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I rapporten fremgår status for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) per 31. august 2020. Program ISOP ble avsluttet innenfor tertialet.  

1. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM) 
1.1 Om program STIM  

De kliniske systemene som understøtter arbeidsprosessene i helseforetakene i Helse Sør-Øst 
forutsetter en robust, felles IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for 
Helse Sør-Øst som skal understøtte samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-
løsningene. Videre skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter 
helseforetakenes behov for digitalisering og innovasjon. En risikobasert tilnærming er lagt til grunn 
for prioritering av prosjekter for å redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos 
helseforetakene. Fremdrift for programmets øvrige utviklingslinjer samordnes med etablering av ny 
regional felles plattform.  

1.2 Overordnet status  

Program STIM har i andre tertial 2020 hatt en positiv utvikling og de styregodkjente prosjektene er i 
all hovedsak på plan. Det er gjort et stort arbeide med å styrke kontroll og heve kvaliteten på 
arbeidet som gjennomføres i programmet og i prosjektene. Omfattende endringer i organisering og 
planverk er gjennomført, og ansvar og styringslinjer er tydeliggjort som planlagt.  

Styringen av programmet er styrket. Ansvaret for prosjektene er fordelt mellom to programledere 
slik at kontrollspennet for den enkelte programleder reduseres. Styringslinjene er kortet ned ved at 
programlederne rapporterer direkte til programeier.  

Endringer i deltakelsen i STIM programstyringsgruppe er iverksatt og første møte etter endringene 
ble gjennomført 12. august 2020. 

Prosjekteierskap er overført fra programmet til linjen, og dette gir positive effekter. Det oppleves økt 
felles forståelse, enklere samarbeid, bedret kommunikasjon og avklaringer på tvers av prosjekt og 
linje. Samarbeidet med linjen om identifisering, tallfesting og forankring av gevinster er et konkret 
eksempel på dette. 

Prosjekteierskapet for prosjekt Fremtidig driftsmodell er overført til linjen. Dette representerer en 
operasjonalisering av rollen som endrings- og gevinstansvarlig i STIM programstyringsgruppe. 
Overføringen tilrettelegger for mer strømlinjeformet overføring til drift, og at gevinster og effekter 
fra prosjektene realiseres. I program STIM organiseres arbeidet i prosjekt Fremtidig driftsmodell med 
et kjerneteam med ressurser som utvikler løsningene i tett samarbeid med ressurser i 
virksomhetsområdet IKT-tjenester, som skal motta leveransene.  

Kvaliteten i planverket for både prosjekt og program er forbedret med spesifisering av milepæler og 
økonomi som grunnlag for styrket styring, rapportering, oppfølging og kommunikasjon, internt og 
med helseforetakene. Programmet har fått godkjent revidert programplan med leveranseplan for 
2020, jf. styresak 056-2020. Leveranseplanen er en sammenstilling av prosjektplaner og -rammer 
som er godkjent på riktig nivå i henhold til fullmaktsstrukturen i Helse Sør-Øst. Revidert tidsplan og 
økonomisk ramme for følgende prosjekter er godkjent i Sykehuspartner HF styre: Innføring kryptert 
stamnett, Privilegerte tilganger, Sikkerhetssone, Trådløst nett og Windows 10 jf. tabell 10. 

Som et tiltak for å redusere risikoen knyttet til internetteksponerte tjenester, fremskynder prosjekt 
Mobilitetsplattform innføringen av Secure Mail for alle helseforetak. 
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STIM har fullført prosjekt Regional telekomplattform fase 3.1 utbygging OUS og oppgradering SIKT, 
og overlevert til drift i Sykehuspartner HF. Sikker sone er også ferdigstilt og overlevert linjen, her skal 
flere av de nye løsningene knyttet til tilgangsstyring og informasjonssikkerhet plasseres. Sikker sone 
blir sentral i å ivareta konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet på både helse- og 
personopplysninger og virksomhetskritiske data i Helse Sør-Øst, og er en viktig komponent i felles 
plattform.  

I forbindelse med avslutningen av program ISOP er prosjektene Privilegerte tilganger og Styrket 
autentisering med virkning fra 1. juni 2020 overført fra program ISOP til program STIM. Løsningen for 
sikker bruk av privilegerte tilganger er etablert i Sikker sone og piloten for PAM-løsningen avsluttes 
nå for de første brukerne i Sykehuspartner HF. Etter planen skal alle i Sykehuspartner HF med 
privilegerte rettigheter ta i bruk løsningen i løpet av kommende tertial, det er imidlertid en risiko 
forbundet til forsinkelse på leveransene av autentiseringsløsning og georedundance som kan 
forskyve sluttdatoen i prosjektet. 

Prosjektet Styrket autentisering har etablert ny regional autentiseringsløsning (PingFed) og Regional 
PKI (Public key infrastructure) i Sikker sone for utstedelse av sertifikater til regionen. Prosjektet er 
forsinket med inngåelse av avtale med leverandør for å teste ut ny autentiseringsløsning, basert på 
FIDO2-teknologi, som støtter nye sikkerhetsnivåene som er definert i EU-forordningen, eIDAS.  

Prosjektene Innføring kryptert stamnett og Modernisering av nett er i gang med 
gjennomføringsfasen. Prosjekt Modernisering av nett avventer godkjennelse av prekvalifisering for å 
starte anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernisering av lokalnettene ved 
helseforetakene, og prosjektet forsinkes. 

Prosjekter i planleggingsfasen har i andre tertial hatt fremdrift som planlagt, med unntak av prosjekt 
Felles plattform som er forsinket i overgangen til gjennomføringsfasen. Sykehuspartner HF står 
overfor en beslutning om valg av fremtidig plattformstruktur, og prosjekt Felles plattform arbeider 
med både strategisk og forretningsmessig forankring, og vil legge frem design og prinsipper for 
moderniseringen for beslutning i styret i Sykehuspartner HF 16. september, jf. sak 064-2020.  

Grunnet koronapandemien har STIM avgitt ressurser for å støtte sikker og stabil drift og 
koronarelaterte tiltak i linjen. Prosjekter i gjennomføringsfasen er forsøkt skjermet, men har også 
avgitt ressurser. Prosjektene Windows 10, Trådløst nett, Mobilitetsplattform og Regional 
telekomplattform har hatt redusert mulighet for gjennomføring av leveranser ved helseforetakene 
som følge av pandemien. Gjennomføringsplanene er tilpasset situasjonen i dialog med foretakene.  

Ansvaret for prosjekt Windows 10 er overført til IKT-tjenester fra og med 1. juni 2020, men inngår i 
STIM rapportering.  
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1.3 Status og tiltak for styregodkjente prosjekter i gjennomføring  

Status for styregodkjente prosjekter i gjennomføringsfase per andre tertial 2020 oppsummeres i 
tabellen under.  

 

Tabell 1: Overordnet status program STIM styregodkjente prosjekt per 31. august 2020.  

Kommentarer til rød status: 

Prosjekt Privilegerte tilganger har risiko for forsinkelse på sluttdato på grunn av følgende forhold: 

 Forsinket etablering av georedundans for løsningen 

 Avhengighet til prosjekt Styrket autentisering som er forsinket med autentiseringsløsningen 
for brukere av PAM-tjenesten.  

Tiltak: Prioritere ressurser til etablering av georedundans. For Styrket autentisering er det et tett 
samarbeid mellom prosjektene om tiltakene beskrevet under.  

Prosjekt Styrket autentisering har avvik på plan for overlevering av regional autentiseringstjeneste til 
linjen. I tillegg er prosjektet forsinket i oppstart på testing av FIDO2-teknologien, da signering av 
kontrakt med leverandør har tatt lengre tid enn planlagt.  

Tiltak: Prosjektet samarbeider tett med PAM-prosjektet og linjen for å få sikkerhetsgodkjent og satt 
opp autentiseringsløsning for PAM. Det jobbes også med å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse, og 
å etablere nødvendige miljøer for test og pre-produksjon. Kontrakt med leverandør av FIDO2-
teknologi er signert, og arbeidet med testing av ny autentiseringsløsning er replanlagt. Sluttdato 
forskyves til mars 2021, uten at den økonomiske rammen endres. 
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I figuren under vises fremdrift og milepæler for styregodkjente prosjekter i STIM per andre tertial. 

 

 
Figur 1: Fremdrift for STIM styregodkjente prosjekter. 

 

1.3.1 Prosjekt Innføring kryptert stamnett  

Effektmål: Muliggjøre nasjonal samhandling og informasjonsdeling med øvrige regionale 
helseforetak, samt andre nasjonale virksomheter innen helse. Ved innføring av kryptert stamnett vil 
Helse Sør-Øst oppnå økt datasikkerhet og sikre etterlevelse av Datatilsynets pålegg. Økt kvalitet i 
nettverkstjenesten gir helseforetakene økt tilgjengelighet, hastighet og stabilitet, samtidig vil 
foretakene få forbedret tilknytning mot nasjonale, kritiske tjenester som Kjernejournal og E-resept.   

Leveranse: Erstatte dagens datanettverk med sentraliserte, regionale og standardiserte tjenester for 
kryptert datatransport mellom helseforetak, datasentre og eksterne grensesnitt i Helse Sør-Øst 
basert på nytt stamnett fra Norsk Helsenett SF.  

Prosjektplan: 
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 Status:  
o Prosjektet bekreftet bestilling av kryptert geografisk stamnett (Core stamnett) iht. avtale 

med Norsk Helsenett SF i juli, og Norsk Helsenett SF har levert et detaljert løsningsdesign 
for kryptert geografisk stamnett (MP3). Dette skal gjennomgås i Sykehuspartner HF. 

o Prosjektet vurderer forsering av leveranser eller mulighet for å gjennomføre avbøtende 
tiltak for å møte krav om kryptering innen tidsfristen fra Datatilsynet. 

 Milepæler  

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 13.03.2020 Sykehuspartner har bestilt kryptert nett mellom 

datasentre (DCI).  
Gjennomført 

MP2 01.07.2020 Sykehuspartner har bestilt «Core stamnett». 

Bekreftelse på bestilling av Stamnett iht. avtalen er 

sendt Norsk Helsenett SF. 

Gjennomført 

MP3 31.08.2020 Norsk Helsenett SF (NHN) ferdig med detaljert 

løsningsdesign. Dette er det krypterte stamnett ut 

over DCI. 

I henhold til plan, for 

gjennomgang av 

Sykehuspartner HF 

MP4 20.11.2020 Norsk Helsenett SF (NHN) DCI ferdigstilt for 

godkjenning av Sykehuspartner. 
I henhold til plan 

MP5 20.04.2021 Sykeshuspartner HF produksjonssetter kryptert 

stamnett mellom de sentrale datasentrene (DCI) 
 I henhold til plan 

MP6 01.11.2021 NHN fiberleveranse ferdigstilt og overlevert.   

MP7 01.02.2022 NHN installasjon av kommunikasjonsutstyr ferdig.  

Totalt 16 sentrale lokasjoner (core) i Helse Sør-Øst. 
  

MP8 01.04.2022 NHN testing av samband ferdigstilt.   

MP9 01.06.2022 SP har etablert kryptert samband på mindre 

lokasjoner (C-lokasjoner). Begrenset oppad til 15 C-

lokasjoner. 

  

MP10 01.07.2022 Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner.   

 Økonomi  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose Kommentar  

38 43 49 2,4 34,2 Helse Sør-Øst RHF 
finansieringsbeslutning mottatt 
07.07.2020.  

Tabell 2: Prosjekt Innføring kryptert stamnett  
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1.3.2 Prosjekt Mobilitetsplattform  

Effektmål: Sikker bruk av kliniske applikasjoner på mobile enheter i pasientbehandlingen. 

Prosjektets leveranser gir gevinster som økt informasjonssikkerhet ved bruk av foretakseide mobile 
enheter i Helse Sør-Øst. Prosjektets leveranser legger også til rette for økt endringsevne og nye 
tjenester på mobile enheter.   

Leveranse: Utvidelse av den regionale mobilitetsplattformen i to datasentre og skalering tilpasset 
fremtidig brukermasse. Innføring av applikasjonen Secure Mail for medarbeidernes tilgang til e-post 
på mobile enheter og klargjøring for mobile enheter der Softphone skal benyttes. 

Prosjektplan:     

 

Status:  
o Ferdigstilte foretak; Sunnaas sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF ble 

ferdigstilt på plan men begrenset til innrullering av IOS-enheter.  

o Endring i utrulleringsmetode for mobilitetsplattform etter Google oppgradering av 

Android 10 gjorde at prosjektet måtte teste ny innrulleringsmetode og oppdatere 

brukermanualer.  

o Grunnet COVID-19 utsatte noen foretak innføring av Secure Mail til etter fellesferien. 

 Milepæler:  

MP 
Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 08.05.2020 Overlevering SUNN HF  Gjennomført  

MP2 19.06.2020 Overlevering EMM til linjen Gjennomført 

MP3 11.09.2020 Overlevering Ahus HF – Android I henhold til plan 

MP4 18.09.2020 Overlevering STHF og VVHF  I henhold til plan 

MP5 02.10.2020 Overlevering Sykehuspartner HF    

MP6 09.10.2020 Overlevering SIVHF   



  

 Side 9 

MP7 23.10.2020 Overlevering SIHF   

MP8 30.10.2020 Overlevering OUS HF (dato for milepæl 

skal bekreftes) 

  

MP9 06.11.2020 Overlevering HSØ RHF   

MP10 13.11.2020 Overlevering SSHF   

MP11 27.11.2020 Overlevering SØHF   

MP12 21.12.2020 Secure Mail overlevert linjen.    

 

 Økonomi:  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar 

27,7 29,5 31,5 26,7 29 Endringsanmodning godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 12.06.2020. 

Tabell 3: Prosjekt Mobilitetsplattform 

 

1.3.3 Prosjekt Modernisering av nett  

Hensikten med prosjekt Modernisering av nett er å modernisere lokalnettene (Local Area Network - 
LAN) på lokasjonene i helseforetakene i Helse Sør-Øst, for å etablere en helhetlig og regional 
nettverksinfrastruktur med kontroll, synlighet, sporbarhet og 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. Nytt lokalnett på foretakene forberedes for og skal tilkobles et kryptert stamnett 
(WAN) for sammenkobling av regionens lokasjoner. De siste års investeringer skal gjenbrukes der det 
er mulig. Prosjektet skal engasjere leverandørmarkedet i den hensikt å etablere rammeavtale(r) for 
kjøp av slikt utstyr og slike tjenester, inkludert nye sykehusbygg.  

Prosjektleveransene skal gi gevinster som økt kvalitet og tilgjengelighet som understøtter 
foretakenes behov, sikkerhet ved standardiserte løsninger og sikkerhetsmekanismer, og ved økt bruk 
av innebygde sikkerhetsmekanismer i nettverket. Økt produktivitet som følge av standardisering og 
redusert kompleksitet, økt kostnadsforutsigbarhet og styring.  

Prosjektplan: 
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 Status:  
o Prosjektet ble godkjent for oppstart av gjennomføringsfasen og anskaffelse av 

rammeavtale for kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, modernisering og videre 
forvaltning av de lokale IKT-nettene ved alle helseforetakene i regionen i STIM 
programstyringsgruppe 12. juni 2020 og i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020. 

o Prosjekt Modernisering av nett avventer eiers godkjennelse av prekvalifisering, dette 
forsinker prosjektet.  

o Tiltak: Vurdere alternativer for krypteringskrav og alternativer for anskaffelsen i 
modernisering av nett.  

 Milepæler:  

MP Dato  Beskrivelse  Status  

BP3.1 12.06.2020 Oppstart av gjennomføringsfase  Gjennomført  

MP 02 24.08.2020 Utsendelse av invitasjon til prekvalifisering: Når Helse 

Sør-Øst RHF godkjenner anskaffelsesprosessen 

engasjeres leverandørmarkedet for å starte inngåelse 

av en rammeavtale for nettverksutstyr og tjenester 

Forsinket. 

Venter på 

fullmakt  

MP 03 27.10.2020 Prekvalifisering gjennomført, start dialogprosess Avhengig av  
fullmakt 

MP 04 18.12.2020 Moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur 

utarbeidet 
I henhold til 
plan 

BP3.2 31.03.2021 Beslutte oppstart av modernisering  
 

MP 06 28.04.2021 Finansieringsanmodning for modernisering (del 1) 
 

MP 07 21.06.2021 Invitasjon til å gi endelig tilbud 
 

MP 08 27.08.2021 Innstilling leverandørvalg 
 

MP 09 07.09.2021 Kontraktsignering 
 

MP 10 30.06.2022 Modernisering planlagt, Design gjennomført og testet  
MP 11 31.12.2022 Pilot gjennomført. 

 

 Økonomi:  

 Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk 
per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar  

BP 3.1 15 17,8 21,9 1,7 16,9 Søknad om godkjenning av 
investeringsbeslutning sendt 
Helse Sør-Øst RHF 18.06.20. 
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1.3.4 Prosjekt Privilegerte tilganger  

Effektmål: Hensikten med prosjektet er å sikre kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte 
tilganger for alle privilegerte brukere i Sykehuspartner HF. Prosjektet vil bidra til styrket kontroll med 
identifisering, autentisering, overvåking og sporing av privilegerte brukeres aktiviteter og vil gjennom 
standardisering og sentralisering av drift- og forvaltning legge til rette for økt optimal ressursbruk og 
økt kvalitet drift og forvaltning. 

Leveranse: Prosjektet skal implementere en teknologisk basisløsning og en tjeneste for 
administrasjon og bruk av privilegerte tilganger (Privileged Access Management, forkortet: PAM), 
som kan benyttes av alle privilegerte brukere i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil innenfor sitt omgang 
sørge for at alle brukere i Sykehuspartner HF med privilegerte kontoer tar i bruk løsningen. 

Prosjektplan:  

 

 Status:  
o Prosjektet ble overført fra program ISOP til program STIM 1. juni 2020, med godkjenning 

i STIM programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informasjon gitt i  Sykehuspartner HF 

styre 19. august 2020 (sak 054-2020)   

o Pilot er startet, inkludert opplæring av brukere og involvering av ledere. 
o Teknisk løsning med georedundans er noe forsinket, og i tillegg er det en sterk 

avhengighet til prosjektet Styrket autentisering som skal tilby en autentiseringsløsning 
for alle brukere av PAM-tjenesten. Ferdigstillelse av autentiseringsløsningen er forsinket 
med 3-4 uker og forsinker dermed også ibruktakelse av PAM-løsningen. 

o Tiltak: Prioritere ressurser til etablering av georedundans. Prosjektene Styrket 
autentisering, Privilegerte tilganger jobber tett sammen med linjeorganisasjonen 
for å få sikkerhetsgodkjent og satt opp autentiseringsløsning for PAM-løsningen. 
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 Milepæler: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 30.06.2020 Når PAM produksjon i ett datasenter er ferdig kvalitetssikret 

og klar for pilot 
Gjennomført  

MP2 17.08.2020 Når brukerne har fått nødvendig informasjon og er klar for 

pilot 
Gjennomført 

MP3 17.08.2020 Når PAM pilot er startet Gjennomført 

MP4 04.09.2020 Når pilot er avsluttet og godkjent  I henhold til 

plan 

MP5 04.09.2020 Når teknisk løsning med alle miljø er installert og klar til bruk Forsinket  

(1-2 uker)  

MP6 25.09.2020 Ibruktakelse pulje 1: 10 % av brukerne på PAM-løsningen Forsinket 
(3-4 uker) 

MP7 09.10.2020 Ibruktakelse pulje 2: 30 % av brukerne på PAM-løsningen  

MP8 23.10.2020 Ibruktakelse pulje 3: 55 % av brukerne på PAM-løsningen  

MP9 06.11.2020 Ibruktakelse pulje 4: 100 % av brukerne på PAM-løsningen  

BP4 09.11.2020 Formell overlevering avsluttet  

BP5 30.11.2020 Avslutning og sluttrapport  

  

 Økonomi:  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar  

22  23  24  18,9 21,4  
Helse Sør-Øst RHF 

finansieringsbeslutning 

mottatt 20.08.2020.   

 

1.3.5 Prosjekt Regional Citrix-plattform 

Effektmål: Tilrettelegging for at helsepersonell forblir pålogget på tvers av arbeidsflater når de 
forflytter seg, kortere påloggingstid og færre daglige pålogginger per bruker. Økt sikkerhet, bedre 
brukeropplevelse, forbedret utnyttelse av maskinvarekapasitet og livssyklushåndtering.  

Prosjektleveransene gir økt sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet på Citrix-plattformen ved sanering 
av maskinvare og programvare, herunder End of Life-programvare. Standardisering gir forbedret 
ressursutnyttelse og økt leveransepresisjon til helseforetakene. Optimalisert bruk av eksisterende 
utstyr og gjenbruk og tilrettelegging av applikasjonspakker på tvers av klientplattformer (tykk-Win10 
og tynn-Citrix). Styrt sanering og investering etter vurdering av risiko og forsvarlig levetid på 
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tilgjengelig utstyr gir økt kostnadseffektivitet- og styring. Prosjektleveransene muliggjør økt 
leveranseevne som understøtter brukernes tjenestebehov, herunder muliggjøre sesjonsvandring som 
innebærer at bruker kan logge seg inn en gang i løpet av vakten og forbli innlogget gjennom vakten. 

Leveranse: En felles regional Citrix-plattform i Helse Sør-Øst, en moderne tynnklientplattform uten 
End of Life-programvare og tilhørende maskinvare, sentraliserte og standardiserte prosesser for 
livssyklushåndtering, samt applikasjonspakking. Tilrettelegge applikasjoner for ny plattform og ta i 
bruk felles plattform for dynamisk arbeidsflate, som også benyttes for Windows 10. 

Prosjektplan:  

  

 Status:  
o Har overlevert foretak med utvidet Early life-support til linjeorganisasjonen, dette 

inkluderer Helse Sør-Øst RHF, Revmatismesykehuset AS, Sykehuset Telemark HF, 

Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sørlandet sykehus HF.  

o Sanering av servere på plan.  

o Klargjøring av testsenter i Sykehuset Østfold HF medfører forsinket produksjonssetting 

ved Sykehuset Østfold HF til desember 2020. 

o Produksjonssetting Oslo universitetssykehus HF, avslutning Early life-support (ELS) 

20. november 2020 risikerer å gå over i første kvartal 2021 grunnet forsinket delta-ROS 

og kapasitetsutfordringer. 

 Milepæler: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 30.10.2019 Produksjonssetting SUNHF, avslutning ELS 29/11 2019 Gjennomført  

MP2 08.01.2020 Produksjonssetting SSHF, avslutning ELS 30/1 2020 Gjennomført 

MP3 12.02.2020 Produksjonssetting VVHF, avslutning ELS 6/3 2020 Gjennomført 

MP4 22.04.2020 Produksjonssetting REVMA, avslutning ELS 26/5 2020 Gjennomført 

MP5 29.04.2020 Produksjonssetting SIVHF, avslutning ELS 27/5 2020 Gjennomført 
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MP6 13.05.2020 Produksjonssetting STHF, avslutning ELS 12/6 2020 Gjennomført 

MP7  27.05.2020 Produksjonssetting HSØ RHF, avslutning ELS 27/6 2020 Gjennomført 

MP8 02.09.2020 Produksjonssetting SPHF, avslutning ELS 2020 25/9 2020 Ny dato 14.10.2020 

MP9 30.09.2020 Produksjonssetting SIHF, avslutning ELS 31/10 2020 Ny dato 21.10.2020 

MP10 21.10.2020 Produksjonssetting SØHF flyttes til ultimo 2020 grunnet 

klargjøring av testsenter i SØHF. 
Ny dato desember 

MP11 28.10.2020 Produksjonssetting OUS HF, avslutning ELS 20/11 2020 Ny dato Q1 2021 

 

 Økonomi 

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar 

73  82  92  43,6 65,6   

 Tabell 4: Prosjekt Regional Citrix-plattform 
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1.3.6 Prosjekt Regional telekomplattform  

Effektmål: Sikre og stabile telekomtjenester på helseforetakene og verdiøkende 
samhandlingstjenester. 

Prosjektleveransene skal sikre tilfredsstillende tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester i 
regionen. Optimalisert ressursbruk skal ivareta tilfredsstillende kvalitet i drift og forvaltning, og bidra 
til reduserte service- og vedlikeholdskostnader av telekomplattformen i Helse Sør-Øst. 

Leveranse: Prosjektet skal bygge en felles regional telekomplattform til erstatning for dagens lokale 
telefonsentraler med teknologiskifte fra analog (ISDN/PSTN) til IP-teknologi, samt effektivisering av 
drift- og forvaltning av telekomplattformen med transformasjon av driftsorganisasjonen til fremtidig 
driftsmodell på ny felles plattform. 

Prosjektplan:   

 

  Status:  
o Regional telekomplattform bygging av kjerne er gjennomført og overlevert 

linjeorganisasjonen for drift.  

o Portering av telefonnummer for Spesialsykehuset for Epilepsi er gjennomført. 

Minikonkurranse for utstyr og lisenser for regional telekomplattform til Radiumhospitalet 

er sendt ut. 

 Milepæler:  

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1  01.09.2020 Oppstart pilot OUSHF (SSE og Kvinneklinikken) I henhold til plan 

MP3   01.10.2020 Kontrakt for anskaffelse av utstyr signert (3.2.1) I henhold til plan 

MP4  30.10.2020 Hovedandel (90%) av terminaler migrert til RTP – 

Pilot OUSHF (resterende migrering gjennomføres 

av prosjektet i etterkant*) 

 

MP5 04.01.2021 Oppstart Radiumhospitalet 
 

MP6 01.02.2021 Alle terminaler rullet ut pilot OUSHF (SSE og 

Kvinneklinikken) 
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MP6 26.02.2021 Hovedandel (90%) av terminaler migrert til RTP – 

Radiumhospitalet (resterende migrering 

gjennomføres av prosjektet i etterkant*) 

 

MP7 31.08.2021 Avslutning fase 3.2.1 
 

MP8 Q1 2021 Alle terminaler rullet ut Radiumhospitalet 

(innenfor fase 3.2.2)  

 

* Erfaring tilsier at enkelte telefoner ikke vil være klare for hovedutrullingen, eksempelvis grunnet 
manglende kabling (foretakets ansvar), manglende teknisk løsning, eller en avdeling som er i 
omorganiseringsprosess etc. Prosjektet har ansvar for å ferdigstille resterende migrering i etterkant 
av hovedutrullingen på en lokasjon innenfor fase 3.2.2. 

 Økonomi   

 Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar  

Utbygging 
kjerne 

- 36  - 32,4 32,4  
Prosjektet ble i andre 
tertial gjennomført og 
overlevert linjen for drift. 

Utrulling 
fase 3.2.1 
OUS HF 

60,7 70 77,5 24,3 60,7  

Tabell 5: Regional telekomplattform 
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1.3.7 Prosjekt Sikkerhetssone  

Effektmål: Ny plattform for felles driftstjenester som alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tillit til, 
skjerming av Helse Sør-Øst mot angrep samt tilrettelegging for privilegert tilgangsstyringsløsningen.  

Prosjektets leveranser tilrettelegger for etterlevelse av Datatilsynets krav og gir økt sikkerhet for 
regionale driftsleveranser som privilegert tilganger, Public Key Infrastructure (PKI) og regional 
autentiseringstjeneste. Videre legger prosjektet til rette for økt tjenestekvalitet ved etablering av 
mulighet for virtualisering og monitorering. 

Leveranse: Etablering av ny sikker regional infrastrukturplattform for prosjektene privilegert 
tilgangsstyring (PAM) og Styrket autentiseringsløsning (SA) med PKI-sertifikatutstedelse, sikringstiltak 
for å logge administrativ aktivitet i plattformen og driftsverktøy og støttetjenester for god 
forvaltning. 

Prosjektplan: 

 Status: 
o Revidert plan ble godkjent i Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020 og Helse Sør-Øst RHF 

finansieringsbeslutning er mottatt. 

o Implementeringen av basisovervåking og Public key infrastructure i Sikker sone er 

fullført. Samdriftsperioden er gjennomført og drift og forvaltning av Sikker sone er 

overlevert til linjeorganisasjonen.  

 Milepæler: 

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 19.06.2020 Ferdigstille Sikkerhetssone for privilegert 

tilgangsstyring  
Gjennomført 

MP2 31.08.2020 Ferdigstille konseptet for katalogtjenester (AD-

struktur). 
Gjennomført 

MP3 Aug/sept Overlevering og samdriftsperioden mellom prosjektet 

og linjen gjennomført 
Gjennomført 
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MP4 Aug/sept Sluttføre implementering av overvåkning Gjennomført 

MP5 Aug/sept Sluttføre implementering av PKI Gjennomført 

BP4 September Formell overlevering av Sikker sone til drift og 

forvaltning (linjeorganisasjonen) 
Gjennomført 

31.8.2020 

BP5 Oktober  Avslutning/sluttrapport I henhold til plan 

MP6 Oktober Installasjon som legger til rette for å automatisere 

patching av virtuelle servere (ny release fra 

leverandør) 

Gjennomføres av 
linjeorganisasjonen 

  

 Økonomi  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar  

30,7 31,2 32,7 26,6 30,7  HSØ RHF finansieringsbeslutning 
mottatt 20.08.2020. 

Tabell 7: Prosjekt Sikkerhetssone  

 

1.3.8 Prosjekt Styrket autentisering 

Formålet med prosjektet er å sikre overgangen til de nye sikkerhetsnivåene som er definert i EU-
forordningen, eIDAS. Denne forordningen stiller krav til både identifisering og autentisering og 
spesifiserer de nye sikkerhetsnivåene Lavt, Betydelig og Høyt som erstatter dagens nivå 1, 2, 3 og 4. 
Prosjektet vil ta frem tjeneste og integrasjonsdesign slik at Helse Sør-Øst kan ta i bruk HelseID.  

Høyere autentiseringsnivå vil bedre informasjonssikkerheten og tilgangsstyringen i regionen. Dette 
gjør at vi får en enda høyere grad av tillit til identiteter – både internt på helseforetaket og i 
regionen. 
 
Prosjektplan: 
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 Status:  
o Prosjektet ble overført fra program ISOP til program STIM 1. juni 2020, med godkjenning 

i STIM programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informasjon gitt i Sykehuspartner HF styre 

19. august 2020 (sak 054-2020)   

o Oppstart av pilot for utprøving av ny autentiseringsmetode basert på FIDO2-teknologi er 

forsinket med tre måneder og det medfører at prosjektets sluttdato må utsettes fra 

ultimo desember 2020 til ultimo mars 2021. Årsakene til forsinkelsen er at Sikker sone 

ble ferdigstilt og tilgjengelig senere enn forventet, at nøkkelpersonell ikke ble tilgjengelig 

for arbeidet med piloten før primo september 2020, og at avrop på FIDO2-programvare 

og -teknologi ikke ble signert før ultimo august 2020. Forsinkelsen vil ikke gi økte 

kostnader, da prosjektet har tatt ned ressursbruken underveis. 

 Tiltak: Prosjektet har utarbeidet en endringsordre med ny plan for denne 

leveransen, som legges frem til godkjenning. 

o Prosjektet skal levere en oppgradert autentiseringsløsning for privilegerte brukere, 

denne er forsinket i 3-4 uker og er en viktig leveranse for å ta i bruk PAM-tjenesten.  

 Tiltak: Prosjektene Styrket autentisering, Privilegerte tilganger jobber tett 

sammen med linjeorganisasjonen for å få sikkerhetsgodkjent og satt opp 

autentiseringsløsning for PAM-løsningen  

o Bruksvilkår for å ta i bruk HelseID er utarbeidet, og prosess med kontraktsinngåelse vil 

håndteres av Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF.  

 

 Milepæler:  

MP Dato  Beskrivelse  Status 

Leveranse 1 – Produksjonssette Regional autentiseringstjeneste i VPN45 

MP1.1 29.06.20 
Når leverandør er klar med ny oppgradert 
versjon av SecureAccess 

Forsinket, forventes ferdig i 
september 

MP1.2 12.08.20 
Regional autentiseringstjeneste verifisert 
og produksjonssatt 

Gjennomført 

MP1.3 07.09.20 
Regional autentiseringstjeneste overlevert 
Sykehuspartner HF 

Forsinket  
3–4 uker 

Leveranse 2 – Pilotere FIDO2 

MP2.1 27.05.20 Tilbudsfrist på pilotomfang Gjennomført 

MP2.2 12.06.20 
Presentere prosjektets innstilling i IAM-
styringsgruppe 

Gjennomført 

MP2.3 20.08.20 
Signere avtale med leverandør for FIDO2 
teknologi – oppstart Pilot 

Gjennomført pr. 31.8.20. 
Opprinnelig dato 30.06.20. 

MP2.4 10.12.20 
Pilot avsluttes med en anbefaling om 
videre strategi for bredding 

Forsinket 

Leveranse 3 – Ta i bruk HelseID 
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MP3.1 30.08.20 Signere avtale med Norsk Helsenett SF  Gjennomført 

Leveranse 4 – Etablere regional PKI-infrastruktur 

MP4.1 10.11.20 Felles ny PKI infrastruktur etablert   

MP4.2 23.11.20 
Løsning for Certificate life cycle 
management etablert for PKI 

 

BP4 01.12.20 Start avslutningsfase  

MP4.3 09.12.20 
Sertifikater etablert på regional PKI-
infrastruktur  

 

MP4.4 18.12.20 PKI overlevert til drift i Sykehuspartner HF  

BP5 31.12.20 Prosjektet avsluttet  

 Økonomi:  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar 

33,7 34,9 37,1 26,4 33,8  

 

1.3.9 Prosjekt Trådløst nett  

Effektmål: Forbedret trådløs nettverksinfrastruktur i Helse Sør-Øst. 

Erstatning av End of life-komponenter og bredding av flere nye aksesspunkter gir økt tilgang på 
trådløst nett for både helsepersonell og pasienter. Prosjektets overvåkingsleveranser legger til rette 
for effektivisering av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen ved at foretakene kan ta i bruk ny 
funksjonalitet og nye kliniske løsninger via WiFi. Interne drift- og forvaltningsprosesser i 
Sykehuspartner HF må endres fra reaktiv til proaktiv feilsøking og -retting. Dette medfører blant 
annet at feil i bokser oppdages og kan rettes før feil påvirker tilgang og stabilitet på nettet. 

Leveranse: Etablering av regionalt, standardisert, trådløst nett samt utrulling av trådløst nettverk og 
utskiftning av End of life-utstyr.  
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Prosjektplan:  

 

 Status:  
o Hittil er omkring 10 456 aksesspunkt for trådløst nett aktivert, i henhold til plan. 

o Finansieringsbeslutning for 2020 er mottatt fra Helse Sør-Øst RHF.    

o Prosjektet leverer trådløs nett på somatiske sykehus med vedtatt dekningsgrad, som 

understøtter bruken av kurvesystemer på helseforetakene. Økt krav til dekningsgrad ved 

helseforetakene som følge av ny teknologi og regionale leveranser vil kunne påvirke 

gjennomføringen til prosjektet.  

 Milepæler:  

MP Dato  Beskrivelse  Status  

MP1 15.10.19 Akershus universitetssykehus HF – Lørenskog  Gjennomført  

MP2 15.10.19 Sykehuset i Vestfold HF – Stavern og Tønsberg Gjennomført  

MP3 15.01.20 Sunnaas sykehus HF Gjennomført  

MP4 02.07.20 Vestre Viken HF – Drammen, Kongsberg, Ringerike og 
Bærum (siste kvalitetssikring avsluttes i august 2020) 

Gjennomført  

MP5 17.07.20 Sykehuset Telemark HF – Porsgrunn, Skien, Notodden Gjennomført  

MP6 30.07.20 Sørlandet sykehus HF – Flekkefjord, Arendal og 
Kristiansand 

Gjennomført  

MP7 19.01.21 Oslo universitetssykehus HF fase 2.  

MP8 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Elverum  

MP9 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Hamar  

MP10 01.06.21 Sykehuset Innlandet HF – Tynset  

MP11 01.09.21 Akershus universitetssykehus HF – Kongsvinger   
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MP12 Q4 2021 Sykehuset Østfold HF – Moss SH,  utrullingsrekkefølge 
ikke endelig bestemt 

Utrullingsdato 
under avklaring 

MP13 Q4 2021 Sykehuset Østfold HF – Helsehuset Askim,  
utrullingsrekkefølge ikke endelig bestemt 

Utrullingsdato 
under avklaring 

MP14 Q4 2021 Sykehuset Østfold HF – Haldenklinikken,  
utrullingsrekkefølge ikke endelig bestemt 

Utrullingsdato 
under avklaring 

MP15 Q4 2021 Sykehuset Østfold HF – Administrasjonsbygg Kalnes,  
utrullingsrekkefølge ikke endelig bestemt 

Utrullingsdato 
under avklaring 

MP16 Q4 2021 Åsebråten (DPS i Fredrikstad) ,  utrullingsrekkefølge 
ikke endelig bestemt 

Utrullingsdato 
under avklaring 

MP17 Q4 2021 Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer Utrullingsdato 
under avklaring 

MP18 Q4 2021 Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik Utrullingsdato 
under avklaring 

MP19 30.12.21 BP4 - formell sammenstilling av tidligere godkjente 
sluttrapporter per helseforetak (leveres fortløpende).  

 

 

 Økonomi:  

Grunn-
kalkyle 

Styrings-
ramme 

Kostnads-
ramme 

Forbruk per 
31.08.20 

Prognose  Kommentar   

 115,6 64,7 (2019) 
51,0 (2020-21) 

- 64,8 (2019) 
13,8 (2020) 

  

31,6 

(2020) 

Helse Sør-Øst RHF 

finansieringsbeslutning 

mottatt 20.08.2020. 
Tabell 6: Prosjekt Trådløst nett 
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1.3.10 Prosjekt Windows 10  

Effektmål: Forbedret sikkerhet i Windows 10-klientplattformen i Helse Sør-Øst, en supportert 
plattform som sikrer daglig drift og forvaltning, samt en plattform som støtter helseforetakenes bruk 
av nettbrett.  

Leveranse: Oppgradering til Microsoft Windows 10-klientplattform for om lag 68 000 PC-klienter.  

Prosjektplan:

  

 Status:  
o Prosjektet har tatt lenger tid og kostet betydelig mer enn opprinnelig forutsatt. Omfang, 

kompleksitet og variasjon i applikasjonsporteføljen var undervurdert. Det har vært 

nødvendig med teknisk grunnlagsarbeid i det omkringliggende miljøet ut over de 

opprinnelige forutsetningene for prosjektet. Det er gjennomført tiltak for økt sikring av 

klientplattform og oppdatering av Microsoft-sikkerhetsinnstillinger.  

o Prosjektet er re-planlagt med revidert budsjett for oppgradering til Windows 10 for 

50 000 klienter av totalt 68 000 klienter, jf. styresak 043-2020. Prosjektet planlegger å 

oppgradere 21 700 klienter innen 31. desember 2020 og resterende 28 300 klienter 

innen 30. november 2021.  

o Helse Sør-Øst RHF har godkjent finansiering ut oktober 2020. 
o Prosjektet har god fremdrift og følger revidert plan. Per utgangen av august er totalt 

12 415 klienter oppgradert til Windows 10 og 1 688 applikasjoner tilrettelagt.  

o Plan for resterende 18 000 klienter skal utarbeides av Sykehuspartner HF, styrebehandles  

og fremlegges for Helse Sør-Øst RHF i løpet av oktober 2020.  

o Styring og ledelse av prosjektet ble overført til linjen 1. juni 2020 slik at ansvar for 

oppgraderingen og initiativet for standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i 

Helse Sør-Øst er samlet inn under virksomhetsområde IKT-tjenester i Sykehuspartner HF.  
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 Milepælsplan 

MP0 08.06.20 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2020 

ferdigstilt 
Gjennomført 

MP1 17.08.20 Oppstart utrulling etter sommerferie og frysperiode 

- SIKT 
Gjennomført  

MP2 31.10.20 Detaljert utrullingsplan første halvår 2021 ferdigstilt I henhold til plan  

MP3 31.10.20 18 100 klienter ferdigstilt SIKT I henhold til plan  

MP4 31.12.20 21 700 klienter ferdigstilt SIKT 
 

MP5 11.01.21 Oppstart utrulling OUS 
 

MP6 30.04.21 Detaljert utrullingsplan andre halvår 2021 ferdigstilt 
 

MP7 30.06.21 40 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS 
 

MP8 30.11.21 50 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS 
 

 

 Økonomi:  

  

Tabell 8: Prosjekt Windows 10  

 Forbruk per 31. august 2020: 259,5 MNOK.  

Beslutningsdokumenter:  

 SP styresak 036-2018, Helse Sør-Øst RHF brev august 2018 

 SP styresak 059-2019, 075-2020  

 SP styresak 025-2020 

 SP styresak 043-2020  

 Finansieringsbeslutning mottatt fra Helse Sør-Øst RHF 7. juli 2020, ut oktober 2020. 
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1.4 Prosjekter i planfasen 

Prosjektet Felles plattform har i andre tertial forankret design og prinsipper for felles regional 
plattform i Sykehuspartner HF og med helseforetakene, og legger disse frem til beslutning i STIM 
programstyringsgruppe og deretter i styremøtet 16. september, jf. sak 064-2020. Tilsvarende prosess 
for forankring av en skystrategi for Helse Sør-Øst pågår i regi av linjeorganisasjonen.  

Det er bred støtte for en trinnvis tilnærming der prosjektet vil tilpasse og modernisere eksisterende 
plattform i trinn 1 for å ivareta kjente og nærstående plattformbehov som radiologi- og 
multimedialøsning (RAD/MML) parallelt med at det arbeides med å etablere en ny hybrid, skybasert 
plattform for å møte fremtidige plattformbehov i trinn 2.  

Sykehuspartner HFs prosjekt Sikker føderert konsumering (SFK) har vært et viktig bidrag til felles 
plattform da prosjektet har sikre tilgang til applikasjoner på tvers av helseforetakene i regionen ved å 
benytte samme sikkerhetsteknologi som er tatt i bruk for å kunne tilby journalinnsyn på tvers i 
regionen og nasjonalt. De tre utvalgte applikasjonene som er prioriterte på sikkerhetsløsningen er de 
regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansejournal (A-EPJ) og medikamentell 
kreftbehandling (CMS). I tillegg danner leveransen Sikker sone fra STIM og leveransene fra 
prosjektene Privilegert tilgangsstyring og Styrket autentisering grunnleggende 
sikkerhetskomponenter i felles regional plattform, samtidig som de gir forbedret 
informasjonssikkerhet på dagens plattformer.  

Flere av de andre moderniseringsprosjektene har sterke avhengigheter til prosjektets leveranser og 
programmet samarbeider tett med ledelsen i Sykehuspartner HF for å sikre fremdrift i prosjektet.  

Prosjekt Fremtidig driftsmodell jobber med å bygge opp en modell for hvordan Sykehuspartner HF 
skal jobbe for å følge opp og understøtte leveransene fra STIM med en effektiv 
leveranseorganisasjon basert på hybrid skymodell. Dette arbeidet intensiveres nå slik at den 
nødvendige transformasjonen av Sykehuspartner HF gjennomføres parallelt med de tekniske 
leveransene. Dette arbeidet samles i prosjekt Fremtidig driftsmodell. Hovedoppgaven til prosjektet 
er å sørge for at Sykehuspartner HF er rustet til å ta imot leveransene fra STIM, og at organisasjonen 
tilpasser seg nytt arbeidssett for å hente ut gevinstene og potensialet i infrastrukturleveransene. 
Prosjektets leveranser inkluderer en drifts- og forvaltningsmodell for å sikre at Sykehuspartner HF 
leverer mer helse for pengene, raskt, forutsigbart og i samsvar med helseforetakenes behov. 
Prosjektet skal sikre at Sykehuspartner HF utvikler og utnytter Sykehuspartners kompetanse og 
bruker evnene til å arbeide smidig, metodisk og etter effektive og etterrettelige prosesser gjennom 
tjenestenes livssyklus. Styringsgruppe for prosjektet etableres og revidert mandat fremlegges 
Sykehuspartner HF ledelse i september.  

 

1.5 Økonomi  

Økonomistatus for program STIM i sin helhet per andre tertial fremgår av tabellen under og viser 

regnskap hittil i år sammenliknet med budsjett for 2020 oppgitt i millioner kroner.  

 
Tabell 9: Regnskap mot budsjett 2020.  

Regnskap hittil i år viser underforbruk på 65 millioner kroner, fordelt med 13 millioner kroner på drift 
og 51 millioner kroner på investering. I Sykehuspartner HF er det gjort en overordnet avsetning på 16 
millioner kroner knyttet til driftskostnader i program STIM som er inkludert i tallene over.  

Økonomi 

(mill. kroner)

Regnskap 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Prognose 

2020

Budsjett 

2020

Investering 122 173 202 263

Drift 125 138 198 195

Total 246 311 400 458
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Prognose for driftskostnad har blitt redusert siden forrige tertial og programmet forventer at total 
driftskostnad vil være tilnærmet lik budsjett i 2020. Dette betyr at ikke budsjettert driftskostnad på 
30 millioner kroner for prosjekt Windows 10, forventes dekket innenfor tildelt driftsbudsjett for 
2020. 

Program STIM har fått tildelt investeringsbudsjett på 263 millioner kroner. I tillegg ligger det en 
sentral pott på 45 millioner kroner som dekker opp for usikkerhet i prosjektene. Dette er en 
styringsramme basert på P50-estimater for prosjektene. 

Omdisponering av investeringsmidler fra prosjektene Felles plattform og Regional telekomplattform 
til prosjektene Sikkerhetssone og Windows 10 sikrer fortsatt fremdrift i disse prosjektene. På grunn 
av forsinkelser i prosjekter som Modernisering av nett og Felles plattform, samt forskyvning av 
Regional telekomplattform, vil program STIM bruke mindre investeringsmidler enn budsjettert i 
2020. Prognose for investeringer tar hensyn til økonomisk usikkerhet (P50) for 2020. 

 

 

 

 

Figur 2: Grunnkalkyle, prognose, styringsramme, kostnadsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter per 

andre tertial 2020.  

*Prosjektene Regional telekomplattform utbygging og Trådløst nett ble fremmet og godkjent basert på 
grunnkalkyle uten kostnads- og styringsramme. Trådløst nett har fått finansiering på årlig basis. Prosjekt som 
har startet gjennomføringsfasen i 2019 og senere godkjennes med grunnkalkyle, styringsramme og 
kostnadsramme.  
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Tabell 10: Økonomistatus program STIM styregodkjente prosjekt per 31. august 2020. 

 

1.6 Risikovurdering  

Prosjektenes rapportering, egne risikovurderinger, intern kvalitetssikring av programmet og innspill 
fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gir viktige innspill til programmets risikovurdering. 
Program STIM inngår i Sykehuspartner HFs tertialvise virksomhetsovergripende risikovurdering.  
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Tabell 11: Risikovurdering programrisiko per andre tertial.  

 

1.7 Kvalitetssikring   

Administrerende direktør gjennomfører intern kvalitetssikring av programmet og programmets 
leveranser. I andre tertial er Rapport 5 mottatt, som omhandler prosjekt Sikkerhetssone og 
oppfølging av anbefalinger. Læringspunkter og behov for tiltak følges opp i programmet og i 
Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF vil igangsette ekstern kvalitetssikring av program STIM fra 
september 2020. Den interne kvalitetssikringen vil fra dette tidspunktet inngå i programmets arbeid. 

 

1.8 Følgerevisjon per andre tertial 2020 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. driftsorientering 
til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Følgerevisjonen fremlegges tertialvis for styret i 
Sykehuspartner HF. Konsernrevisjonen har tidligere revidert overordnende temaer på programnivå, 
eksempelvis innretning og styring av programmet, usikkerhetsstyring og risikostyring.  
 
Konsernrevisjonen har i andre tertial konsentrert revisjonene om prosjektenes leveranser sett opp 
prosjektenes og programmets målsettinger og interessentenes forventninger, med plan om å 
kartlegge og vurdere ulike styringselementer innen flere områder i ulike faser gjennom prosjekters 
livsløp. Revisjonen etter denne tilnærmingen hadde oppstart i april for prosjekt Felles plattform. 
Konsernrevisjonen fremla rapport for Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020 (sak 041-2020).  
 
Prosjekt Felles plattform har i parallell og i samsvar med anbefalingene utarbeidet og vil legge frem 
design og prinsipper for moderniseringen for beslutning i styret i Sykehuspartner HF 16. september. 
Det er gjort en betydelig arbeid med forankring av dette arbeidet i styringsgruppen, STIM 
programstyringsgruppe, tillitsvalgte, linjeorganisasjonen, styret i Sykehuspartner HF og gjennom en-
til-en møter med helseforetakene og i Regionalt teknologiledermøte. For den trinnvise etableringen 
av en felles plattform er det utarbeidet styrende dokumenter for Felles plattform trinn 1. Videre 
jobber programmet med utarbeidelse av helhetlig gjennomføringsplan for modernisering der det 
anbefales en iterativ tilnærming. Tiltak prioriteres og besluttes løpende i relevante fora fremover.  
 
Påfølgende revisjon av prosjekt Regional Citrix-plattform er per tid satt på hold i påvente av ny 
revisjonstilnærming.    
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2. Program Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring (ISOP) 

 

2.1 Om programmet  

ISOP er Sykehuspartner HFs program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 

tilgangsstyring. Programmet ble etablert i 2018 og ble etter planen avsluttet juni 2020. Programmet 

har prosjekter innen følgende fire områder, som fremlagt i sak 035-2018, av 2. mai 2018:  

 Styrket tilgangsstyring  
 Personvern  
 Sikkerhetsplattform  
 Risikostyring  

Sykehuspartner HF har i tillegg lagt tiltak som ble prioritert opp etter dataangrepet inn under ISOP-
programmet, jf. sak 46-2018, av 19. juni 2018. 

2.2 Overordnet status  

Program Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) ble avsluttet som 
planlagt 30. juni 2020. Sluttrapport ble godkjent og evaluering av programmet ble gjennomført i et 
avsluttende programstyremøte 31. august 2020.  

Programmet har gjennom sitt arbeid styrket Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst sine evner til å 
håndtere informasjonssikkerhet, personvern, risiko- og tilgangsstyring ved målrettede tiltak innenfor 
temaene teknologi, prosess, organisasjon, kultur og kompetanse.  

De to styregodkjente prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og Styrket autentisering (SA) ble 
overført fra program ISOP til program STIM 1. juni 2020, med godkjenning i STIM 
programstyringsgruppe 12. juni 2020 og informasjon gitt i Sykehuspartner HF styre 19. august 2020, 
jf. sak 054-2020. 

 

 


