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Oktober Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 94,0% 98,0% 97,0% 98,0% 98,0% 98,0%

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 54,0% 50,0% 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Bemanningsutvikling - antall FTE 1494 1 553 1494 1 553 1 520 1 557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1514 1 597 1499 1 513 1 510 1 527

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

Levere som avtalt
Redusere restanser for tjenestebestillinger i 
tilbudsfasen

8,4% -30,0% 2,1% -30,0% -N/A -30,0%

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 45,0% 75,0% 42,0% 75,0% N/A 75,0%

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

Brukertilfredshet 5,1 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 86,3% 90,0% 87,2% 90,0% 90,0% 90,0%

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

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Driftskalender - grønne dager per HF 29 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet 99,97% 99,00% 99,96% 99,00% 99,00% 99,00%

Antall kritiske hendelser 0,0% -10,0% -22,0% -10,0% -10,0% -10,0%

Økonomi og effektivitet Resultat (inkl. Forsyningssenteret) 3 MNOK -8 MNOK -116 MNOK -71 MNOK -130 MNOK -90 MNOK

Investeringer 90 MNOK 59 MNOK                           524 MNOK 608 MNOK 727 MNOK 727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader Rapporteres tertialvis 30 MNOK 30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 11,0% 15,0% 11,4% 15,0% 11,4% 15,0%

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 9,8%/1135 9,0%/1126 9,8%/1135 9,0%/1126 9,0%/1126 9,0%/1126

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 98,4% 97,0% 97,9% 97,0% 97,0% 97,0%
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Levert kapasitet iht. bestilling i 
regionale prosjekter

Levert kapasitet i henhold til bestilling når målkrav for hittil i år, men ligger bak målkravet for oktober da det har vært behov for å prioritere 
ressurser inn i større oppgraderinger. Program for Regional klinisk løsning melder gult på ressurser og tenderer mot rødt da det mangler kritisk 
kompetanse på visse områder. Sykehuspartner HF jobber, i samarbeid med programmet, for å øke kapasitet gjennom bruk av andre ressurser og 
rekruttering. Utover dette vil høstferien også påvirke måltallet ettersom ferie reflekteres i leverte timer, men ikke på bestillingssiden.

Redusere restanser for 
tjenestebestillinger i tilbudsfasen

Reduksjon av tjenestebestillinger i tilbudsfasen ligger bak målkravet. Backlog har økt med 18 saker sist måned, mens 85 tilbud har blitt sendt 
ut. Innføringen av ende-til-ende ansvar for leveranser forventes fremdeles å redusere tjenestebestillinger i tilbudsfasen, men målkravet for året vil 
ikke nås da hovedfokus er å forbedre leveransepresisjon. Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg.

Leveranser i henhold til avtalt dato 
med kunde

Leveransepresisjonen ligger bak målkravet, men har også denne måneden en positiv utvikling. Totalt 91 leveranser hadde avtalt leveransedato i 
oktober, og 43 av disse ble levert innen avtalt dato. Forsinkelser eller replanlegging er i hovedsak knyttet til kapasitetsutfordringer hos 
Sykehuspartner HF og kunde, samt forsinkelser grunnet manglende tilbakemeldinger og avklaringer. For mindre komplekse leveranser innen 
medisinteknisk utstyr og byggtjenester videreføres også en positiv utvikling. Det forventes at iverksatte tiltak fortsetter å bidra positivt, selv om 
målkravet for året ikke nås. Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg. Ettersom det vil kunne 
være etterregistreringer kan historiske tall endre seg.

Løsningsgrad kundeservice IKT Løsningsgrad kundeservice IKT ligger bak målkravet. I oktober arbeides det med å øke spisskompetansen for opplæringsansvarlige innenfor de 
største fagområdene. Ytterligere opplæring i systemet for elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon (DIPS) for 24/7 kundeservice 
fortsetter, og skal avsluttes i 2019. Utforming av et nytt opplæringskonsept for alle ansatte nærmer seg sluttføring og ferdigstilles før utgangen av 
året.

Driftskalender - grønne dager per 
HF

Grønne dager endte på 29 for oktober (i gjennomsnitt), et resultat som er årsbeste og over målkravet på 28. Hittil i år er snitt 27 dager, under 
målkravet på 28 dager som gjelder fra andre halvår.

Kritiske hendelser Kritiske hendelser ligger bak målkravet for oktober, men over kravet hittil i år. Det har vært 16 kritiske hendelser i oktober 2019, tilsvarende 
samme periode i 2018. I oktober har det vært flere hendelser knyttet til telefoni og kjernenett enn normalt, hvorav tre har hatt ekstern årsak –
herunder graveskader på nettet. Sett bort fra hendelser med ekstern årsak ville målet for reduksjon i antallet kritiske hendelser vært nådd for 
oktober.

Resultat, inkl. Forsyningssenteret Resultatet er 11 MNOK bedre enn budsjett i oktober. Avtalekostnad er 12 MNOK lavere enn budsjett i oktober grunnet oppdaterte
prognoser på enkelte større avtaler som også får tilbakevirkende kraft i 2019. Vekst i konsulentinntekter i oktober er knyttet til 
klassifisering på noen prosjekter som er endret fra drift til investering.
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Regnskap Sykehuspartner HF oktober*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
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Oppsummering: Avtalekostnad er 12 MNOK lavere enn budsjett i oktober på 
grunn av oppdaterte prognoser på enkelte større avtaler som også får 
tilbakevirkende kraft gjennom hele 2019. Vekst i konsulentinntekter i oktober 
knyttet til klassifisering på noen prosjekter og som er endret fra OPEX til CAPEX. 

• Driftsinntekter: Driftsinntekter i tråd med budsjett for måneden. Det er noen 
underliggende avvik på enkelte inntektsstrømmer. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Konsulentinntektene og aktiverbare 
timer er til sammen 2 MNOK under i budsjett. Mindre avvik enn tidligere på 
grunn av en engangseffekt knyttet til en omklassifisering av noen prosjekter. 

• Lønnskostnadene er på budsjett i oktober selv om det er noen færre ansatte 
en budsjettert. Noen kostnader knyttet til annen lønn gjør at totale 
lønnskostnader ender litt over budsjett. 

• En økning i avskrivningene fra september skylder noen driftsettelser hvor 
det er avskrevet noen måneder tilbake i tid. Dette gjenspeiler seg i 
inntektene og har ingen resultateffekt. 

• Prognoseendringer på noen større avtaler med tilbakevirkende effekt gir 
positivt avvik i oktober. 

• Ekstern bistand: lavere enn budsjettert grunnet tiltak knyttet til 
kostnadskutt. 

• Under andre driftskostnader er det 2 MNOK som er viderefakturerbare
kostnader. Øvrig er i henhold til budsjett. 



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

De kostnadsreduserende tiltakene som styret tilsluttet seg 24. september er 

iverksatt. For tiltakene på inntektssiden er håndtering avklart i dialog med eier. 

• Driftsinntekter: Det er fakturert 32 MNOK lavere enn budsjett knyttet til 
avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte leveranser og 
overføringer fra Regional IKT. Viderefakturering er 34 MNOK høyere enn 
budsjett. 8 MNOK høyere enn budsjett knyttet til periferi. 

• Færre SP-timer inn mot STIM og ISOP er hoveddriveren for avviket på 
konsulentinntekt og aktiverbare timer.

• Avviket på lønnskostnader skyldes hovedsakelig at vi i starten av året rekrutterte 
i et raskere tempo enn forutsatt i budsjett innenfor sikker og stabil drift. I tillegg 
er det avvik knyttet til overtidsbruk og pensjonskostnader. 

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

• Ekstern bistand: 21 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med tilhørende 
inntekt. Øvrige avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 14 MNOK er andre 
driftskostnader 18 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes først og fremst 
lavere kostnader knyttet til reise og møtevirksomhet.  

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret



Investeringer Sykehuspartner HF oktober

66

• Sikker og stabil drift: Investeringsnivå er litt over budsjett per oktober. Prognosen på 213 MNOK er i henhold til søknad for omdisponering.

• STIM og Telefonapparat OUS HF: Lavere investeringsnivå enn budsjett per oktober skyldes senere BP3-beslutning enn budsjettert. I prognosen er det tatt høyde 
for investering i sikker sone som ikke var budsjettert i 2019.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Tilgang i oktober som er høyere enn tidligere perioder skyldes i hovedsak omklassifisering av prosjektet Test 
Data Management.

• Digitalisering og effektivisering (IT for IT): Investeringsnivå er litt over budsjett per oktober, og prognosen er i henhold til søknad for omdisponering.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Tilgang i oktober utgjør 0,4 MNOK, det planlegges anskaffelser i november/desember. Prognosen er redusert 
med 2 MNOK fra forrige rapportering.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Tilgang i oktober gjelder servere til det regionale kurveprosjektet.

• Finansiell leie – periferi: I prognosen, som er lik regnskap per oktober, er det forutsatt at første kontrakt med ny leverandør kommer i 2020. Dette skyldes at det 
tar litt tid å få etablert integrasjoner med systemet til ny leverandør.

• Periferi - egenfinansiering: Prognosen for tilganger i november og desember utgjør 26 MNOK.

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Revidert 

budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år

Revidert 

årsbudsjett

Andel av 

revidert 

årsbudsjett

Årsprognose pr 

okt

Avvik 

revidert bud-

årsprognose

Opprinnelig 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 21 156 145 -10 175 89 % 213 -38 140

STIM 30 153 180 27 200 77 % 197 3 200

Telefonapparat OUS HF 10 10 15 0 % 3 12 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 17 81 85 4 101 80 % 107 -6 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 1 12 11 -1 15 79 % 20 -5 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 19 34 15 42 45 % 40 2 47

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

Infrastrukturbehov i Regional IKT 2 3 17 14 25 12 % 15 10 38

Periferi - Finansiell leie 7 76 123 47 148 51 % 76 72 148

Periferi - Egen finansiering 13 24 -24 50 -50

Sum investeringer styrt av SP 90 524 608 84 727 72 % 727 727



Helse Sør-Øst Forsyningssenter oktober

Hittil i år:
• Driftsinntekter: Varesalget er litt over budsjett i oktober og ca. 7% høyere hittil i år.
• Annen inntekt: Overføringer fra Helse Sør-Øst RHF for å dekke driftskostnadene i Forsyningssenteret. 
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikk-kostnad i 

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

88
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Åtte av ni helseforetak har hatt 28 eller flere grønne dager i oktober. 

Driftskalender oktober



Kritiske hendelser
Det har vært 16 kritiske hendelser i oktober 2019, tilsvarende samme periode i 2018. I oktober har det vært flere hendelser knyttet til telefoni og kjernenett enn normalt, hvorav tre 
har hatt ekstern årsak – herunder graveskader på nettet. Sett bort fra hendelser med ekstern årsak ville målet for reduksjon i antallet kritiske hendelser vært nådd for oktober. Hittil i 
år er det en reduksjon på 22 % sammenlignet med 2018. 
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Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 

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

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

rotårsaksanalyser
etter uønskede 
driftshendelser 

• Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig 
forbedring



Leveransepresisjon for mindre komplekse leveranser (utvidet statusrapportering*)

Åpnede og lukkede saker Reduksjon i beholdning etter NULL-måling

Arbeidsdager for tilbud –
mindre komplekse leveranser

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

Leveransepresisjonen ligger bak målkravet, men har også denne måneden en positiv utvikling. For mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr og byggtjenester
videreføres også en positiv utvikling. Ny leveranseprosess for disse tjenestene har redusert gjennomsnittlig total leveransetid (ende-til-ende). Det er fremdeles positiv nedgang i 
backloggen fra saker før nullpunktsmålingen, men det er økende tendens på antall saker inn i forhold til leveranseevnen. Det er også en liten økning på gjennomstrømningstid. Merk 
at utvalget av ferdigstilte leveranser ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg. 

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



Avvikshåndtering
I oktober har det vært en økning i antall eksternt innmeldte avvik. Økningen knyttes til flere innmeldte avvik angående heng og tregheter knyttet til kurve og medikasjonssystem hos Oslo 
universitetssykehus HF. Tiltak for å løse de underliggende årsakene har høy prioritet og det pågår arbeid sammen med leverandør. Det har også vært en økning i antall behandlede avvik, av 
samme grunn. Avvik meldt fra helseforetakene følges opp blant annet i kundemøtene.  
Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldt er avvik meldt 
internt i Sykehuspartner HF. 
Eksternt innmeldt er avvik meldt 
inn til Sykehuspartner HF fra andre 
helseforetak i Helse Sør-Øst. 

1212

jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des

Åpne avvik forrige periode 331 198 202 216 246 152 130 124 159 153

Nye avvik 64 63 52 64 54 38 36 45 50 79

Internt innmeldt 33 27 28 33 22 18 10 11 26 29

Eksternt innmeldt 31 36 24 31 32 20 26 34 24 50

Lukkede avvik 202 124 64 59 38 37 47 33 48 80

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



Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

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

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

3. Radiologi og multimediearkiv (RAD/MMA) skal leveres på felles 
plattform.

4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

Program STIM – Oktober 2019 Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Status 

September

Status 

Oktober

Mobilitetsplattform

Regional Citrix-plattform

Telekom bygging kjerne

Telekom utrulling fase 1

Sikkerhetssone

Trådløst nettverk

Windows 10

Felles plattform *

Tverrgående tjenester * 

Risiko Ressurser Gevinst 

Overordnet status per 

prosjekt i gjennomføring 

Interessent-

involvering Tid/ Fremdrift Kostnad Omfang 

*Ikke styregodkjent

1

2

4
5

Interessent- 

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinstplan

1 3

Kommentar til overordnet status – programnivå

Program STIM har tilfredsstillende framdrift i de fleste prosjektene. Enkelte prosjekter påvirkes negativt av reduksjon i driftsbudsjett og 
ressurssituasjonen internt. Utrullingen av Windows 10 gjennomføres i henhold til revidert plan, med oppstart ved tre helseforetak i november. 
Regional Citrix-plattform har startet oppgraderingen ved Sunnaas HF. Prosjektene Trådløst nettverk og Regional telekomplattform utrulling fase 
1 Oslo universitetssykehus HF er på plan. Pilot ved Oslo universitetssykehus HF pågår. Bygging av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring 
pågår, men leveransen er fire uker forsinket og avtalt ferdigstilt for bruk for prosjekt privilegert tilgangsstyring primo desember. Revidert mandat 
for Felles plattform og mandat for prosjekt Regional testplattform ble godkjent av programstyringsgruppen i oktober. Risikovurderinger av 
planen for innføring av kryptert stamnett pågår. Prosjektene felles plattform og nettverk arbeider med å ferdigstille beslutningsgrunnlag. 
Programmet arbeider med leveranseplan for 2020, basert på budsjettinnspill godkjent av styret 31. oktober 2019.

Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend

Ansvarlig: Programdirektør Arild Dregelid

# Mest kritiske risikoer

1

Forsinket etablering av ny regional sikkerhetsarkitektur. 
Tiltak: Gjennomføre prosjekt sikkerhetssone. Implementere 
sonemodell og AD-struktur (katalogtjeneste). Drift og 
forvaltning iht nye prosesser.

2

Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift. 
Tiltak: Sikre rettidige og gode beslutningsunderlag. Tidlig 
forankring med beslutningstakerne. Fremme forslag om 
forenklinger i beslutningsprosess. 

3
Utilstrekkelig gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet).
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser, også ved bruk av markedet. 
Etablere forpliktende bemanningsplan.

4

Manglende enighet sentrale tiltak i moderniseringen. 
Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. Tydelighet fra ledelse på 
alle nivå og ryddige, involverende prosesser. Eskalering ved 
behov.

5
Forsinket oppgradering til Windows 10.
Tiltak: Følge opp revidert utrullingsplan, holde fast ved 
redusert omfang, sørge for riktig prosjektbemanning.  

200

400



PROSJEKT: MOBILITETSPLATTFORM

Denne rapporteringsperioden

– Leveransene av Netscalere er levert.
– Oppstartsmøter med helseforetakene (utenom Sunnaas HF) om leveranseplan for Secure Mail 

gjennomført.
– Tre av helseforetakene har godkjent personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Neste rapporteringsperiode

– Løsningsdesign, tjenestedesign er ferdig og prosjektet forvente å ferdigstille komponent-
designet i løpet av første halvdel av november. 

– 4 av 11 personvernkonsekvensvurdering (DPIA) godkjent for helseforetakene. 
– Gjennomført drøfting av mobilitetsplattform som kontrolltiltak for helseforetakene.
– Tilbakemelding fra helseforetakene hva gjelder superbrukere, lokasjon for stand, Quest back 

aksept og innsamling av Serie/IMEI nummere. 
– Intranettartikkel om Mobilitetsplattform og Secure Mail for Sykehuspartner HF.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Ingen endring. 

SQL-serverene som skal benyttes av prosjektet er ikke lenger supportert. Avklaring på dette ventes tidlig november.  Risiko vedrørende 

ferdigstil l ing av infomateriell, ti lføring av release manager og testleder, er lukket. 

Avklaringer ift nødvendige ressurser ved etablering av mobiltetsplattform i januar/februar.

Gevinstdokumentasjon under utarbeidelse. Grunnlag forankres med gevinsteier(e) i  l injen.

Prosjektet er i  rute med å levere en skalert og redundant plattform i slutten av februar 2020, samt innføring av Secure Mail i  slutten av 

juni 2020. 

Oppstartsmøter gjennomført med helseforetakene (unntatt Sunnaas HF) angående innføring av Secure Mail i  2020. Informasjon er gitt ut, 

og innspill  og spørsmål mottatt fra helseforetakene vil  bli  besvart. 

Er i  rute med leveransplan. 

Prosjektet er innenfor budsjett. Kostnadene er i  henhold til  prognose, men med noe lavere kostnader hittil  i  prosjektet grunnet utsatt 

oppstartsfase. 

Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



PROSJEKT: REGIONAL CITRIX-PLATTFORM

Denne rapporteringsperioden

– Sunnaas HF produksjonssatt på Regional Citrix-plattform.
– Infrastruktur for Vestre Viken HF og Sørlandet Sykehus HF ferdig satt opp.
– Funksjonell brukertest fullført for Sørlandet sykehus HF.
– Rundt 50% av DXC-serverne satt opp av linjeorganisasjonen.

Neste rapporteringsperiode

– Evaluering av prosesser og rutiner rundt prodsetting basert på erfaring fra Sunnaas HF.
– «End of life»-periode avsluttes og løsning overleveres til drift for Sunnaas HF.
– Avslutning av applikasjonstilrettelegging for Sørlandet Sykehus HF.
– Godkjent testplan for Vestre Viken HF.
– Oppstartsmøte med Sykehuset i Vestfold HF flyttet fra oktober til 07.11.19.
– Klargjøring av infrastruktur for Sykehus Innlandet HF og Sykehus Østfold HF.

Overordnet status

Interessent-

involvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Omfang er omforent.

Om uttaket av l injeressurser vedvarer i  2020 vi l  det medføre fors inkelse og at «end-of-l i fe» hardware- og software ikke bl i r sanert i  

henhold ti l  plan.
Linjeorganisas jonen har trukket ti lbake ressurser ti l svarende 1 FTE ut 2019. Ledelsen i  program og l injeorganisas jonen følger opp 

ris iko for uttak av ressurser i  2020.  

Det evalueres  nå  innloggingstid, antal l  innlogginger og antal l  brukere per server for Sunnaas  for å  kunne måle effektmålene rundt 

utnyttelse av maskinvarekapas i tet og brukeropplevelse.

Fremdri ft er i  henhold ti l  plan. 

Pros jektet kjører ukentl ige s tatusmøter med helseforetakene som er i  prosess  (Sunnaas  HF, Sørlandet sykehus  HF, Vestre Viken HF, 

Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF). I  oktober er det avholdt møte med pros jekt Regional  kurve- og medikas jons løsning 

for å  avklare avhengigheter mel lom Regional  Ci trix-Pros jektet og innføringsplanene for MetaVis ion.

Framdri ft er i  henhold ti l  plan.

Mi lepæler er oppnådd, med 660 appl ikas joner i  prosess , hvorav 75% er klare for test.

Underforbruk i  forhold ti l  buds jett grunnet ti l tak for å  redusere dri ftskostnader i  Sykehuspartner HF i  2019.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



HOVEDPROSJEKT: TELEKOM BYGG KJERNE FASE 3.1

Denne rapporteringsperioden

• Oppgradering SIKT og testløsning. 
• Teknisk Pilot.  Oppstart/planleggingsmøte med administrasjonsbygget (Bygg 1) på Ullevål 

avholdt.

Neste rapporteringsperiode

• Oppgradering SIKT og og testløsning.
• Ferdigstille oppgradering SIKT produksjonsplattformen. 
• Kartleggingsunderlag for teknisk pilot klart

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Ingen endring i  omfang.

Høyeste ris iko er ti lgang på ressurser og kompetanse. 

Arbeidsutvalg med representanter fra  pros jekt og l injen er nedsatt for å  løse utfordringer med forberedelse ti l  overtakelse av 

dri ftsansvaret for regional  telekomplattform.

Ressurss i tuas jonen er ti l  tider sprengt på  grunn av arbeid for l injen.

Gevinstplan er under arbeid.

Følger plan for bygging. 

Oppgradering SIKT og testløsning 90 % klar.

Utfordringer med for lang responstid ved behov for ROS-godkjennelse, serti fikatutsendelser og brannmuråpninger.

Teknisk pi lot.  Oppstart/planleggingsmøte med admnistras jonsbygget (Bygg 1) på  Ul levål  avholdt.

Pros jektet samarbeider god med helseforetak. Det er etablert god dia log med ul ike leverandører.

Følger plan for bygging. Test og s tabi l i seringsperioden på teknisk pi lot ferdigsti l les  medio februar 2020.

Pros jeket følger bus iness  case.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



HOVEDPROSJEKT: TELEKOM UTRULLING FASE 3.2.1

Denne rapporteringsperioden

• Helse Sør-Øst RHF har godkjent finansiering av fase 3.2.1. 
• De fleste anskaffelser er i prosess.
• Arbeidet med grovkartlegging for Pilot Oslo universitetssykehus HF er godt i gang.
• Minikonkurranse for utstyr og tjenester til Pilot Oslo universitetssykehus HF er sendt ut.  

Informasjonsmøte med leverandører er avholdt. Tilbud mottatt 28.10.19.
• Bestilling av støttesystem for utrulling godkjent og bestilt.

Neste rapporteringsperiode

• Ferdigstille minikonkurransen for utstyr og tjenester til Pilot Oslo universitetssykehus HF. Dette 
sikrer at mesteparten av leveransene blir mottatt før nyttår.

• Bemanne opplæringsrollen i prosjektet.
• Etablere regelmessige møter med prosjektene Nettverk og Arbeidsflate for å sikre tilstrekkelig 

koordinering og innsikt.
• Terminalstrategien til godkjenning av styringsgruppen (etter en ekstra revisjonsrunde).

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Ingen endring i  omfang.

Høyeste ris iko er ti lgang på ressurser og kompetanse i  pros jektgjennomføringen samt us ikkerhet knyttet ti l  volum av fasttelefoner. Dia log 

med ledelsen i  foretakene og s tyringsgruppen om valg og konsekvenser av va lg av terminaler, og demonstras jon i  bruk av 

softphone/appl ikas jonskl ienten pågår.  

Forbedret kommunikas jonen med ul ike l injefunks joner og ressursavdel inger rundt bemanning. Identi fi sering av konsekvenser og dia log 

med aktuel le l injeenheter videreføres . 

Gevinstplan er under arbeid.

Helse Sør-Øst RHF godkjente finans iering av fase 3.2.1 den 17.10.19. De fleste anskaffelser er nå  i  prosess . Arbeidet med grovkartlegging for 

Pi lot Os lo univers i tetssykehus  HF er godt i  gang. Minikonkurransen for utstyr og tjenester ti l  Pi lot Os lo univers i tetssykehus  HF er sendt ut, 

ti lbud mottatt 28.10.19. Besti l l ing av s tøttesystem for utrul l ing godkjent og besti l t.

Godt samarbeid med helseforetaket. Det er etablert dia log med ul ike leverandører.

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

Utrul l ing fase 1 er godkjent av Helse Sør-Øst RHF, avventer endel ig bekreftelse på  finans iering. 

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



PROSJEKT: SIKKERHETSSONE

Denne rapporteringsperioden

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

Neste rapporteringsperiode

Etablering av administrasjonsplattform ny isolert administrasjonsplattform  (VPN42 ).

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Omfanget er økt grunnet etablering av dedikert backup-løsning og flere sikkerhetstiltak. Feil i forbindelse med blant annet Public Key Infrastructure (PKI) 

nøkkelseremoni  samt ressursutfordringer som følge av lav allokeringsprosent medfører økt timeomfang. Det er i i tillegg mottatt bestilling fra ISOP på behov 

for lastbalansering. Konsekvensen av dette er ikke endelig avklart.

Kompromittering av sikkerhetssone under bygging er den største risikoen. Dette håndteres blant annet gjennom streng kontroll av tilganger. Sporbarhet på alt 

som er gjort på plattformen er kritisk. Manglende tilgang på ressurser kan føre til forsinkelse i prosjektene. Ressursskvis gjør det er krevende å få dokumentert 

løsningen før den bygges. Prosjektet følger dette opp tett og eskalerer ved behov.

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

stor konkurranse om nøkkelressurser i Sykehuspartner HF. Tiltak er iverksatt. Allokering økt på nøkkelressurser, samt bidrag fra ISOP og Felles Plattform. 

Største utfordring er knyttet til drift av ferdig plattform.

Første del av sikkerhetssone for priviligert tilgangsstyring er etablert. Sikkerhetssonen designes, får utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og bygges i en 

iterativ (agil) prosess. Prosjektet har som mål å få denne godkjent i RSV 21.11.19 og tilgjengeliggjøre test- og utviklingsmiljø for PAM ISOP i uke 49. Dette er 

avstemt med program ISOP. Ferdigstillelse av redundans vil foregå i parallell med ISOP prosjektet Privilegert tilgangsstyring. Prosjektet har utfordringer med 

lav allokeringsgrad på ressurser og konkurranse om nøkkelressurser.  Prosjektet følger opp dette tett og eskalerer ved behov. 

Tett samarbeidmed med ISOP-prosjektene Privilegert tilgangsstyring og Styrket autentisering, samt CERT, sikkerhet og relevante fagmiljøer i linjen. Det legges 

opp til tett samarbeid med prosjekt Felles plattform i STIM. Prosjekt Sikkerhetssone rapporterer til regional sikkerhetsvurdering (RSV) månedlig. 

Noe forsinkelse grunnet forsinket designdokumentasjon. Tilgjengeliggjøring av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring og styrket autentisering primo 

desember medfører at etablering av redundans blir noe forsinket og ferdigstilles i løpet av desember...

Prosjektet har fått kostnadsøkninger grunnet økt arbeidsomfang og prisøkning på utstyr (P50: økning på 3.7 MNOK, P85: økning på 3,6 MNOK). Feilpriset i 

budsjett. Bestilt lastbalansering til PAM prosjektet. Det er mottatt bestillinger fra ISOP på lastbalansering. Avklaringer og estimatarbeid pågår. Kan derfor ikke 

oppgi konsekvens ennå.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



PROSJEKT: TRÅDLØST NETTVERK

Denne rapporteringsperioden

• Akershus universitetssykehus HF: Nordbyhagen helt ferdig. Oppstart punktmåling Kongsvinger.
• Sykehuset Telemark HF: Oppstart av fase 2. Kabling bygg 55 og 52. 
• Vestre Viken HF: Ferdigstille Bærum sykehus.
• Oppstart av planlegging for Kongsvinger sykehus, Sykehuset Østfold HF og andre helseforetak.
• Overvåking av trådløst nett: Oppstart av preliminært arbeid: planlegging, workshop og 

klargjøring for mini-konkurranse. Avklaring fra økonomi 6. November.

Neste rapporteringsperiode

• Akershus universitetssykehus HF: Alle aksesspunkter montert på Nordbyhagen, sluttfase og site 
survey. 98,0 % av alle aksesspunkter er aktivert.

• Overvåking av trådløst nett: Avventer avklaring på økonomi, prosjekt ikke igangsatt.
• Vestre Viken HF, Kongsberg SH: Ny kontroller satt i drift 22/10. 139 aksesspunkter opp på ny 

kontroller. Statusmøte uke 44 om resterende utrulling utsatt av Vestre Viken HF
• Oppstartsmøte med Revmatismesykehuset.
• Oslo universitetssykehus HF: Mer enn 2 800 aksesspunkter aktivert.

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Prosjektforslag overvåkning av trådløst nettverk er ikke i opprinnelig omfang og kommer som et tillegg. Finansiering er ikke avklart. 

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

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

Gevinstplaner utarbeides som en del av prosjektplaner.

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

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

Prosjektet er i henhold til plan på aktuelle helseforetak. 

Prosjektet følger prognose og forventer å levere i henhold til budsjett. 

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



PROSJEKT: WINDOWS 10

Denne rapporteringsperioden

– Omkring 1 320 PC-er er oppdatert innen utgangen av oktober 2019.
– Oppstart test av piloter på Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus, Sykehuset i Telemark og Betanien.
– Utredet hybridpilot på Akershus universitetssykehus HF for hurtig oppstart.
– Reduksjon i omfang applikasjoner: Tre og færre installasjoner av en applikasjon blir ikke tilrettelagt 

for. Distribuert oppdaterte applikasjonslister til helseforetakene.
– Beskrive konsekvenser og videre prosess for applikasjoner som ikke pakkes og/eller ikke er 

kompatible med Windows 10.

Neste rapporteringsperiode

– Oppstart og gjennomføring av piloter på Sykehuset Innlandet HF. 
– Oppstart på 5 nye pilotlokasjoner Vestre Viken HF, Martina Hansen Hospital, Sørlandet 

Sykehus HF Sykehuset i Telemark og Betanien.
– Anbefaling og vurdering rundt ytterligere sanering og pakking av applikasjoner
– Vurdering av forsert løp på Oslo Universitetssykehus HF

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Antall applikasjoner som pakkes avgrenses til  ca. 4 000, og applikasjoner med tre eller færre installasjoner blir ikke pakket av prosjektet. 

Prosjektet omfatter ikke hardware eller oppgradering av applikasjoner og periferiutstyr som ikke er Windows 10-kompatible. Klienter som 

ikke er kostnadsmessig forsvarlig å oppgradere til  Windows 10 isoleres og håndteres på forsvarlig måte. Forenklet og risikobasert test- og 

leveranseløp gjennomføres. Klienter som ikke ivaretas innenfor prosjektets tidsramme vil planlegges håndtert i  forvaltningen. 

De viktigste risikoene er; stor applikasjonsportefølje og begrenset pakkekapasitet innebærer risiko for prosjektforsinkelser. Mangelfulle 

prosesser og rutiner i  økosystemet rundt Windows 10 kan medfører risiko for forsinkelser og dårligere kvalitet. Manglende 

mottakskapasitet hos helseforetakene innebærer en risiko for at Windows 10 ikke får oppgradert klienter som planlagt. For alle risikoene 

arbeides det med tiltak for å ta ned risikoen. 

Linjen har avsluttet backfil l  for ressurser som er allokert prosjektet. Prosjektet har mistet viktige ressurser. Dette er håndtert i  samarbeid 

med linjeledelsen. Revidert plan har medført avvikling av ikke kritisk kompetanse og økt behovet for forlengelse av eksterne kontrakter.

Gevinstrealisering måles i  henhold til  antall oppgraderte klienter. Omkring 1 320 av 60 000 PC-er i  Helse Sør-Øst RHF er oppgradert ti l  

Windows 10.  Gevinstdokumentasjon er i  arbeid, og forankres med gevinsteier(e) og ferdigstil les forutfor prosjektavslutning.

Utrullingen av Windows 10 gjennomføres i  henhold til  revidert utrullingsplan. Utrulling ved Sunnaas HF og Sykehuspartner HF og 

forberedelser ti l  oppstart av pilot og volumutrulling på Sykehuset Innlandet HF pågår. Informasjonsmateriell  ti l  helseforetakene  er i  

arbeid. Prosesser for å håndtere applikasjoner som ikke pakkes og/eller ikke er kompatible med Windows 10 utarbeides i  samarbeid med 

linjeorganisasjonen. Prosjektet har tydeliggjort roller og ansvar innad i prosjektet for å sikre god fremdrift. 

Prosjektet har god dialog med helseforetakene.

Prosjektet avsluttes og overleveres til  l injeorganisasjonen i løpet av første halvår 2020. Tidsplan for utrullingen er ambisiøs og prosjektet 

arbeider kontinuerlig med tiltak for å sikre fremdrift i  henhold til  utrullingsplan.

Prosjektforlengelse til  juni 2020 krever økt budsjett for 2020. Dette er innarbeidet i  oppdatert business case og  budsjettinnspill  for 2020. 

(Grønn status gitt at revidert budsjett godkjennes).

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



HOVEDPROSJEKT: FELLES PLATTFORM

Denne rapporteringsperioden

– Lokale datarom: Gjennomført overlevering til Sykehuspartner IKT-tjenester av arbeidet knyttet 
til lokale datarom.

– Felles plattform: Målarkitektur er godkjent i v1.0.

Neste rapporteringsperiode

- High Level Design (HLD) ferdigstilles.
- Businesscase og styringsdokument ferdigstilles.

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Prosjekts omfang er presisert i justert mandat, godkjent av programstyringsgruppen 7. oktober 2019.

Omfang, kompleksitet og avhengigheter til sikkerhetsarkitektur, modernisering av nettverk og prosjekt radiologiløsning/multimediearkiv representerer de 

største risikoene. I tillegg vil beslutning om å konkurranseutsette større arbeidspakker i markedet påvirke tidsplanen.

Prosjektet har tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre planfase.

Gevinstplan vil bli utarbeidet som en del av prosjektdokumentasjonen

Prosjektet arbeider med å utarbeide beslutningsgrunnlag for gjennomføring av prosjekt felles plattform trinn 1. Arbeidet er komplekst, omfattende og med 

sterke avhengigheter til modernisering av nettverk og prosjekt radiologiløsning/multimediearkiv. Intensjonen er å legge fram anbefalinger for STIM 

progamstyringsgruppe i november og for Sykehuspartner HF styre i desember.

Plan for interessenthåndtering oppdateres kontinuerlig og arbeidet med interessentinvolvering pågår. 

Arbeid med hovedmilepælsplan og High Level Design (HLD) pågår. Støtte til prosjekt Sikkerhetssone har medført noe redusert kapasitet.

Prosjektet har noe lavere kost en planlagt.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend



HOVEDPROSJEKT: TVERRGÅENDE TJENESTER

Denne rapporteringsperioden

• Mandat for Regional testplattform godkjent av STIM programstyringsgruppe 7. oktober. 
• Detaljplanlegging av konseptfasen fortsetter og starter med behovsanalyse.
• Startet utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan.
• Budsjettprosess for 2020 pågår.

Neste rapporteringsperiode

• Gjennomført interessentanalyse og utarbeidet kommunikasjonsplan.
• Mandat for migrering godkjent av STIM programstyringsgruppe 18. november. 

Budsjetter for konseptfasen godkjent.
• Behovsinnsamling ferdigstilt og utarbeidet kravspesifikasjon for trinn 1.
• Migreringsstrategi v.0.5 til presentasjon i styringsgruppen januar 2020.

Overordnet status

Interessentinvolvering

Tid/Fremdrift

Kostnad

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan

Omfanget for Ny fel les  testplattform og Migrering av Appl ikas joner og tjenester er beskrevet i  mandatet ti l  pros jektene. Konseptfasen vi l  

utrede mer i  detal j  hvi lke innretninger/strategier og priori teringer pros jektene ska l  forholde seg ti l  omfang. 

Manglende ti lgang på ressurser  kan føre ti l  fors inkelser i  pros jektene. Begge pros jekter har høy kompleks i tet og s terke avhengigheter ti l  

blant annet fel les  plattform.

Pros jektene migrering og testmi l jøplattform vi l  s tarte opp konseptfasen med færre ressurser enn tidl igere planlagt på  grunn av justeringer 

i  dri ftsbuds jett 2019.

Gevinstplan ska l  utarbeides  for pros jektene.

Regional  testplattform: Mandat godkjent 7. oktober i  STIM programstyringsgruppe. Konseptfasen er s tartet med innhenting av behov med 

fokus  på  Trinn 1 leveranser. Grunnlag fra  IMOD og datainnsaml ing fra  andre STIM-pros jekter gjenbrukes . Pros jektet deltar i  Tverrfagl ig 

team i  STIM for å  identi fi sere avhengigheter og ivareta  koordinerte planer på  tvers  av programporteføl jen.

Migrering av appl ikas joner og tjenester: Mandat er behandlet i  s tyringsgruppen og hos  ledelsen Sykehuspartner HF. Mandat legges  fram 

for programstyringsgruppen 18. november. Pros jektet har i  arbeid overordnet plan og detal jplan for konseptfasen. Det arbeides  med å  

analysere gjenbruk av dokumentas jon, metode og planverk fra  IMOD, utbygging av nytt sykehus  i  Østfold HF, ASK og Helse Nord RHF. 

Utarbeidelse av migreringsstrategi  ivaretas  i  samarbeid med ressurser fra  STIM og l injen. Pros jektet har påbegynt vurdering av 

leverandørmarkedet for disse pros jektene i  henhold ti l  STIMs leverandørstrategi .

Plan for interessentanalyse og kommunikas jonsplan er under utarbeidelse  og arbeidet med interessentinvolvering vi l  s tarte under 

konseptfasen.

På grunn av nedjustert buds jett for 2019 vi l  pros jektene ha minimal  bemanning ut året, som gjør at konseptfasen må strekkes  ut i  tid.

Nedjusteringer i  dri ftsbuds jettet for 2019 medfører at pros jektene i  Tverrgående tjenester konsentrerer seg om grunnlagsarbeid i  2019. 

Arbeidet intens iveres  primo 2020 for å  s ikre framdri ft.

Positiv/negativ trend 
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Program ISOP – Oktober 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har nå en portefølje på til sammen sju 
aktive prosjekter. Overordnet leverer programmet som planlagt. Men en forsinkelse på leveransen Sikker sone fra STIM-
programmet, som programmet er avhengig av, gjør at flere prosjekter må være forberedt på re-planlegging og forsinkelser i 
sine aktiviteter og leveranser. STIM-programmet har varslet ny leveringsdato for Sikker sone primo desember 2019 og med 
det ligger leveransen på kritiske linje for prosjektet Privilegerte tilganger (PAM).

Programmet og prosjektene opprettholder det gode samarbeidet som er etablert med helseforetakene og linjeorganisasjon 
i Sykehuspartner HF.

Innen Styrket tilgangsstyring er automatisk tilgangsstyring (IdM) levert for medikamentell kreftbehandling (CMS) for 
Akershus universitetssykehus HF. Prosjektet Styrket autentisering (SA) har utarbeidet prosess for identitet for ansatte og 
leverandører. Alle helseforetak utarbeider tilsvarende planer for slik implementering. Avtale med produktleverandør for 
prosjektet Privilegerte tilganger (PAM) er signert og prosjektet er godt i gang med løsningsdesign og funksjonelt design av 
produktet.

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme med 5,0 MNOK fordelt som et underforbruk på 1,4 MNOK på drift 
og et overforbruk på 6,4 MNOK på investering. Programmet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene og 
dette reflekteres i prognosen. Programmet har søkt om midler for å finansiere forventet overforbruk på investeringsmidler. 

# Mest kritiske risikoer

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

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

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

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

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

Endring siden forrige rapportering

Eksterne avhengigheter til 
Sykehuspartner HF

1. Leveranser til Regional klinisk 
løsning (RKL) 

2. Integrering mot HelseID fra 
Direktoratet for e-helse

1

3

2 4

Nøkkeltall per 31.10.19 Regnskap hittil i 
år (MNOK)

Budsjett hittil i 
år (MNOK)

Prognose 2019 
(MNOK)

Budsjett 2019 
(MNOK)

Investering 74,4 82,5 97,6 91,2

Drift 47,8 46,1 51,8 53,2

Totalt 122,2 128,6 149,4 144,4

Ressurser (FTE) 43

Øvrige prosjekt omfatter: Bestilling av tilganger (BAT), IAM-arkitektur, Identitetsbasert sikker samhandling (ISS), IdM-ibruktakelse, Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) og Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD)

Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend

Status 

Spetember

Status 

Oktober

Privilegerte tilganger (PAM)

Styrket autentisering (SA)

Øvrige prosjekt

Risiko Ressurser Gevinst 

Overordnet status pr 

prosjekt i gjennomføring 

Interessent-

involvering

Tid/ 

Fremdrift Kostnad Omfang 

Interessent- 

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinstplan



HOVEDPROSJEKT: Privilegerte tilganger (PAM)

Denne rapporteringsperioden (oktober)

– Avtale med produktleverandør signert

Neste rapporteringsperiode (november)

– Design av funksjonell og teknisk løsning ferdig
– Detaljert prosjektplan utarbeidet
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Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Overordnet 

status

Avtale om kjøp av PAM-produkt er signert og prosjektet er i god gang med løsningsdesign og funksjonelt design. Produktet skal installeres i  Sikker 

sone (VPN45). Denne sonen skal leveres av STIM-programmet. Det er varslet at leveransen av denne sonen er utsatt til primo desember 2019 og 

med det ligger leveransen på kritisk linje for prosjektet.

Interessent-

involvering

Prosjektet har etablert tett samarbeid med ISOP-prosjektet Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflate (KOSAD) om admin-desktop som skal 

tilgjengeliggjøres gjennom PAM-verktøyet. Det er opprettet god kontakt med linjeressursene som skal overta PAM-løsningen og de deltar også i 

prosjektarbeidet. Prosjektet deltar også i ukentlige møter med program STIM mhp. gjensidige avhengigheter.

Fremdrift

Prosjektet er godt i gang med løsningsdesign og funksjonelt design, og har bestilt testmiljøer for test av PAM-verktøyet. Produktekspert for 

tilpasning av løsning er bestilt og vurdering av kandidater har startet. STIM-leveransen Sikker sone (VPN45) ligger på kritisk linje for prosjektet og 

eventuelle ytterligere forsinkelser på denne leveransen vil påvirke prosjektets fremdrift.

Kostnad
Prosjektet har et akkumulert regnskap per oktober på 8,8 MNOK mot budsjett på 20,1 MNOK. Bakgrunnen for budsjettavviket skyldes at 

budsjettet forutsatte en tidligere oppstart av gjennomføringsfase.

Omfang I henhold til styringsdokument og business case.

Risiko Prosjektet har en avhengighet til at STIM leverer og gjør tilgjengelig test- og utviklingsmiljø i Sikker sone (VPN45).

Ressurser Nødvendige ressurser er på plass i prosjektet, men prosjektet har avgitt noen ressurser til STIM for å redusere risiko for forsinkelser.

Gevinstplan Produktekspert for tilpasning av løsning er på vei inn i prosjektet.



HOVEDPROSJEKT: Styrket autentisering (SA) 

Denne rapporteringsperioden (oktober)

– Teknisk integrasjonsbeskrivelse av HelseID

Neste rapporteringsperiode (november)

– Gjennomføre PoC for å verifisere teknisk integrasjon
– Dokumentasjon/retningslinjer for bruk av HelseID-integrasjon
– Løsningsdesign for ny infrastruktur for Regional PKI og ROS godkjent  
– Prosesseierskap og prosesser for Identifisering for ansatte etablert og implementert hos alle HF
– Identifiseringsprosesser for leverandør etablert 

Forkortelser: SPARK = Sykehuspartner arkitekturforum, PKI = Public key infrastructure, dvs. et rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk, PoC = Proof of Concept, altså en metode for å validere at 
et konsept er mulig å realisere og eID = Elektronisk identitet.
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Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Overordnet 

status

Prosesser for identifisering av ansatte og leverandører er godkjent i Regionalt sikkerhetsråd (RSR), og alle helseforetak utarbeider egne planer for 

implementering. Prosjektet jobber med et strategisk veivalg for autentiseringstjeneste, sammen med arkitektur, for å avklare hva som kan leveres på kort og på 

lang sikt.

Interessent-

involvering

Veivalg for autentiseringsløsning vil bli lagt frem for Regionalt arkitekturråd (RAR), når saken er ferdig behandlet i Sykehuspartner HFs arkitekturråd (SPARK). 

Helseforetakene informeres om prosessen for identitet for ansatte og leverandører i november 2019. Prosjektet deltar også i ukentlige møter med STIM-

programmet for å sikre gjensidige avhengigheter.

Fremdrift

Planlagt anskaffelse er noe forsinket. Prosjektet har lagt fram veivalg for anskaffelse av regional autentiseringsløsning for SPARK. Vurderingen skal også legges 

frem for RAR før utarbeidelse av krav til kjøps- og vedlikeholdsavtale. Samtlige helseforetak har vedtatt implementering av nye identifiseringsprosesser og 

etablert regionale implementeringsplaner. Prosjektet bidrar Sykehuspartner HF i utarbeidelse av rutiner for Regional PKI.

Kostnad
Akkumulert regnskap per oktober er 14,1 MNOK mot budsjett på 19,5 MNOK. Avviket skyldes utsatt anskaffelse autentiseringstjeneste og at interne ressurser ikke 

er tilgjengelig som forutsatt i planen (se punkt om ressurser).

Omfang Omfang er i henhold til styringsdokument og business case.

Risiko

Prosjektet har en avhengighet til at STIM leverer og gjør tilgjengelig test- og utviklingsmiljø i Sikker sone (VPN45). Denne leveransen er nå varslet forsinket og ny 

leveringsdato er 6. desember 2019. Prosjektet har også en avhengighet til Regional PKI, som skal leveres av linjen i Sykehuspartner HF, og denne leveransen er 

også avhengig av Sikker sone.

Ressurser Prosjektet har allokert nødvendige ressurser, men enkelte av disse er prioritert inn mot leveranser i program STIM som prosjektet er avhengig av.

Gevinstplan



HOVEDPROSJEKT: Øvrige prosjekt

Denne rapporteringsperioden (oktober)

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

leverandør gjennomført og godkjent
– IAM: Rollevelger er levert til Program for Regional klinisk løsning (RKL) for prototyping
– IAM: HPR-sjekk er levert til Program for Regional klinisk løsning (RKL) for prototyping
– KOSAD: Serverbestilling godkjent og gjennomført

Neste rapporteringsperiode (november)

– BAT: Produksjonssetting av nettbutikk for bestilling av tilganger (BAT) ved Akershus 
universitetssykehus HF

– IdM: Produksjonssetting av LVMS ved Sykehuset i Vestfold HF

Forkortelser: IAM = Identity and Access Management, ROS = Risiko- og sårbarhetsvurdering, AD = Active Directory, IdM = Identity Management og CMS (Chemotherapy management system), dvs. regionalt system for medikamentell kreftbehandling og LVMS = Regionalt 
laboratoriedatasystem. 26

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Overordnet 

status

Det er i hovedsak god fremdrift i prosjektene, men prosjektet Bestilling av tilganger (BAT) har varslet forsinkelse og nye datoer på produksjonssetting av Nettbutikk for 

bestilling av tilganger ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF. Prosjektet Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD 

(TiPAD) som har en avhengighet til BAT-prosjektet må, som følge av forsinkelsene, justere noen milepæler. Men prosjektet vil fortsatt holde seg innenfor prosjektets 

planlagte levetid.

Interessent-

involvering

Programmet har styrket arbeidet innenfor endringsledelse for å bistå linjeorganisasjonen, slik at de er forberedt til å ta imot og forvalte alle leveransene fra ISOP, med 

riktig bemanning og struktur. I tillegg er det er god og jevnlig kontakt med programmet Regional klinisk løsning (RKL) for avstemming av deres behov for 

arkitekturrådgiving innen IAM-området. Ansatte innenfor IAM-området i Sykehuspartner HF og ISOP har sammen gjennomført en vellykket samling, der mål om å forstå 

ISOP sine leveranser ble oppfylt.

Fremdrift
Automatisk tilgangsstyring er levert for medikamentell kreftbehandling (CMS) for Akershus universitetssykehus HF. Produksjonssetting av nettbutikk for bestilling av 

tilganger ved Oslo universitetssykehus HF skyves til januar 2020 og i Sykehuspartner HF fra februar til mars 2020.

Kostnad
Prosjektenes samlet prognoser er noe høyere enn årsbudsjett. Avviket skyldes at IAM-prosjektet bistår RKL med utvikling og rådgivning på IAM-området, og at 

prosjektet Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) må foreta en serveranskaffelse, som ikke var inkludert i budsjett 2019.

Omfang
Prosjektet Bestilling av tilganger (BAT) vil inkludere «tjenestespesifikk tilgang» i BAT-løsningen. Dette vil påvirke prosjektets omfang mhp kostnad og tid i 2020, men 

prosjektet vil holde seg innenfor ISOP-programmets levetid.

Risiko
Behovet for mer kapasitet innenfor drifts- og forvaltning på IAM-området er avklart, og akseptert av linjeorganisasjonen. Men det er knyttet noe usikkerhet til om 

ressursene kommer på plass til riktig tid. I tillegg er  IAM-kompetanse etterspurt både i prosjekter og linjeorganisasjonen. Dette påvirker fremdrift. 

Ressurser Prosjektene har fått tildelt riktig kapasitet og kompetanse , men grunnet stor etterspørsel etter disse ressursene er kapasitetstilgangen ikke jevn. 

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

og prioritering av gevinster.



Utvikling (1/2)
For oktober er det levert kapasitet i henhold til bestilling i regionale prosjekter på 94 %. Program for Regional klinisk løsning melder gult på ressurser med mangler for kritisk kompetanse 
innenfor visse områder. Spesielt gjelder dette ressurser med kompetanse innen applikasjonsdrift, laboratorieforvaltning, integrasjonstjenester, kliniske applikasjoner og arkitektur. I oktober var 
54 % av timeressursene som ble levert til Regional IKT-prosjektportefølje interne.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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NYE SYKEHUSBYGG
Prosjektplanlegging for Nytt Somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF pågår. Dette er planlagt ferdig i 2. kvartal 2021.
Sykehuspartner HF understøtter arbeidet med sluttføring av leveranseavtale Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt Drammensykehus (NSD – Vestre Viken HF), og 
har påbegynt arbeidet med å detaljplanlegge leveranser til det nye sykehuset i Drammen.  

Sykehuspartner HF understøtter arbeidet med omfangsestimater for prosjektet nytt klinikkbygg og Protonsenter ved Radiumhospitalet (RAD – Oslo 
Universitetssykehus HF), og krav til IKT-infrastruktur for nytt Psykiatribygg, Sørlandet sykehus HF. Både for NSD og RAD er det utarbeidet IKT-planer som er godkjent i 
byggaksens styringsstruktur. IKT-planene skal understøtte at sykehusene  fungerer i henhold til de målsettinger og planer som gjelder ved å gi en samlet oversikt over 
implementering av sentrale IKT-systemer i de nye sykehusbyggene.  

Sykehuspartner HF har behov for å styrke sin rolle i fase 1 (Leveranser som danner grunnlag for det som skal leveres i byggeprosjektene) inn mot byggeprosjektene 
og de respektive helseforetakene for å håndtere pågående og planlagte prosjekter. Sykehuspartner HF etablerer team som skal koordinere aktiviteter innenfor fase 
1-prosjektene for å sikre helhetlig gjennomføring inn mot fase 2 for både Nytt sykehus Drammen og Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. 

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Prosjekt for enhetlig sentralbordløsning for Oslo Universitetssykehus HF har tidligere migrert Oslo universitetssykehus HF (Ullevål, Aker og Rikshospitalet) over på 
enhetlig Trio sentralbordløsning. Migrering av Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet er tidligere utsatt grunnet behov for lenger stabiliseringstid og 
omprioritering av ressurser, men ble migrert 14. november 2019. 



Utvikling (2/2)

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for/bidratt inn i følgende leveranser i oktober:
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PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING; STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK) 

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har nå sanert 2 564 servere. Dette er en økning på 94 servere fra forrige rapportering 
(september). Siden mengden servere som er utenfor support periode fremdeles er betydelig, er det besluttet å opprettholde kapasiteten ut 2. kvartal 2020. 
Det arbeides tett med linjeorganisasjon og med Win10-prosjektet for å overføre kompetanse og ansvar for oppgaver. Det arbeides også i fellesskap med 
prinsipper for sanering av «større bolker» - for å rydde mest mulig i forkant av en migrering.

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Sympathy, hovedapplikasjon for patologi, er oppgradert til ny versjon hos Sykehuset Innlandet HF. Oppgraderingen innebærer feilretting og nytt produksjons-
og testmiljø samt ny funksjon for pakkeforløp og innmelding til Kreftregisteret. Oppgraderingen ivaretar også personvernkrav knyttet til servertilganger i 
tillegg til at det sikres sporbarhet for hvilke filer som åpnes. 



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i oktober utgjør 1 514, tilsvarende september. Tilsettinger bremses ut 2019, ved at kun stillinger i henhold til vedtatte kriterier 
har oppstart i 2019, mens øvrige tilsettinger utsettes eller har oppstart i 2020. Dette på grunn av resultatutfordringer i forhold til økonomi. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 24 måneder) per oktober er 9,6 %, turnover viser samme nivå som forutgående måneder. 

Sykefravær: Sykefraværet viser fremdeles en positiv trend samlet sett. Fraværet i september er 4,8 %, på samme nivå som august. Fraværsprosenten hittil i år er 5,7 %, 
tilsvarende måltallet for 2019. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: Det gjennomføres ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent, samtidig som dette må ses opp mot beslutning om begrensning 
av tilsettinger ut året pga. kostnadsutfordringer i 2019. Tiltak for reduksjon av overtid med økt ledelsesfokus for godkjenning av overtid er iverksatt og følges opp .
Sykefravær: Oppfølging av handlingsplan med tiltak på alle nivå (inkluderende arbeidsliv, helse-miljø og sikkerhet, og bedriftshelsetjenester). Kvartalsvise
samarbeidsmøter på virksomhetsnivå som omhandler sykefraværsstatus og oppfølging av ForBedring. Sykefraværsprosjekter på virksomhetsnivå.
Turnover: Analyser av turnover og tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

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

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

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

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