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1. Om programplanenCA
nr.:

ERP nr.:

Programplan for Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)
Programforslag:
operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for proaktiv styring og oppfølging av
<programnavn>
prosjektene innen tid, kost, kvalitet og omfang slik at resultatmålene nås.

PPM ERP nr.:
Programplanen er det overordnedeCA
plandokumentet
for programmet, og omfatter overordnet plan
nr.:
for programperioden 2019-2023 og detaljerte gjennomføringsplaner for det enkelte år, i samsvar
med den årlige virksomhetsstyringen. Programmets planlegging gjøres i CA PPM. Programplanen
godkjennes av STIM programstyringsgruppe. Gjennomføringen legger grunnlaget for realisering av
effekter og gevinster i foretaksgruppen.
Denne versjonen av planen er gjeldende som planleggingsgrunnlag for programmet. Versjon 1.0
ferdigstilles innen 31. desember 2018.

2. Oppdrag og mandat
2.1. Oppdrag
Sykehuspartner HF ble i Foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.
Med godkjent mandat og budsjett etableres Program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM) formelt 1. januar 2019.

2.2. Mandat
Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i regionen i
henhold til fastsatt mandat.
Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier. Programdirektør er ansvarlig for
gjennomføringen av programmet.

2.3. Prosjekter
Prosjektporteføljen utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til mandatet. Gjeldende oversikt
framgår av punkt 3.

2.4. Særskilte føringer
Programmet skal følge opp presiseringene gitt i oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018, samt
presiseringer for moderniseringen gitt Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument.

2.5. Forutsetninger
Følgende forutsetninger gjelder for gjennomføringen av STIM i henhold til plan:
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Regional aksept for programmets
gjennomføringsplaner.
CAmandat
PPM og
ERP
nr.:
En effektiv regional prosess for nr.:
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).
En regional sikkerhetsarkitekturProgramforslag:
der kravene til sikkerhet er akseptert i foretaksgruppen.
Tilgang på nødvendig kapasitet <programnavn>
og kompetanse.
Finansiering.

CA PPM
nr.:

ERP nr.:

3. Plan for gjennomføring
3.1. Overordnet plan for programperioden
Sykehuspartner HF etablerte programmet som en interimsorganisasjon 15. juni 2018, basert på
oppdraget fra Foretaksmøtet 14. juni 2018. Programmet har deretter vært under etablering, samtidig
som tidskritiske prosjekter innen telekommunikasjon og nettverk, samt oppgradering til Windows 10,
er fulgt opp.
Programplanen operasjonaliserer mandatet og gir rammeverket for programmets proaktive styring
og oppfølging av prosjektene innen tid, kost, kvalitet og omfang, slik at resultatmålene nås. Behovet
for oppgradering er stort, og planlegging av leveransene tar utgangspunkt i gjenbruk av tidligere
planverk og investeringer, tilpasset dagens situasjon. Med en risikobasert tilnærming er det lagt vekt
på å prioritere de mest kritiske områdene først, herunder ivaretagelse av informasjonssikkerhet og
personvern.
Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden og detaljplan for gjennomføringen
gjeldende år. Arbeidet utføres i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Programperioden er estimert til 4-5 år
fra 1. januar 2019.
Standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen deles overordnet i følgende steg:
1. Konsolidering på dagens plattform, med målrettet forbedring av dagens drift og gjennomføring
av tidskritiske oppgraderinger med en risikobasert tilnærming.
2. Etablering av første deler av felles, regional, moderne plattform.
3. Gradvis migrering til moderne plattform, etablering av tjenestene på moderne plattform og
gradvis utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal videreføres.
4. Videreutvikling av moderne plattform med framtidsrettede tjenester.
5. Overføring av moderne plattform til linjeorganisasjonen for forvaltning og videre utvikling.
6. Avslutning av programmet. Linjeorganisasjonen sørger for livssyklushåndtering av IKT.
Arbeidet i de første fasene av programmet representerer i stor grad et løft av dagens IKTinfrastruktur og er en forutsetning for det moderniseringsarbeidet som skal utføres i senere faser.
Planen legger opp til en rask utvikling av første del av moderne plattform med regionalt datasenter
som applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Arbeidet må

Side 7 av 16

Programplan: Program STIM
CA PPM nr.:

ERP nr.:

Programforslag:
<programnavn>
baseres på felles prinsipper for arkitektur
og sikkerhet.
CA PPM
ERP nr.:Moderne plattform muliggjør oppstart av
migrering til moderne plattform, ognr.:
gradvis bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet.

Programforslag:

Når moderne plattform er etablert, videreutvikles og effektiviseres dagens tjenester på denne.
<programnavn>
Moderniseringen fortsetter med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best mulig
understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes behov,
CA PPM ERP nr.:
også hjemme.

nr.:

Det planlegges med en gradvis overføring av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med at
programmet trappes ned. Overføringen dokumenteres. Linjen overtar eventuelle restanser og sørger
for livssyklushåndtering av IKT-infrastrukturen.

3.2. Gjennomføringsstrategi
Gjennomføringen av programmet legger opp til en kombinasjon av å gjennomføre tidskritiske
prosjekter for å redusere risiko, utvikle moderne plattform og forberede migreringen til denne
gjennom rydding, sanering og forbedring av dagens drift.








I etablerings- og oppstartfasen gjennomfører programmet tidskritiske oppgraderinger for
Windows, trådløst nettverk og telekom på dagens plattform, basert på risikovurderinger. Dette
utgjør hoveddelen av leveranseplanen for 2019.
Parallelt utvikles første del av moderne plattform (MP) med regionalt datasenter og plattform for
applikasjoner som regional klinisk løsning og andre regionale initiativ. Utviklingen baseres på
felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet som må aksepteres av alle helseforetakene. Slik
muliggjøres oppstart av migrering fra dagens plattform (DP) til moderne plattform, og det vil
gradvis sikre bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet. Etablering av
standardiserte løsninger prioriteres.
Samtidig prioriterer linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og øvrige programmer sanering av
IKT-infrastruktur og applikasjoner som ikke tilfredsstiller funksjonelle eller sikkerhetsmessige
krav, slik at omfanget reduseres mest mulig før migreringen starter.
Når moderne plattform er etablert videreutvikles og effektiviseres dagens tjenester på denne.
Samtidig fortsetter moderniseringen med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best
mulig understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes
behov, også hjemme.

Leveransene vil legge opp til bruk av leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig, for å dele risiko
og for å supplere egen kapasitet og kompetanse.
God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige vil stå sentralt i planlegging og
gjennomføring av programmets leveranser.
En vesentlig del av moderniseringen er å utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den
moderniserte IKT-infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen.
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Etablering av første fase i moderne CA
plattform
etter følgende modell:
PPM gjennomføres
ERP nr.:








nr.:

Som første steg etableres moderne, regionalt datasenter med en applikasjonsplattform for
Programforslag:
regionale kliniske løsninger, ERP mm. Etter testing og verifisering etableres tjenester på
<programnavn>
sentralt datasenter.
Når tjenestene på sentralt datasenter er testet og godkjent, oppgraderes servere og
CA PPM ERP nr.:
databaser i sammenheng med
nr.:migrering av alle applikasjonene fra dagens plattform til
modernisert plattform.
Så snart applikasjonene er migrert og testet, starter utrulling av moderniserte tjenester til
helseforetakene. Utrullingsplanen skal koordineres med helseforetakenes utviklingsplaner.
Parallelt med etablering av moderne plattform utvikles og etableres framtidig driftsmodell.
Etter hvert som tjenester er i produksjon og stabilisert gjennomføres overlevering til ordinær
drift på framtidig driftsmodell.

3.3. Fremdriftsplan for programperioden 2019-2023
Fremdriftsplanen for programperioden bygger på tidligst mulig gjennomføring.
Sentrale milepæler for moderniseringen er markert; regional sikkerhetsarkitektur og overgangen til
moderne plattform.
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CA PPMi 2019-2020
ERP nr.:
3.4. Prioriteringer og leveranser
nr.:

I 2019 er det kritisk å lykkes med konsolidering
på dagens plattform, samt starte utviklingen av en
Programforslag:
felles, moderne plattform, slik at premissene
legges
for den videre moderniseringen. Programmet
<programnavn>
prioriterer derfor oppgraderingen til Windows 10, tidskritiske prosjekter på dagens plattform og
utvikling av datasenter og applikasjonsplattform for regionale løsninger i 2019. Øvrige prosjekter
CA PPM ERP nr.:
tilpasses dette.

nr.:

For 2019 legger programplanen opp til følgende prioriteringer og leveranser:







Oppgradering til Windows 10 for hoveddelen av foretaksgruppen (innen 14.01.2020).
Videre utrulling av tidskritisk funksjonalitet innen arbeidsflate, telekommunikasjon og trådløst
nettverk.
Etablering av regional sikkerhetsarkitektur i samarbeid med program for informasjonssikkerhet
og personvern og helseforetakene
Utvikling av moderne datasenter, basert på både programvaredefinert datasenter teknologi og
tradisjonell teknologi, for å ivareta behovene for felles plattform for de regionale løsningene og
slik at første fase av migrering til modernisert plattform kan gjennomføres.
Tiltak innen Nettverk for å understøtte programvaredefinert datasenter.

I tillegg vi programmet foreta utredninger, planarbeid og oppstart av prosjekter som skal
gjennomføres fra 2020, samt utarbeide resterende planer og prosjektdokumentasjon for
programmets leveranser, herunder planer for gevinstrealisering og framtidig driftsmodell.
Avklaring av teknologiske veivalg av regional betydning er et suksesskriterium for moderniseringen

3.5. Gjennomføringsplan for 2019-2020
Programmet må gjennomføre tidskritiske prosjekter samtidig som moderniseringen starter, og
leveransene i 2019 blir basis for arbeidet som skal utføres i senere faser:








Utrulling av Windows 10 til alle helseforetak innen end-of-support januar 2020
Utvikle moderne, regionalt datasenter som applikasjonsplattform for moderne tjenester, for
etablering i 2020
Etablere ny IP-basert telefoniløsning på OUS samt uplift for SIKT
Utbygging av trådløst nett på helseforetakene for å kunne ta i bruk nye kliniske og
administrative tjenester
Etablere krypterte forbindelser mellom helseforetakene
Bredding av regional Citrix-løsning (v7.15) til helseforetakene
Etablere mobil sikkerhetsløsning.

De tidskritiske løsningene etableres på dagens plattform. Det medfører en migrering av nye løsninger
fra dagens plattform til moderne plattform så snart nytt datasenter er etablert. Omfanget for de
kritiske prosjektene begrenses for å redusere kompleksitet og omfang av migreringen, da disse
løsningene vil bli etablert med eksisterende sikkerhetsarkitektur, domenestruktur og sonemodeller.
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4. Utrulling til helseforetakene
nr.:

Utrullingen av programmets leveranser til helseforetakene planlegges og gjennomføres i tett
Programforslag:
samarbeid. Det tas utgangspunkt i gjenbruk av planer utarbeidet i tidligere moderniseringsinitiativ,
<programnavn>
fulgt opp i påfølgende vurderinger, med justeringer blant annet for følgende forhold:






PPM ERP
nr.:
Presiseringene i oppdraget omCA
vektlegging
av risikovurderinger
nr.:
Behovet for oppgradering til Windows
10 innen 14. januar 2020
Behovet for raskt å etablere en regional applikasjonsplattform for leveranser fra blant annet
RKL, RIF og ERP
En hensiktsmessig sammensetning av aktiviteter i utrullingspakker for å forenkle mottaket i
helseforetakene
Vurderinger av kost/nytte og tidskritikalitet av behovet for oppgraderinger på dagens
plattformer versus muligheten til å etablere applikasjoner og tjenester på moderne plattform.

Plan for utrullingen i 2019 er under utvikling i prosjektene.
<placeholder – utrullingsplan for 2019 >

5. Resultatmål og -indikatorer (KPI)
Resultatmål for programperioden framgår av mandatet. Følgende resultatindikatorer legges til grunn
(utvikles videre):
Prosjekt

Område

Framtidig situasjon

Nettverk

Trådløst nett

Trådløs dekningsgrad som understøtter bruk av mobile
tjenester

Nettverk

Endepunktsikring

Kun autentiserte klienter får tilgang til nettverket

Arbeidsflate Operativsystem

Ett standard Windows-operativsystem med støtte fra
leverandøren

Arbeidsflate Mobilitetsplattform Én regional mobilitetsplattform som muliggjør sikker bruk av
kliniske applikasjoner på mobile enheter
Telekom

Telekomplattform

Én regional og sentralisert plattform basert på IP

Telekom

Kontakt med
pasienter

Automatisert og sentralisert løsning for kontakt med
pasienter utenfor sykehus

Datasenter

Sentralt datasenter

Ett logisk og geo-redundant datasenter med disaster
recovery

Datasenter

Felles plattform

En felles regional plattform

Datasenter

Driftsmodell

Én felles driftsmodell (sentralt management) for sentrale
datasenter og lokale datarom
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Programmet har utviklet et mer omfattende
med
måleparametere.
CA PPM sett
ERP
nr.:

nr.:

6. Organisering

Programforslag:
<programnavn>

Programmet er organisert med programledelse, programfunksjoner som sikrer integrerte løsninger
PPM ERPsom
nr.: sikrer enhetlig planlegging, oppfølging og
samt faglig kompetanse og styring, CA
programkontor
nr.:underprosjekter. Programmet skal være et effektivt
rapportering, og hovedprosjekter med
rammeverk for prosjektene. Programdirektør rapporterer til administrerende direktør i
Sykehuspartner HF.

Leveranseprosjektene følger prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst og en standardisert prosess som
sikrer enhetlig gjennomføring, ivaretar grensesnitt og integrasjoner. Driftssetting foretas kontrollert, i
samarbeid med Sykehuspartner HF linjeorganisasjon og helseforetakene.

7. Styring og kontroll
7.1. Styring og oppfølging
Programmets styringsstruktur er beskrevet i mandatet. Styringsstrukturen beskrives nærmere i STIM
styringsdokument.
Basert på oppdrag og føringer fra Helse Sør-Øst RHF, styret i Sykehuspartner HF og administrerende
direktør/leder STIM programstyringsgruppe er det programdirektørens ansvar å sikre en
hensiktsmessig styring og intern kontroll.
Myndighet utøves i henhold til fastsatt struktur og grenser i Helse Sør-Øst RHF. Innen gitte rammer
har programdirektør ansvar for og myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for styring, oppfølging
og kontroll. Ved vesentlige avvik eller risiko innen tid, kost, kvalitet eller omfang skal forholdet
eskaleres i styringslinjen uten unødig opphold.
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7.2. Rapportering

CA PPM
nr.:

ERP nr.:

CA PPM
nr.:

ERP nr.:

Programmet rapporterer til administrerende direktør Sykehuspartner HF/leder STIM
Programforslag:
programstyringsgruppe på månedlig basis. Månedsrapportene er basis for orienteringer til
<programnavn>
Sykehuspartner HF styre og Helse Sør-Øst
RHF. Programmet utarbeider tertialrapport i henhold til
Sykehuspartner HFs rutiner.

8. Kvalitetsstyring
Programmet benytter kvalitetssystemet etablert i Sykehuspartner HF. Ekstern kvalitetssikring
gjennomføres for prosjekter med høy kompleksitet, kostnad eller risiko.
Programmet etablerer i tillegg rutiner for leveransestyring/QA på programnivå som sikrer en
standardisert planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektene.
Programmet utarbeider kvalitetsplan.

9. Risikostyring
Risikostyringen i programmet ledes fra programnivå. Risiko rapporteres fra prosjektene månedlig.
Programmet vil aktivt identifisere og gjennomføre tiltak for å redusere risiko.
Risiko som ikke kan håndteres av programmet eskaleres med forslag til risikoreduserende tiltak uten
unødig opphold.

10. Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet i programmet ledes fra programnivå. Programmet baseres seg på
Sykehuspartner HFs styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Programmet skal styre og sikre
informasjonssikkerhet og personvern ved å utarbeide overordnete rammeverk for prosjektene,
etablere og følge opp programmets tilgangsstyring, analysere og ved eventuelle avvik iverksette
nødvendige tiltak.

11. Budsjett og økonomi
Programmet følger gjeldende retningslinjer for budsjettering, økonomistyring og rapportering. STIM
fremmer prosjektforslag for godkjenning, og midler tildeles for program og prosjekt gjennom
styrings- og budsjettprosessen.
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CA PPM ERP nr.:
12. Ressurser og anskaffelser
nr.:

Programforslag:
<programnavn>
Ressurser for gjennomføring av prosjektene
leies fra linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF,
12.1. Ressursallokering

rekrutteres til programmet eller leies fra eksterne aktører. Målsettingen er minst 60 % egne ansatte.

12.2. Anskaffelser

CA PPM
nr.:

ERP nr.:

Programmet skal følge Sykehuspartner HF sin anskaffelsesstrategi. Programmets oppdrag legger
føringer om gjenbruk av planverk og investeringer fra det tidligere moderniseringsinitiativ. Bruk av
eksisterende avtaler og mulighetsrommet i markedet er basis for anskaffelsesstrategien.
Programmet vil legge vekt på å utnytte handlingsrommet som forhandlinger normalt skal gi, for å få
et best mulig tilbud på aktuelle leveranser. Videre er det vesentlig å sørge for tidlig avklaring av hva
som forventes av leveransen, og å styre etter nytteeffekter. Målsettingen er å redusere risiko
gjennom å fordele oppgavene på flere aktører og gi økt kostnadseffektivitet.
<utdrag av/referanse til anskaffelsesstrategi>

12.3. Ekstern kvalitetssikring
Det skal etableres ekstern kvalitetssikring for leveranser med stort omfang eller risiko.
<utdypes>

13. Realisering av gevinster og effekter
13.1. Gevinster og effekter
Programmet utarbeider gevinstplaner for program- og prosjekt i samarbeid med linjeorganisasjonen.
Tiltak for realisering av effekter og gevinster innen foretaksgruppen fremmes i styringslinjen til Helse
Sør-Øst RHF. Tiltak innen foretaksgruppen innarbeides i oppdrags- og bestillingsdokumenter, eller
iverksettes som særskilte initiativ.
Overordnet plan framlegges i løpet av Q1/2019.

13.2. Baseline og rapportering
Baseline for beregning av gevinster og effekter er 1. januar 2019.
Status rapporteres tertialvis..

13.3. Videreføring av gevinstrealiseringen
Programmet legger til rette for realisering av effekter og gevinster i Sykehuspartner HF som
tjenesteleverandør og i helseforetakene som konsumenter av IKT-tjenester. Programmet vil foreslå
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Programplan: Program STIM
CA PPM nr.:

ERP nr.:

Programforslag:
<programnavn>
tiltak for uttak av effekter og gevinster.
Ansvaret
fornr.:
å realisere effekter og gevinster ligger i linjen
CA PPM
ERP
hos Sykehuspartner HF og i helseforetakene.
nr.:

Programforslag:

Initiativ for realisering av gevinster og effekter overføres til de ansvarlige fortløpende og som del av
<programnavn>
programmets avslutning.

14. Kommunikasjon

CA PPM
nr.:

ERP nr.:

Standardiseringen og moderniseringen av den regionale IKT-infrastrukturen er omfattende, langvarig
og kompleks. Effekten er avhengig av at alle impliserte parter, både leverandører og brukere, bidrar
til at den modernisert infrastrukturen tas i bruk og utnyttes så raskt og effektivt som mulig.
Programmets kommunikasjonsarbeid og -tiltak skal sikre forankring, forståelse og motivasjon for
standardisering og modernisering innen Sykehuspartner HF og helseforetakene, samt bidra til
rekruttering til programmet. Hovedfokus er kommunikasjon internt i Sykehuspartner HF, Helse SørØst RHF og helseforetakene.

15. Endringshåndtering
Programdirektøren er ansvarlig for å etablere rutiner som sikrer forsvarlig behandling,
dokumentasjon og sporbarhet av endringer i programmets planer, organisasjon, budsjetter mm.
Programmets rutiner har basis i Sykehuspartner HFs rutiner, og suppleres i STIM programhåndbok.

16. Informasjonshåndtering
All dokumentasjon skal etableres, oppbevares og forvaltes i henhold til Sykehuspartner HF sine
retningslinjer og programmets interne rutiner. SharePoint, CA PPM og Public 360 er de primære
verktøyene som skal benyttes.
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