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Saksframlegg 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 15. oktober 2020 

 
SAK NR 075-2020 
 
OPPGRADERING TIL WINDOWS 10 OG OPPRYDDING I APPLIKASJONSPORTEFØLJEN – VIDERE 
FINANSIERING AV FASE 1 OG FORELØPIG LEVERANSEPLAN OG KOSTNADSOMFANG FOR FASE 2 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at prosjekt Windows 10 leverer i henhold til revidert leveranseplan og 
budsjett, og at prosjektet ifølge prognosen vil nå måltallet på 18 100 klienter innen 
utgangen av oktober 2020 innen rammen av godkjent budsjett. 
 

2. Styret viser til at prosjekt Windows 10 er innvilget finansiering ut oktober måned. Styret 
understreker viktigheten av at arbeidet med omlegging av de første 50 000 klientene 
fortsetter i henhold til leveranseplan og budsjett godkjent i sak 043-2020, slik at fase 1 
kan sluttføres. Styret ber administrerende direktør søke finansieringsfullmakt hos Helse 
Sør-Øst RHF for fase 1 med en grunnkalkyle på 414 millioner kroner, styringsramme på 
459 millioner kroner og kostnadsramme på 490 millioner kroner. Beløpene er inklusive 
mva. Kostnader for 2020 dekkes gjennom omdisponering innen program STIM, mens 
kostnader for 2021 er innarbeidet i budsjettinnspill 2021. 
 

3. Styret støtter tilnærmingen til arbeidet med de resterende 18 000 klientene. Styret 
erkjenner at planen og kostnadene er avhengig av beslutninger om standardisering og 
sanering av applikasjoner som fattes i helseforetakene, i dialog med eier og 
Sykehuspartner HF. Styret tar foreløpig plan for fase 2 med en grunnkalkyle fra 210 til 
290 millioner kroner til etterretning. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en 
usikkerhetsanalyse på grunnkalkylen og gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
finansieringsfullmakt. 
  

4. Styret støtter vurderingen om at medisinskteknisk utstyr må håndteres i et eget prosjekt 
i tett samarbeid med helseforetakene, og ber administrerende direktør gå i dialog med 
eier for å få avklart hvordan dette arbeidet kan organiseres. 
 
 

Skøyen, 8. oktober 2020 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Saken er en oppfølging av Sykehuspartner HF sak 043-2020 transformasjon og oppgradering til 
Windows 10 – revidert leveranseplan og kostnadsomfang, og Helse Sør-Øst RHF sak 073-2020 
Sykehuspartner HF – behov for økt kostnadsramme for prosjektet Windows 10.  
 
Sakene omhandler leveranseplan for en oppgradering av 50 000 klienter innen utgangen av 
november 2021 (fase 1) og behovet for å utarbeide plan for resterende 18 000 klienter (fase 2).  
Helse Sør-Øst RHF godkjente finansiering av prosjekt Windows10 (fase 1) ut oktober 2020, 
samtidig som Sykehuspartner HF ble bedt om å komme tilbake med en plan for resterende 
18 000 klienter (fase 2) innen oktober 2020. Styret i Sykehuspartner HF ba om at arbeidet med 
standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen ble intensivert, blant annet for å redusere 
omfanget av behovet for oppgradering av de 18 000 klientene i fase 2.  

 
I saken redegjøres det for status for fase 1, samt innretning for arbeidet med fase 2. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn  

Helse Sør-Øst skal oppgradere om lag 68 000 klienter fra Windows 7 til Windows 10. Prosjekt 
Windows 10 ble etablert i Sykehuspartner HF primo 2018 jf. styresak Sykehuspartner HF 036-
2018 og godkjent med finansiering i august 2018, jf. styresak Helse Sør-Øst RHF 063-2018. 
 
Arbeidet med å oppgradere til Windows 10 har blitt forsinket sammenlignet med opprinnelig 
plan. Styret godkjente i sak 043-2020 revidert leveranseplan som omfattet oppgradering av om 
lag 50 000 klienter. Styret ba samtidig om at arbeidet med standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen ble intensivert, blant annet for å redusere omfanget av behovet for 
oppgradering av applikasjoner til de 18 000 klientene som ikke var omfattet av leveranseplanen.   
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente finansiering av arbeidet med fase 1 ut oktober 2020 i sak 
073-2020 Sykehuspartner HF – behov for økt kostnadsramme for prosjektet Windows 10. De ba 
samtidig Sykehuspartner HF om å komme tilbake med en plan for de resterende 18 000 klienter 
innen oktober 2020;  

Styret har merket seg at Sykehuspartner HF har en plan for oppgradering til Windows 10 
for 50 000 klienter av totalt 68 000 klienter. Sykehuspartner HF må komme tilbake med 
en plan for resterende 18 000 klienter innen oktober 2020. Planen skal være risikobasert 
og beskrive hvordan gjennomføring av tiltakene er basert på kost/nytte-vurderinger. 
Videre må Sykehuspartner HF beskrive hvordan applikasjoner som ikke er Windows 10-
kompatible skal håndteres og hvordan prosessen for sanering og standardisering av 
applikasjoner skal gjennomføres.  

 

2.2 Status for oppfølging av vedtak 
Sykehuspartner HF har arbeidet aktivt med å følge opp vedtakene i sak 043-2020 i 
Sykehuspartner HF og sak 073-2020 i Helse Sør-Øst RHF. Status for prosjekt Windows 10 og 
tilnærming til arbeidet med å oppgradere resterende 18 000 klienter gjennomgås i 
saksfremstillingen. Oppfølging av vedtakspunkt 2 og 6 i sak 043-2020 beskrives i tabellen under.  
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Sykehuspartner HF  
sak 043-2020, 
vedtakspunkt: 

Vedtak Status 

2, (siste del av 
innledningen): 

Styret ber om at det settes et mål om en 
reduksjon av applikasjonsporteføljen 
innen IKT-området med minimum 50% i 
de neste 24 måneder: Styret ber om at 
følgende legges til grunn for å nå målet; 

Måltallet er lagt til grunn for det 
videre arbeidet. 

(2a) Utarbeide forslag til regionale føringer 
for applikasjonsporteføljen som legges 
frem for eier, herunder krav til 
standardisering og konsolidering, 
kriterier for innføring av nye 
applikasjoner og kriterier for sanering.  

Føringene er utarbeidet og forankret 
med eier og med helseforetakene ved 
administrerende direktør.  

(2b) Legge frem forslag for eier og 
systemeiere om standardisering og 
sanering innenfor de ulike kliniske 
fagområdene.  

Sykehuspartner HF har utarbeidet 
lister over forslag til applikasjoner 
som bør saneres/standardiseres. 
Arbeidet vil foregå i iterasjoner med 
helseforetakene. Tilbakemelding fra 
helseforetakene om ønskede avvik 
sammenstilles av Sykehuspartner HF 
og oversendes til Helse Sør-Øst RHF 
for endelig beslutning.  

(2c) Sanere applikasjoner som bidrar til høy 
uønsket grad av variasjon i regionen.  

Dette blir ivaretatt gjennom vedtatte 
regionale føringer for hvilke 
applikasjoner som skal saneres. 

(2d) Forbedre rutiner for å vurdere behov fra 
helseforetakene om innføring av nye 
applikasjoner for å sikre at porteføljen 
ikke vokser uhensiktsmessig. 

Fra og med september 2020 har 
Sykehuspartner HF innført 
«tidligfaseteam» som blant annet skal 
vurdere om forespørsler fra 
helseforetakene er i henhold til 
regionale føringer og 
strategi/veikart/målbilde for berørte 
tjenester. Ved avvik vil forespørslene 
bli oversendt Teknologi og e-Helse i 
Helse Sør-Øst RHF for vurdering og 
endelig beslutning. 

6.  Styret ber administrerende direktør 
komme tilbake med en redegjørelse for 
hvordan det legges til rette for at 
samhandlingen mellom prosjektet og 
linjen bidrar til å styrke prosjektets evne 
til å levere og linjes evne til å overta 
forvaltning og drift.  

Eierskapet for Windows 10-prosjektet 
ble overført til linjen 1.juni 2020, og 
sentrale ressurser fra 
driftsorganisasjonen er med i 
planlegging og gjennomføring av 
prosjektet. Det er etablert flere 
samhandlingsarenaer mellom prosjekt 
og linje for å sikre et godt samarbeid 
og overføring av forvaltning og drift til 
linjen.  

 

2.3 Status fase 1 av prosjekt Windows 10 (omfang 50 000 klienter) 

Prosjekt Windows 10 har per 1.oktober 2020 levert i henhold til revidert plan og budsjett, 
godkjent i styresak 043-2020 i Sykehuspartner og 073-2020 i Helse Sør-Øst RHF. Godkjent 
kostnadsramme er på 303 millioner kroner, og et måltall på 18 100 oppgraderte klienter. 
Prosjektet ligger godt an til å nå de neste to milepælen (MP2 og MP3) i slutten av oktober:  
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Fremdrift 
Totalt er det pr. 5. oktober 2020 oppgradert 14 195 klienter, og ytterligere 1 514 har blitt 
klargjort for omlegging, men venter på at bruker initierer oppgradering. Prosjektet har god 
fremdrift på underliggende leveranser for fremtidige puljer, herunder applikasjonstilrettelegging 
og test. Prosjektet har god kontroll på risikobildet gjennom kontinuerlig monitorering og 
oppfølging av tiltak. Den løpende dialogen og samarbeidet med helseforetakene er 
gjennomgående god.  
  
Prosjektet rapporterer ukentlig til ledelsen i Sykehuspartner HF på antall oppgraderte klienter i 
forhold til prognoser, inkludert måltallet på 18 100 oppgraderte klienter pr. 31. oktober 2020. Se 
figuren nedenfor. 
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Økonomi 
I revidert plan ble følgende budsjett lagt til grunn (Sykehuspartner HF sak 043-2020, Helse Sør-
Øst RHF sak 073-2020):  
 

 
Tallene er oppgitt i millioner kroner. 
 

Akkumulert pr. 30. september er det påløpt 272 millioner kroner mot budsjett på 273 millioner 
kroner. 
 

2.4 Planer og tiltak for Windows 10-prosjektet fase 2 (resterende 18 000 klienter) 

Sykehuspartner HF har startet arbeidet med å planlegge oppgraderingen av de 18 000 klientene 
som inngår i fase 2 og har intensivert arbeidet med standardisering og sanering. Så snart all 
applikasjonstilrettelegging i fase 1 er gjennomført vil tilrettelegging for fase 2 startes opp i 
parallell med siste del i fase 1, sannsynligvis i Q3 2021. 
 
Windows 10-prosjektets fase 2 har færre klienter i omfang enn fase 1, men det er et større antall 
applikasjoner som skal tilrettelegges for å nå de resterende 18 000 klientene. Tilrettelegging av 
applikasjoner er den største kostnadsdriveren i prosjektet. 
 
Av det totale omfanget i fase 2 på 18 000 klienter utgjør: 

 MTU ca. 4 000 klienter 

 Laboratoriefag/Radiologi 7 500 klienter 

 Øre/nese/hals, eiendom, AMK/prehospital og psykisk helsevern 6 500 klienter 
 
Den store kompleksiteten i fase 2 medfører betydelig risiko for kost og tid. Risikoen må 
håndteres ved hjelp av flere tiltak som samlet bidrar til at Windows 10-omleggingen leveres til 
lavest mulig kost og på kortest mulig tid.  
 

2.4.1 Tilnærming til arbeidet  
For å redusere tid og kost knyttet til Windows 10-prosjektet fase 2 arbeides det med tiltak innen 
tre hovedområder;  

 Tiltak som reduserer arbeidsomfanget  

 Tiltak som effektiviserer leveransen av applikasjoner 

 Tiltak for å øke kapasiteten for tilrettelegging av applikasjoner 
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Tiltak som reduserer arbeidsomfanget  
Dette er tiltak som gjennom å redusere arbeidsomfanget vil redusere risiko og bidra til lavere 
kost og raskere gjennomføring; 
 
1a) Sanering hvor tilnærmingen er å starte med de enkle desktop-applikasjonene først siden 
disse har størst saneringspotensiale.  
1b) Oppgraderinger utført i linjen i forbindelse med ordinært vedlikehold vil bidra til at 
omfanget som skal håndteres i Windows 10-prosjektet fase 2 reduseres 
1c) Ikke-windows 10-kompatible applikasjoner som må beholdes tas ut av omfanget og 
isoleres/herdes slik at risiko knyttet til informasjonssikkerhet reduseres mest mulig. 
 
Tiltak som effektiviserer leveransen av applikasjoner 
Dette er tiltak som vil effektivisere arbeidet i fase 2 og vurderes basert på kost/nytte: 
 
2a) Standardisering (sanering med bytte til annen preferert applikasjon). Ved at flere HF 
benytter samme applikasjon kan Windows 10-prosjektet levere mer effektivt. 
2b) «Forenklet» installasjon – for applikasjoner installert på få klienter vil det lønne seg å 
gjennomføre en «forenklet» installasjon av applikasjonene ved at disse ikke tilrettelegges for 
automatisert distribusjon. 
 
Tiltak som øker kapasiteten for tilrettelegging av applikasjoner  
Ressurser til applikasjonstilrettelegging er den innsatsfaktor ut over antall applikasjoner som 
betyr mest for tid og kost for fase 2. Sykehuspartner HF vil derfor søke å øke antall 
tilretteleggere fra 15 (som i dag) til minimum 25. Det har så langt vært utfordrende å øke 
kapasiteten på grunn av knapphet i markedet for denne kompetansen. Dette vil kunne løses ved 
en kombinasjon av innleie av erfarne konsulenter som vil bli tilgjengelige fra andre oppdrag i 
Sykehuspartner HF primo 2021, innleie av vikarer som får nødvendig opplæring samt ansettelser. 
 

2.4.2 Medisinsk-teknisk utstyr  
Applikasjoner knyttet til medisinsk-teknisk utstyr (MTU) utgjør nærmere en tredjedel av den 
totale applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst, og representerer den største kompleksiteten for 
oppgradering til Windows 10: 

 MTU-applikasjoner krever som regel installasjon, oppsett og ferdigstilling på hver enkelt 
klient. Dette skjer ofte i et samarbeid mellom Sykehuspartner HF, IKT-avdelingen i 
helseforetaket, medisinsk-teknisk personale og leverandør. 

 Flesteparten av de MTU relatert applikasjonene er forvaltet av 
helseforetakene selv.  En ny samhandlingsmodell for MTA og IKT er under utarbeidelse.  

 Medisinsk-teknisk utstyr er kostbart og har i noen tilfeller lengre levetid enn 
operativsystemet. Det foreligger ingen fullstendige regionale oversikter for 
utskiftingsplaner innen MTU, noe som er nødvendig for å kunne gjennomføre 
oppgradering til Windows 10 på en effektiv måte.  

 Windows 10-prosjektet fase 2 vil (som i fase 1) være satt opp for å oppnå størst mulig 
utrullingsvolum ved høy grad av automatisert omlegging/installasjon. MTU-applikasjoner 
egner seg ikke til denne type automatisering. 
 

Det pågår videre et arbeid og piloter som skal tydeliggjøre roller og ansvar mellom 
helseforetakene og Sykehuspartner HF. Forholdene beskrevet over bidrar til at oppgradering av 
klienter knyttet til MTU ikke er egnet i en fabrikktilnærming. 
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Sykehuspartner HF foreslår derfor å etablere et samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og Regionalt 
kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst 
(RKMTU) for å gjennomføre en kartlegging av MTU-porteføljen i regionen som videre grunnlag 
for oppgradering til Windows 10 i et eget prosjekt. Derfor anbefales MTU å tas i ut av omfanget i 
denne kalkylen og behandles særskilt. 
 
Sykehuspartner HF har likevel startet arbeidet med kartlegging av MTU applikasjoner gjennom at 
en del av applikasjonene er kartlagt og oversendt helseforetakene sammen med øvrige 
standardisering- og saneringskandidater. 
 

2.4.3 Kost og tidsplan for Windows 10-prosjektet fase 2 
På grunn av usikkerhet knyttet til forventet effekt av tiltakene, er det utarbeidet et «best case» 
og et «worst case» for hvert av tiltakene som er lagt til grunn for grunnkalkylen til fase 2.  
Tabellen nedenfor viser for hvert tiltak hva «best case» forutsetningene er og hvordan disse 
endres i «worst case». Forutsetningene for de to scenariene er lagt inn i estimeringsmodellen 
som er etablert av Windows 10-prosjektet, og tabellen viser resultatet av simuleringen som en 
prosentvis reduksjon i arbeidsomfang for henholdsvis «best case» og «worst case».  
 
Eksempel; tiltak 1a): 50% reduksjon i applikasjonsporteføljen tilsvarer sanering av om lag 900 
unike applikasjoner. 30% av 900 unike applikasjoner regnes om til et gitt arbeidsomfang, og 
dette utgjør 10% prosent reduksjon i forhold til arbeidsomfang før tiltak. Reduksjonene som 
vises i tabellen henviser til arbeidsomfanget knyttet til tilrettelegging av applikasjoner i 
prosjektet, og er et resultat av flere tiltak og ikke bare som følge av 50% reduksjon i antall unike 
applikasjoner. 
 
Vurderingene som er gjort baserer seg på erfaringer i Windows 10-prosjektet, samt den beste 
kunnskapen tilgjengelig i Sykehuspartner HF.  
 

Tiltak  Best case forutsetninger Redusert 
Omfang 
best case 

Worst case  Redusert 
omfang 
worst case 

1a) Sanering uten 
erstatning 

30% av målsetningen 
om reduksjon på totalt 
50% av dagens unike 
applikasjoner saneres 
uten erstatning 

10% Halvparten av 
målsetningen 
oppnås 

5% 

1b) Oppgradering i 
linjen 

20% av løpende 
oppgraderingene i linjen  
(120 pr måned) 
reduserer Windows 10 
omfanget 

14% 10% reduksjon 
av Windows 
10 omfanget 

7% 

1c) Ikke-kompatible 
applikasjoner 

Inntil 6% av 
applikasjonene antas å 
være ikke-kompatible 
med Windows 10. 
Håndteres særskilt. 

6% Færre antas å 
være ikke-
kompatible 

3% 
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Tiltak  Best case forutsetninger Redusert 
Omfang 
best case 

Worst case  Redusert 
omfang 
worst case 

2a) Standardisering 
(sanering med 
erstatning) 

70% av målsetningen 
om 50% reduksjon av 
dagens unike 
applikasjoner saneres 
med bytte til annen 
applikasjon 

9% Halvparten av 
målsetningen 
oppnås 

6% 

2b) «Forenklet 
installasjon 

Ca. 14% av 
applikasjonene leveres 
«forenklet» 

10% Halvparten av 
målsetningen 
oppnås 

5% 

Totalt  49 %  26 % 

 
Ved å benytte resulterende omfang som input til estimeringsmodellen, gir dette et «best case» 
hvor fase 2 har en grunnkalkyle på 210 millioner kroner med ferdigstillelse i februar 2023, mens 
«worst case» har en grunnkalkyle på 290 millioner kroner med ferdigstillelse i september 2023.  
En kalkyle med mindre grad av usikkerhet kan lages når helseforetakene har vurdert 
applikasjonene, planlagte oppgraderinger er gjennomgått og de gjenstående applikasjonene er 
gjennomgått i forhold til om de er Windows 10 kompatible. 
 
Tallene er foreløpige og tar ikke høyde for: 

 Risikopåslag (P50/P85) 

 Byttekostnader ut over ren tilrettelegging av de applikasjonene det byttes til ved en 
standardisering (sanering med bytte til annen applikasjon) 

 Sikringstiltak for klienter som blir stående igjen på Windows 7 
 
I tillegg er MTU holdt utenfor da det foreslås et eget løp for dette.  
 

2.4.4 Applikasjoner som ikke er Windows 10-kompatible 
Utvidet support for Windows 7 utløper 14. januar 2023. Etter dette tidspunktet er vi avhengige 
av en velfungerende Windows 10-forvaltning (også kalt «Windows as a Service», WaaS) for å ha 
et supportert operativsystem fra Microsoft. 
 
Helseforetakene vil fortsatt ha behov for en del applikasjoner som av ulike årsaker ikke kan 
oppgraderes til Windows 10. Dette gjelder spesielt dyrt MTU-utstyr som har lenger levetid enn 
operativsystemet. Alle klientene som ikke har blitt oppgradert til Windows 10 innen 14.januar 
2023 skal sikres. 
 
Disse klientene må sikres ved en kombinasjon av: 

- Isolering i egne soner uten tilgang til internett, epost etc.  
- Bruk av sikkerhetsverktøy som sikrer klienten med antivirus og skallsikring som 

begrenser risikoen 
 
Antall gjenstående klienter på Windows 7 som må sikres er p.t. ikke klarlagt. Sykehuspartner HF 
har hittil bekreftet kompatibilitet for rundt halvparten av applikasjonene. Kompatibilitet for 
resterende applikasjoner kan først fastslås under kartlegging, tilrettelegging og testing av den 
enkelte applikasjon. Når dette er gjort kan antall gjenstående klienter på Windows 7 beregnes.  

https://docs.microsoft.com/nb-no/lifecycle/faq/extended-security-updates
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Applikasjoner/klienter som ikke lar seg legge om til Windows 10 og som helseforetakene ønsker 
å beholde på Windows 7, vil være gjenstand for strategisk prising. 
 

2.5 Standardisering og sanering  
Det er satt et mål om 50% reduksjon av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst innen 24 
måneder, jfr vedtak i sak 043-2020 i Sykehuspartner HFs styre. For planleggingen av fase 2 er det 
som redegjort for av betydning om saneringen av en applikasjon kan gjennomføres uten 
erstatning med en annen applikasjon, eller om applikasjonen saneres med bytte til annen 
(standard) applikasjon. Førstnevnte kan tas rett ut av omfanget til Windows 10-prosjektet, mens 
sistnevnte normalt vil medføre behov for applikasjonstilrettelegging. Tilretteleggingen kan 
leveres mer effektivt siden samme applikasjon nå leveres til flere HF (standardiseringsgevinst 
som henvist til i tiltak 2a), men gir ikke samme effekt som sanering uten erstatning. 
 
Standardisering og sanering er et felles ansvar for Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og 
Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har forankret følgende ansvars- og oppgavefordeling 
med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene: 
 

Oppgave Hovedansvar 
Sykehuspartner Identifiserer applikasjoner som ikke tilfredsstiller regionale 
føringer. Applikasjonslister sendes til Helseforetakene 

Sykehuspartner HF 

Helseforetaket vurderer behov for applikasjoner og alternative 
applikasjoner. Applikasjonsliste over applikasjoner som ønskes beholdt 
sendes Sykehuspartner for konsolidering før de sendes til Helse Sør-Øst 
RHF 

Helseforetakenes 
fagmiljø og toppledelse 

Helse Sør-Øst RHF behandler applikasjoner som ønskes beholdt og 
beslutter om de skal saneres, beholdes eller byttes med annen 
regional/preferert applikasjon 

Helse Sør-Øst RHF 

Sykehuspartner gjennomfører standardisering og sanering Sykehuspartner HF 

Rapportering og oppfølging Sykehuspartner HF 
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Helse Sør-Øst har pr. 1.oktober 2020 en portefølje på om lag 1900 unike applikasjoner. For 
arbeidet med standardisering og sanering er disse kategorisert i henhold til figuren under.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Regionale løsninger (107) og applikasjoner som skal erstattes av regionale løsninger (52). Avhenger av 
utrullingshastighet av nye regionale løsninger 
 

 
Tilnærming/beskrivelse Sanerings-

Potensiale 

 
MTU forslås håndtert i et eget løp. «Lettere» MTU/BTU er inkludert i første 
utsendelse til helseforetakene 

Lavt 

 
Byttekostnader kan være høye. Anbefalt tilnærming;  
1) Standardiserings/saneringsinitiativet identifiser standardiseringscaser   
2) Standardisering gjennomføres samtidig med migrering til felles plattform for å 
spare kost/ressurser  

Medium 

 
Prioritert område pga. antatt lavere kompleksitet og byttekostnader.  Er inkludert i 
første utsendelse til helseforetakene. 
 

Høyt 

 
Arbeidet er lagt opp med en sprintbasert tilnærming, og har startet med de kategoriene som har 
høyest potensiale for sanering. Den første sprinten som ble iverksatt medio september 2020 
dekker derfor «ordinære» desktop-applikasjoner samt MTU/BTU som bare går på desktop. 
Listene er sendt ut til helseforetakene med svarfrist i uke 43. I underkant av 600 unike 
applikasjoner inngår på saneringslistene i denne første sprinten. Parallelt vil Sykehuspartner HF 
planlegge neste sprint som tentativt vil sendes ut til Helseforetakene i uke 44. 
 
 
 

Totalt antall unike 
applikasjoner 

1908 

MTU/BTU  
609 

RKL/regionale/ 

nasjonale løsninger  
159 *) 

Med 
server/DB   

402 

Desktop-
applikasjoner 

  738  

Øvrige 
applikasjoner  

1140  

Med 
server/DB 

 201   

Uten 
server/DB  

408 
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Planen for den første sprinten er vist nedenfor. 
 

 
 
Arbeidet krever ressurser internt i Sykehuspartner HF, i helseforetakene og i Helse Sør-Øst RHF. 
Det må derfor settes av kapasitet og budsjettmidler for 2021 hos alle parter. Ikke minst må 
eksisterende regionale forum gjøre vurderinger knyttet til sanering og standardisering som 
beslutningsgrunnlag for Helse Sør-Øst RHF, og der det ikke eksisterer slike forum vil 
Sykehuspartner HF ha dialog med eier. 
  

3. Administrerende direktørs anbefaling  

Prosjekt Windows 10 fase 1 har per nå god fremdrift og følger den reviderte planene som er lagt, 
jf. sakene 043-2020 Sykehuspartner HF og 073-2020 Helse Sør-Øst RHF. Administrerende 
direktør er tilfreds med at prosjektet leverer i henhold til revidert plan og budsjett, noe som 
bekrefter at vedtatt plan gir forutsigbarhet med hensyn til tid og kost, kombinert med en 
akseptabel risiko for oppgradering av 50 000 klienter til Windows 10.  

 
Ved behandling av saken i Helse Sør-Øst RHF, jfr sak 072-2020, ble prosjekt Windows 10 
finansiert ut oktober. Prosjekt Windows 10 har funnet en god arbeidsform som sikrer leveranser 
i henhold til plan. Det er viktig å videreføre dette arbeidet, og administrerende direktør 
anbefaler at det søkes om finansiering av det resterende arbeidet for de første 50 000 klientene, 
i henhold til plan og budsjett lagt frem i sak 043-2020; grunnkalkyle på 414 millioner kroner, 
styringsramme på 459 millioner kroner og kostnadsramme på 490 millioner kroner. Beløpene er 
inklusive mva. Kostnader for 2020 dekkes gjennom omdisponering innen program STIM, mens 
kostnader for 2021 er innarbeidet i budsjettinnspill 2021. 
 
For de resterende 18 000 klientene som vil inngå i fase 2 vurderer administrerende direktør at 
den foreslåtte tilnærmingen er hensiktsmessig. Basert på denne tilnærmingen og vurderinger 
knyttet til usikkerhetene av effektene av de ulike tiltakene er det utarbeidet en grunnkalkyle i et 
kostnadsspenn fra 210 til 290 millioner kroner. Sykehuspartner HF vil basert på dette utarbeide 
en usikkerhetsanalyse slik at det kan legges frem endelig finansieringsbehov med styringsramme 
og kostnadsramme. Administrerende direktør anbefaler å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om 
dette.  
 
 Administrerende direktør understreker at det er helseforetakenes evne til å standardisere og 
sanere som er den faktoren som påvirker kostnadene mest, da det er applikasjonene som er den 
største kostnadsdriveren. Administrerende direktør erkjenner videre at dette er et krevende 
arbeid for helseforetakene da applikasjonene understøtter foretakenes behov, og bytte av 
applikasjon kan være arbeidskrevende. Sykehuspartner HF må forberede organisasjonen på å 
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understøtte helseforetakene i arbeidet med å standardisere. Det forutsettes at dette vil kreve 
mye tid og ressurser, og er utenfor omfanget av Windows 10 oppgraderingen. 
 
Administrerende direktør vurderer at Sykehuspartner HF har begrensede forutsetninger for å 
gjennomføre oppgraderingen innen MTU-området siden koblingen er så sterk til utstyret 
klientene understøtter, og foreslår derfor at dette gjennomføres som et eget løp i tett samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF og Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i 
medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst.  Administrerende direktør anbefaler å gå i dialog med 
eier om dette. 


