6. november.

Ressurser Nødvendige ressurser er på plass i prosjektet. Avrop på produktekspert for tilpasning av løsning blir gjennomført så raskt formelt valg av produkt er foretatt.

Gevinstplan

G

G
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Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering
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Overordnet
status

Markedsanalyse over de forskjellige autentiseringsløsningene er presentert for interessenter i Sykehuspartner HF og brukerscenariene er presentert for fagdirektørmøtet.
Prosjektet jobber nå med forventningsavklaring om hvilke autentiseringsteknologi og tjeneste prosjektet kan levere på kort og lang sikt.

Interessent-
involvering

Deltakelse i ukentlige samarbeidsmøter med STIM for å sikre leveranser i sone for autentiseringstjeneste (VPN 45).

Fremdrift
Behovet for avklaring av hva prosjektet skal levere av autentiseringsteknologi og tjenester på kort og lang sikt gjør at krav til kjøps- og vedlikeholdsavtaler (SSA-K og SSA-V) 
ikke er klare.

Kostnad

Akkumulert regnskap per september er 11,3 MNOK mot budsjett på 16,5 MNOK. 

Omfang
I henhold til styringsdokument og business case.

Risiko
Prosjektet har en avhengighet til at STIM leverer og gjør tilgjengelig test- og utviklingsmiljø i sikker sone 6. november.

Ressurser
Prosjektet har allokert nødvendige ressurser, men noen ressursene er også allokert til STIM. Det er dialog mellom STIM-programmet og prosjektet angående disse ressursene, 
da prosjektet er avhengig av leveranser fra STIM som disse ressursene jobber med.

Gevinstplan

HOVEDPROSJEKT: Styrket autentisering (SA) 

Denne rapporteringsperioden (september)

• eID-prosesser for leverandør godkjent i RSR
• eID-prosesser for ansatte godkjent i RSR

Neste rapporteringsperiode (oktober)

– Teknisk integrasjonsbeskrivelse HelseID
– Gjennomføre PoC for å verifisere teknisk integrasjon

G

G

Forkortelser: PoC = Proof of Concept, altså en metode for å validere at et konsept er mulig å realisere og eID = Elektronisk identitet.
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HOVEDPROSJEKT: Øvrige prosjekt under Styrket tilgangsstyring

Denne rapporteringsperioden (september)

– KOSAD: Godkjenning av faseplan og business case for KOSAD del 2
– IAM: Utarbeide versjon 0.8 av målarkitektur, IAM-krav og IAM-prinsipper
– IdM: Test av IdM-integrasjon for LVMS ved Sykehuset i Vestfold, patologi
– BAT: Prodsetting av løsning ved Helse Sør-Øst RHF

Neste rapporteringsperiode (oktober)

– IdM: Ibruktakelse av CMS ved Akershus universitetssykehus HF
– IdM: Test av grensesnitt (API) mot kurve- og medikasjonssystemet MetaVision etter 

feilretting fra leverandør
– IAM: ROS av PingFed er godkjent
– IAM: Rollevelger er levert til Program for Regional klinisk løsning (RKL) for prototyping
– IAM: HPR-sjekk er levert til Program for Regional klinisk løsning (RKL) for prototyping

Overordnet
status

Det er i hovedsak god fremdrift i prosjektene. Men prosjektet Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) har en krevende avhengigheter til oppgradering av FISP-
plattformen og prosjektet Bestilling av privilegerte tilganger jobber med en avklaring i forbindelse med «tjenestespesifikk tilgang» som gjør at status rapporters gult.

Interessent-
involvering

Programmet har styrket arbeidet innenfor endringsledelse for å bistå linjeorganisasjonen, slik at de er forberedt til å ta imot alle leveransene fra ISOP, med riktig bemanning og 
struktur.  I tillegg er det er god og jevnlig kontakt med programmet Regional klinisk løsning (RKL), for avstemming av deres behov for arkitektur-rådgiving innen IAM-området. 

Fremdrift

Automatisk tilgangsstyring er levert for laboratoriedatasystemet LVMS til test ved Sykehuset i Vestfold HF, og nettbutikk for bestilling av tilganger er levert til Helse Sør-Øst RHF. 
Det er fare for at nettbutikk for bestilling av tilganger (BAT) til Oslo universitetssykehus HF må skyves til 2020, pga. oppgradering av journalsystemet DIPS og for å unngå at 
produksjonssetting kommer for tett opp mot frysperiode i forbindelse med jul. Prosjektet konsolidering og standardisering av driftsarbeidsflater (KOSAD) har utarbeidet 
business case og fått dette og finansiering av gjennomføringsfasen godkjent. 

Kostnad
Prosjektenes prognoser er revidert med tanke på å redusere bruk av driftsmidler. 

Omfang
Prosjektet Bestilling av tilganger (BAT) jobber med avklaring om «tjenestespesifikk tilgang» skal tas i dette prosjektet eller i linjeorganisasjonen. I tillegg er det noen mindre 
omfangsendringer i prosjektene, som i liten grad påvirke tid, kost eller kvalitet.

Risiko

Behovet for drifts- og forvaltningsressurser er avklart, og akseptert av linjeorganisasjonen, men det er knyttet noe usikkerhet til om ressursene kommer på plass til riktig tid. 
Prosjektet Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) har en avhengighet til FISP-plattformen, som er meldt forsinkelse på, og prosjektet har flyttet noen aktiviteter 
lengre frem i planen for å produksjonssette et større omfang av rollebiblioteket.

Ressurser Alle prosjektene har de ressursene de trenger, med noen mindre unntak. 

Gevinst
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene pågår i samarbeid med linjelederne, herunder utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og 
prioritering av gevinster.

Gu

Forkortelser: IAM = Identity and Access Management, ROS = Risiko- og sårbarhetsvurdering, AD = Active Directory, IdM = Identity Management og CMS (Chemotherapy management system), dvs. regionalt system for medikamentell kreftbehandling. 

Gu
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Overordnet
status

Prosjektene har gjennomført mange viktige sikkerhetstiltak for Helse Sør-Øst og har i løpet av september avslutte alle leveransene til helseforetakene med unntak av 
restansen fjernpålogging (VPN) basert på tofaktor autentisering for Akershus universitetssykehus HF. Aktiviteter knyttet til overføring til drift og forvaltning har tatt  lengre tid 
enn planlagt, men er nå i avslutningsfase, og Sikkerhetsplattformen anses som ferdigstilt med en restanse.

Interessent-
involvering

Prosjektene har viktige interessenter representert i styringsgruppen og samarbeider tett med linjeorganisasjonen om leveransene, men det har allikevel svært krevende å få 
ressurser og møtetidspunkter til å gjennomføre avsluttende design-, ROS- og overleveringsoppgaver. 

Fremdrift

Påloggingsmetode for fjernpålogging (VPN) basert på tofaktorautentisering for Akershus universitetssykehus HF ble ikke levert som planlagt. Ny dato for produksjonssetting er 
satt til 29. oktober. Kun et fåtall servere gjenstår før hele Helse Sør-Øst er dekket med forbedret endepunktsikring.

Kostnad
Årsprognosen for arbeidsstrømmen overskrider budsjett på grunn av at det totalt sett var rimeligere å anskaffe enn å leie løsning og dermed ble gjort en anskaffelse 
(engangskostnad) for e-postsikring. Dette medfører en økt kostnad første år for prosjektet, men årlig kostnad i løsningens levetid vil bli vesentlig lavere enn budsjettert. 

Omfang
Prosjektet gjennomfører utvidet kvalitetssikring av serverne i forbindelse med utrulling av analyseverktøy for forbedret endepunktsikring. I denne forbindelse ble også 
prosjektet tidsperiode utvidet til å vare ut september.

Risiko

Ressurser
Prosjektenes planlagte ROS-analyser for fremtidig funksjonalitet (delta-ROS) har fått riktig ressurskompetanse på plass for å sluttføre analysene, men har noen små 
utfordringer med nøkkelressurs innen nettverk.

Gevinstplan
Gevinstkartleggingen er gjennomført. Arbeid med å etablere eierskap til gevinstene fortsetter i regi av endringsledelse i programmet og i samarbeid med linjelederne, 
herunder ligger utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og prioritering av gevinster.

HOVEDPROSJEKT: Sikkerhetsplattform

Denne rapporteringsperioden (september)

– Overlevering av DMZ til Sykehuspartner HF sin linjeorganisasjon
– Produksjonssette system for sårbarhetsskanning (for CERT Sikkerhetsplattform)

Prosjekt og rapportering avsluttes i oktober med følgende aktiviteter håndtert av programledelsen i 
samarbeid med linjeorganisasjonen

– Avslutte arbeidet med å produksjonssette forbedret endepunktsikring i Helse Sør-Øst
– Produksjonssette påloggingsmetode for fjernpålogging (VPN) basert på tofaktor autentisering for Akershus 

universitetssykehus HF
– Overlevering og sluttrapporter for Bredding av lokal analyseplattform og Charmander.

G

G

Gu

Forkortelser: DMZ = Demilitarized Zone, dvs. et skjermet nettverk for økt sikkerhet på et internt nettverk mot aktivitet fra internett.
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Utvikling (1/2)
For september er levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter på 90 %. Program for Regional klinisk løsning (RKL) melder gult på ressurser med mangler for kritisk kompetanse innenfor 
visse områder. I september var 56 % av timeressursene som ble levert til Regional IKT-prosjektportefølje interne.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser i september:
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NYE SYKEHUSBYGG
Prosjektplanlegging for Nytt Somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF pågår. Dette er planlagt ferdig i andre kvartal 2021.
Sykehuspartner HF bidrar i arbeidet med sluttføring av leveranseavtaler og omfangsestimater for Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt Drammensykehus 
(NSD – Vestre viken HF), forprosjektet nytt klinikkbygg og Protonsenter ved Radiumhospitalet (RAD – Oslo Universitetssykehus HF), og krav til IKT infrastruktur 
for nytt Psykiatribygg, Sørlandet sykehus HF. Både for NSD og RAD er det utarbeidet en IKT-plan for de respektive  byggeprosjektene som er godkjent i 
byggaksens styringsstruktur. Formålet med IKT planen er å utarbeide en samlet plan for implementering av viktige IKT-systemer som må være etablert for nytt 
sykehus, slik at sykehuset fungerer iht. de målsettinger og planer som gjelder.

Sykehuspartner HF ønsker å stryke sin rolle i fase1 (Leveranser som danner grunnlag for det som skal leveres i byggeprosjektene) inn mot byggeprosjektene og 
de respektive helseforetakene for å håndtere pågående og planlagte prosjekter. Sykehuspartner HF etablere nå et team som skal koordinere aktiviteter 
innenfor fase 1 prosjektene for å sikre en helhetlig gjennomføring inn mot fase 2 bygging nytt sykehus for Nytt sykehus Drammen og Nytt klinikkbygg og 
protonsenter på Radiumhospitalet iht. IKT plan for det enkelte byggeprosjekt, samt pågående bygg-aktiviteter ved Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i 
Vestfold HF.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Prosjekt for enhetlig sentralbordløsning for Oslo Universitetssykehus HF har tidligere migrert Ullevål sykehus og Aker sykehus over på enhetlig løsning. 25. 
september ble det gjort en vellykket migrering av Rikshospitalet sykehus inn på samme løsning. Det gjenstår en tilsvarende migrering av Radiumhospitalet. 
Denne migrering er under planlegging og skal etter planen gjennomføres innen utgangen av oktober.

PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING; STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK) 

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har nå sanert 2 470 servere. Dette er en økning på 103 servere fra forrige måned (august). Det er 
avdekket en portefølje av applikasjoner som per i dag ikke er i tjenestekatalogen, men som skal innarbeides i katalogen. For å bistå linjeorganisasjonen med 
håndtering av denne porteføljen, samt bistå i ytterligere serversanering, er det besluttet å videreføre ASK som prosjekt frem til og med Q2/2020. 



Utvikling (2/2)

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for/bidratt inn i følgende leveranser i september:
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HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Blodbanksystemet LabCraft i Vestre Viken HF er oppgradert til ny versjon. Dette ble gjort for å lukke de viktigste restansene etter konsolideringsprosjektet for 
blodbanken i Vestre Viken HF. Den nye versjonen inneholder funksjonalitet som LabCraft har utviklet spesielt for å lukke disse restansene. I tillegg medfører ny 
versjon at blodbanken i Vestre Viken HF kan avvikle workarounds og manuelle løsninger som ble innført i forbindelse med konsolideringen. 

Akershus Universitetssykehus HF har fått en løsning der ansvarlig sykepleier følger pasient på Akuttavdelingen. Ved flytting av pasienter mellom rom, vil 
ansvarlig sykepleier fortsatt få melding når pasienten bruker pasientsignalet. Når en pasient flyttes i DIPS, blir all annen informasjon også oppdatert på Imatis-
skjermene. Dette reduserer tidsbruken, og sikrer at pasientsignalet kommer til riktig sykepleier. 

Patologisystemet Doculive Patologi ved Oslo Universitetssykehus HF er oppgradert. Løsningen kjører på nye servere med nyere operativsystem, og alle XP-
klienter er sanert og byttet ut med nye klienter. Brukere kan nå benytte Printmate brikettskrivere, det vil si at etiketter skrives direkte på kassetter som siden 
fylles med prøvemateriale. Medisinskteknisk nett (MTU) er også på plass, noe som har tettet flere sikkerhetshull i løsningen. 



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i september er 1 514, noe som er under budsjett. Tilsettinger bremses ut 2019, ved at kun  stillinger i hht. vedtatte kriterier har 
oppstart i 2019, mens øvrige tilsettinger utsettes eller har oppstart i 2020. Dette på grunn av resultatutfordringer i fht økonomi. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 24 mnd) per september er 9,6 % og stabilt på samme nivå som forrige rapporteringsperiode. 

Sykefravær: Sykefraværet viser en positiv utvikling gjennom året og er hittil i år på 5,8 %. Fraværet pr. august er 4,8  %, laveste til nå i år. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: Det gjennomfører ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent, samtidig som dette må ses opp mot beslutning om brems av 
tilsettinger ut 2019 pga. kostnadsutfordringer i 2019. Tiltak for reduksjon av overtid med økt ledelsesfokus for godkjenning av overtid.
Sykefravær: Oppfølging av handlingsplan med tiltak på alle nivå (inkluderende arbeidsliv, helse-miljø og sikkerhet, og bedriftshelsetjenester). Kvartalsvise
samarbeidsmøter som omhandler sykefraværsstatus på virksomhetsområdenivå med VO-direktør, VO-verneombud og HR. Fokus på ForBedring som forebyggende 
sykefraværstiltak.
Turnover: Tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi videreføres i 2020.
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 % 6,5 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 6,1 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 %

2018 7,1 % 7,5 % 6,4 % 5,7 % 4,7 % 5,0 % 6,6 % 5,8 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 6,6 %

2019 6,6 % 7,1 % 6,0 % 5,4 % 5,2 % 5,2 % 6,4 % 4,8 %

Mål 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %
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