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1. Om programplanen 
Programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for styring og oppfølging av prosjektene 

med hensyn på tid, kost, kvalitet og omfang slik at resultatmålene nås. Gjennomføringen legger 

grunnlaget for realisering av effekter og gevinster ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Programplanen er det overordnede plandokumentet for programmet, og omfatter overordnet plan 

for programperioden 2019-2023 og detaljert gjennomføringsplan for inneværende år, i samsvar med 

etablert virksomhetsstyring. Programmets planlegging gjøres i CA PPM.  

Programplanen behandles i STIM programstyringsgruppe og godkjennes av styret til Sykehuspartner 

HF. Det er dialog med Helse Sør-Øst RHF om planen og nødvendige prioriteringer, blant annet i 

forbindelse med utarbeidelse av budsjett.  

Programplanen med årlig leveranseplan oppdateres minimum årlig i forbindelse med 

budsjettprosessen, og baseres på gitte budsjettforutsetninger. 

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.  

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) hadde oppstart 1. januar 
2019. Programperioden er 2019-2023.   

2.2. Mandat  

Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i 

henhold til fastsatt mandat.  

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier. Programdirektør er ansvarlig for 

gjennomføringen av programmet. 

2.3. Prosjekter  

Prosjektene utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til programmets mandat. Prosjektforslag 

utarbeides i henhold til prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. Før prosjektene fremmes for godkjenning 

påser programmet at kritiske forhold knyttet til arkitektur og sikkerhet er ivaretatt, at forslaget er 

faglig forankret i linjen, at budsjettforslag/business case er tilstrekkelig gjennomarbeidet, at 

vesentlige risikoer og avhengigheter er kartlagt og at kapasitet for gjennomføring er planlagt og 

realistisk. 

Prosjektene som er planlagt gjennomført i 2020 framgår av denne programplanen. 



 
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 programmet i henhold til plan:  

 Regional aksept for programmets mandat og gjennomføringsplaner. 

 En effektiv regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

 En regional sikkerhetsarkitektur der kravene til sikkerhet er akseptert i foretaksgruppen. 

 Tilgang på nødvendige ressurser, kapasitet og kompetanse. 

 Tilstrekkelig kapasitet og ressurser i helseforetakene til å forberede og ta imot programmets 

leveranser.  

 Etablert leverandørstrategi for STIM legges til grunn for gjennomføringen av prosjektene.  

 Prosjektene drifter og forvalter løsningene i en overgangsperiode og at leveranse overleveres til 

Sykehuspartner HFs linje så raskt som mulig. 

 Leveranser til Sykehusbygg kommer som bestillinger og med tilhørende finansiering. 

3. Om programperioden 2019-2023 

3.1. Overordnet plan 

Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden 2019-2023 og en mer detaljert plan 

for gjennomføringen inneværende år. Arbeidet utføres i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Når 

programmet er avsluttet, gjennomføres videre modernisering i regi av linjeorganisasjonen. 

Standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen deles overordnet i følgende steg: 

1. Reduksjon av teknisk gjeld på dagens plattform, med målrettet forbedring av dagens drift og 

gjennomføring av tidskritiske oppgraderinger med en risikobasert tilnærming. 

2. Etablering 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-

infrastrukturen. 

Arbeidet i de første fasene av programmet representerer i stor grad et løft av dagens IKT-

infrastruktur og er en forutsetning for det moderniseringsarbeidet som skal utføres i senere faser. 

Reduksjon av teknisk gjeld gjennomføres dels av programmet, og dels av linjeorganisasjonen. Planen 

legger opp til en gradvis utvikling av en moderne felles regional plattform (sentralt kjøremiljø) som 

blant annet understøtter regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Arbeidet må 

baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet. I 2019 ble hovedprinsippet om at regionale 

tjenester skal leveres fra felles plattform (regionalt kjøremiljø) via det regionale nettverket til 



 
helseforetakene vedtatt (styresak 034-2019). En moderne, felles plattform muliggjør oppstart av 

migrering fra eksisterende plattformer, og gradvis bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med 

målbildet. Parallelt kan da omfanget av lokale datarom reduseres. 

Dagens tjenester videreutvikles og effektiviseres på den moderne plattformen når denne er etablert. 

Moderniseringen fortsetter med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best mulig 

understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes behov, 

også hjemme. 

Det planlegges med en gradvis overføring av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med 

prosjektenes leveranser. Overføringen dokumenteres, og linjeorganisasjonen sørger for 

livssyklushåndtering av IKT-infrastrukturen. 

3.2. Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringen av programmet legger opp til en kombinasjon av tidskritiske prosjekter for å 

redusere risiko, utvikle moderne plattform, samt forberede migreringen til denne gjennom sanering 

av eldre IKT-infrastruktur og forbedring av dagens drift. 

 Programmet gjennomfører tidskritiske oppgraderinger for Windows-klienter, trådløst nettverk og 

telekommunikasjon på dagens plattform, basert på risikovurderinger. IKT-infrastruktur og 

applikasjoner som ikke videreføres saneres. Dette utgjør hoveddelen av leveranseplanen fra 

2019 og for 2020. 

 Parallelt utvikles felles, regional plattform gjennom en trinnvis tilnærming, som del av regionalt 

kjøremiljø og plattform for applikasjoner fra regional klinisk løsning og andre regionale initiativ. 

Utviklingen baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet. Slik muliggjøres oppstart av 

migrering fra dagens plattform til moderne plattform, og det vil gradvis sikre bedre og mer 

funksjonelle tjenester i tråd med målbildet. Etablering av standardiserte løsninger prioriteres og 

etablering av skytjenester starter parallelt. 

 Samtidig prioriterer linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, STIM 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. En viktig 

del av dette arbeidet er å forbedre sikkerheten i lokale datarom basert på fastsatte krav, og å 

fase ut lokale datarom i takt med moderniseringen. Disse tiltakene vi bidra til å forenkle og 

standardisere dagens drift, og redusere omfanget av tjenestemigreringen. 

 Når felles plattform/regionalt kjøremiljø er etablert videreutvikles og effektiviseres dagens 

tjenester på denne, for best mulig understøttelse av helseforetakenes behov og systemer, 

applikasjoner og i siste instans pasientenes behov. 

 



 

  
Figur 1 Visualisering av moderniseringen 

For å dele risiko og for å supplere egen kapasitet og kompetanse vil programmet legge opp til bruk av 

leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig. 

God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige og mottakere av leveransene vil 

stå sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektene. 

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. 

3.3. Veikart for moderniseringen 

Veikartet for moderniseringen visualiserer hvordan gjennomføres i perioden, og viser 

sammenhengen med andre regionale programmer og byggeprosjektene. 

Figur 2 Veikart for moderniseringen 

Veikartet er brutt ned i en detaljert plan med avhengigheter for programperioden.  



 
Sentrale milepæler for moderniseringen er omforent regional sikkerhetsarkitektur og etablering av 

felles plattform. 

3.4. Måloppnåelse 

Måloppnåelse vil kreve endringer i Sykehuspartner HFs arbeidsprosesser, organisering og 

kompetanse. Sykehuspartner HF må utvikle en proaktiv og forutsigbar leveranse- og 

forvaltningskultur. Dette innebærer eksempelvis å endre og utvide kompetansebasen med fokus på 

programvaredefinert infrastruktur og økt automatiseringsgrad.  

Videre etablerer programmet et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med felles 

plattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Plattformen skal legge til rette 

for migrering og rask etablering av nye tjenester for helseforetakene. Programmet er også ansvarlig 

for å videreutvikle Sykehuspartner HFs tjenestespekter, inkludert bruk av skytjenester, mobile 

plattformer, utvikling av telekommunikasjonsområdet og nettverkstjenester. 

Det er avgjørende med felles forståelse med Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuspartner HF 

gjennom STIM skal imøtekomme funksjonelle behov i regional IKT-portefølje og Regional 

utviklingsplan 2035. Moderniseringsbehovene innen blant annet felles plattform, arbeidsflate og 

informasjonsbærere (nettverk og telekommunikasjon) kan kreve større investeringer enn det som er 

inkludert i økonomiplanperioden i ØLP 2020-2023.   

4. Leveranseplan 2020 

4.1. Prioriteringer  

I 2020 videreføres arbeidet med tidskritiske prosjekter for å redusere teknisk gjeld samt sanering og 

standardisering av IKT-porteføljen. Samtidig starter etableringen av felles plattform og modernisering 

av nettverk, som er dimensjonerende for moderniseringen. Parallelt utvikles en fremtidsrettet drifts- 

og forvaltningsmodell og migrering til felles plattform. 

Oppgraderingen til Windows 10 skal sluttføres, og Regional Citrix-plattform, trådløst nettverk og 

telekommunikasjon gjennomføres i henhold til vedtatte planer. Prosjekt Regional Citrix-plattform har 

lavere prioritet og synkroniseres med Windows 10 for å oppnå synergieffekter og øke kapasiteten i 

Windows 10 i kritiske perioder.  

Felles plattform trinn 1 utvikles og skal være klar for bruk til testing av blant annet ny regional 

radiologiløsning. Dette inkluderer sikkerhetssone for plattformen, implementering av sonemodell og 

katalogtjenester (AD-struktur), nettverk integrert i plattformen (DC LAN) og drifts- og 

forvaltningsmodell. Utviklingen baseres på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet, som må 

aksepteres av alle helseforetakene. Etablering av standardiserte løsninger prioriteres og etablering av 

skytjenester påbegynnes. Koordinert med felles plattform trinn 1 (integrert nettverk) og innføringen 

av kryptert stamnett (WAN) i samarbeid med Norsk Helsenett SF gjøres modernisering av lokalt 

nettverk (LAN). Slik muliggjøres oppstart av migrering fra dagens plattformer til felles regional 

plattform. Videre prioriteres etablering av testplattform. Prosjektene Tjenestemigrering og Framtidig 



 
driftsmodell gjennomfører konseptarbeid og utvikling i takt med etablering og bruk av felles 

plattform. 

Budsjettet er basert på budsjettrammen i ØLP 2020-23 inkludert ny planforutsetning for 

investeringer (reduksjon). De overordnede prioriteringene følger under.  

 Gjennomføring av godkjente prosjekter: 

o Windows 10, regional Citrix-plattform, utrulling av telekomplattform og utrulling av 

trådløst nettverk er tidskritiske prosjekter. 

o Prosjekt Regional Citrix-plattform synkroniseres med Windows 10 for å oppnå 

synergieffekter og øke kapasiteten i Windows 10 i kritiske perioder for å sikre framdrift. 

Windows 10 har prioritet.  

o Prosjekt Regional telekomplattform utrulling er lagt opp med en risikobasert tilnærming, 

inndelt i leveranser som hver for seg har selvstendig verdi. Fase 1 pågår. Neste fase i 

utrullingen vil bli fremmet som egen sak. 

o Prosjekt Mobilitetsplattform er nødvendig for å tilrettelegge for sikre mobile løsninger, 

men ny funksjonalitet ut over pågående prosjekt er nedprioritert. 

 Etablering av felles plattform trinn 1 som en minimumsløsning klar for test av blant annet 

radiologiløsning. Arbeidet omfatter sikkerhetssone for plattformen, implementering av 

sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur), nettverk integrert i plattformen (DC LAN) samt 

drifts- og forvaltningsmodell.  

 Modernisering av lokalt nettverk (LAN) og innføringen av kryptert stamnett (WAN) i samarbeid 

med Norsk Helsenett SF koordinert med felles plattform trinn 1 (DC LAN) (integrert nettverk).  

 Etablering av regional testplattform. Testplattform er mindre tidskritisk enn overnevnte 

prosjekter og er derfor prioritert lavere.  

Prosjektene Tjenestemigrering og Framtidig driftsmodell gjennomfører konseptarbeid og utvikling i 

takt med etablering og bruk av felles plattform. Det er foreløpig ikke beregnet behov for 

investeringsmidler i 2020.  

Innen øvrige områder vil programmet gjennomføre konseptuelt arbeid innen rammen for 

driftsbudsjettet. Likviditet for investeringer innen ØLP-rammen er reservert ved Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjektene fremmes for godkjenning av gjennomføringsfase når beslutningsdokumentasjon er 

utarbeidet, og søknad om investeringsmidler ut over budsjett vil fremmes som en del av dette. Dette 

gjelder følgende prosjekter: 

 Arbeidsflate: Videre modernisering av arbeidsflate for å utnytte ny teknologi for bedre 

brukergrensesnitt, økt mobilitet og økt effektivitet.  

 Felles plattform: Videre utvikling av felles plattform, herunder økt bruk av skybaserte 

tjenester. 

 Telekommunikasjon: Samhandling, blant annet alarmer og meldingstjenester. 

 Tverrgående tjenester: Regional testplattform.  

Ambisjonsnivå og framdrift for øvrige områder innenfor programmets mandat tilpasses ovenstående 

prioriteringer. Dette gir følgende oversikt: 



 
  Prosjekter i 2020 

Gjennomføring vedtatt, 

finansiering avklart 

Arbeidsflate  Mobilitetsplattform 
 Regional Citrix-plattform 

Nettverk   Trådløst nettverk 
 Trådløst nettverk – overvåking  

Telekommunikasjon   Regional telekomplattform utbygging kjerne 
(ferdigstilles og overleveres til forvaltning) 

 Regional telekomplattform utrulling fase 1 (Oslo 
universitetssykehus HF og SIKT oppgradering). 

Tverrgående tjenester   Sikkerhetssone privilegert tilgangsstyring 
(overlevering til forvaltning) 

Windows 10  Windows 10 oppgradering. 

Prosjekter i konseptfase 

med driftsmidler i 

Sykehuspartner HFs 

driftsbudsjett. 

Prosjektforslag med 

finansieringsbehov 

fremlegges i 2020. 

Arbeidsflate   Mobile enheter i pasientbehandling  
 Modernisering av arbeidsflate 

Felles plattform  Felles plattform trinn 1, inkludert integrert 
nettverk og forvaltning  

Fremtidig driftsmodell  Fremtidig driftsmodell 

Nettverk   Innføring kryptert stamnett  
 Modernisering av nett 
 Trådløs dekning – komplettering  

Tverrgående tjenester  Tjenestemigrering 
 Regional testplattform  

Prosjekter i 

utredningsfase  

  Skytjenester 
 Utvikling av prosjektforslag innen hovedprosjekt 

Arbeidsflate, Nettverk, Telekom, Tverrgående 
tjenester. 

Figur 3: STIM prosjekter i ide, konsept, plan- eller gjennomføringsfase. 
 

4.2. Prosjekter  

Nedenfor følger beskrivelse av prosjektene i gjennomføring i 2020, og hva som planlegges videre 

innen hvert hovedprosjekt.



 

Figur 4: Prosjekter i gjennomføring i 2020.1 Prosjekter som per tid er godkjent er markert med grønt. 

4.2.1. Hovedprosjekt Arbeidsflate 

Hovedprosjekt Arbeidsflate skal videreutvikle dynamisk arbeidsflate. Det innebærer å standardisere 

og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i Helse Sør-Øst. Dynamisk 

arbeidsflate består av klientoperativsystem, klientvirtualisering, print- og 

dokumentasjonshåndtering, mobilitetsplattform, applikasjonspakking og distribusjon, fjernaksess 

samt klientadministrasjon og brukeradministrasjon. Prosjektet skal levere arbeidsflater med bedre 

funksjonalitet og brukergrensesnitt samt økt mobilitet.  

I 2020 leveres følgende: 

 Ferdigstille utrulling av Windows 10 operativsystem på alle relevante klienter i regionen. Det 
vil overleveres en rest til linjeorganisasjonen, da noen klienter må videreføres i en periode 
for å understøtte kritiske applikasjoner som enten ikke er oppgradert eller ikke lar seg 
oppgradere. 

 Ferdigstille hoveddelen av utrullingen av regional Citrix-plattform 7.15 til helseforetakene.  

 Ferdigstille utrullingen med funksjonalitet for administrasjon og sikker e-post. 

 

Følgende planlegges i 2020: 

 Videre modernisering av arbeidsflate for å utnytte ny teknologi for bedre brukergrensesnitt, 

økt mobilitet og økt effektivitet.  

 Tilgjengeliggjøring av kliniske applikasjoner på mobile enheter. 

 

Prosjekt Regional Citrix-plattform 

Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av 

End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Med 

dette samles alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for tynne klienter. Prosjektet skal: 

 Analysere dagens Regionale Citrix-plattform 

                                                           
1 De tidskritiske prosjektene Windows 10, Trådløst nettverk og Regional telekomplattform ble iverksatt i 2018 
etter behandling i styret til Sykehuspartner HF. 



 
 Endre og skalere for å tilrettelegge for migrering av applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer 

 Migrere applikasjoner fra eldre Citrix-plattformer og sanere gamle Citrix-plattformer 

 Flytte Regional Citrix plattform til felles datasenter. 

 

 Figur 5: Fremdriftsplan Regional Citrix-plattform   

 

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 2019 og i styret i 

Sykehuspartner HF 10. april 2019. Prosjektet er på plan. Gjennomføringen av prosjektet koordineres 

med og støtter Windows 10 etter behov. Prosjektet vil gå ut over 2020. 

Prosjekt Mobilitetsplattform  

Hensikten med prosjektet er å etablere en sikker mobilitetsplattform (Enterprise Mobility 

Management (EMM)) for å møte helseforetakenes behov for å ta i bruk mobile enheter i 

pasientbehandlingen. Prosjektet skal:  

 Skalere løsningen, ved å øke kapasiteten og etablere redundans 

 Rulle ut løsningen til mobile enheter som kobler seg opp via ActiveSync  

 Klargjøre EMM-løsningen for mobile enheter der Softphone skal benyttes (telekom).  

 

 
Figur 6: Fremdriftsplan Mobilitetsplattform   



 
 

Prosjektet ble godkjent for oppstart i STIM programstyringsgruppe 22. mars 2019 og i styret i 

Sykehuspartner HF 10. april 2019. Prosjektet har oppdatert planen i henhold til godkjent 

endringsanmodning om utvidet tidsramme grunnet behov for utvidelse av sikkerhetssone (DMZ) før 

etablering av mobilitetsplattformen. Prosjektet vil gjennomføres innen styringsrammen.  

4.2.2. Prosjekt Windows 10 

Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til alle helseforetak, ca. 60 000 klienter.  Standard 

Windows 10 operativsystem vil: 

 Gi økt sikkerhet og stabilitet via kontinuerlig og kontrollert oppdatering av klientplattformen 

 Legge til rette for flere funksjoner og mobile løsninger 

 Gi brukerne et moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen arbeidsflate.  

Utrulling gjøres for likartede brukergrupper på tvers av helseforetakene eller som selvbetjening. 

Eksempelvis får enkelte administrative eller kliniske brukere Windows 10 samtidig, selv om de jobber 

på ulike foretak. Spesielle klienter håndteres manuelt (operasjonssaler, akuttmottak, AMK, osv.).  

Omfang og kompleksitet i oppgraderingen til Windows 10 er vesentlig større enn 
planforutsetningene prosjektet ble basert på. Prosjekt Windows 10 har revidert utrullingsplanen. 
Styret i Sykehuspartner HF gav 24.09.19 sin tilslutning til revidert utrullingsplan. Prosjektet går frem 
til juni 2020, og foretar overlevering til linjeorganisasjonen. Det vil overleveres et restomfang til 
linjeorganisasjonen der klienter må videreføres i en periode for å understøtte kritiske applikasjoner 
som enten ikke er oppgradert eller ikke lar seg oppgradere. Linjeorganisasjonen forbereder seg på å 
ta imot dette omfanget og vil planlegge for å fase ut de resterende klientene så raskt som mulig. 
Tiden vil være avhengig av hvor raskt applikasjonene kan oppgraderes eller saneres. 
 

Figur 7: Fremdriftsplan Windows 10  



 
 Forutsetningene for planen er:  

o Prosjektet omfatter ikke hardware eller oppgradering av applikasjoner og periferiutstyr 

som ikke er Windows 10-kompatible 

o Applikasjoner med tre eller færre installasjoner blir ikke pakket av prosjektet. Slike 

klienter kan kjøres på Windows 7 mens avklaring av videreføring eller sanering pågår. 

Kostnader for oppgradering og/eller lokal installasjon dekkes av helseforetakene.  

o Antall applikasjoner som pakkes avgrenses til ca. 4000 

o Klienter som det ikke er kostnadsmessig forsvarlig å oppgradere til Windows 10 isoleres 

og håndteres på forsvarlig måte 

o Forenklet og risikobasert test- og leveranseløp 

o Samhandling prosjekt og linje 

o Prosjektet avsluttes i juni 2020, og foretar overlevering til linjeorganisasjonen. 

I 2020 leveres følgende: 

 Ferdigstille utrulling av Windows 10 operativsystem i henhold til plan. 
Det vil overleveres en rest til linjeorganisasjonen, da noen klienter må videreføres i en periode for å 
understøtte kritiske applikasjoner som enten ikke er oppgradert eller ikke lar seg oppgradere. 
 

4.2.3. Hovedprosjekt Felles plattform 

Hovedprosjektet skal utvikle et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med en 

applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Hovedprosjektet 

omfatter også lokale datarom og skytjenester. Etablering av moderne plattform gjennomføres med 

en trinnvis tilnærming:

 
Figur 8: Felles plattform – trinnvis tilnærming  

I 2019 gjennomføres konseptfasen for prosjekt felles plattform trinn 1 (sentralt kjøremiljø), og det tas 

sikte på å legge fram prosjektet for godkjenning og finansiering vinteren 2019/2020. Felles plattform 

vil etablere et regionalt, skalerbart kjøremiljø for regionale kliniske løsninger og andre regionale 

initiativ.   

I 2020-2021 leveres følgende: 

 Etablere felles plattform trinn 1.1 og 1.2 for test og produksjon, inkludert datasenter 

nettverk (DC LAN). Tidsplanen synkroniseres med radiologiprosjektet. 

 Etablere drift- og forvaltning for samme miljø. 



 
 

Følgende planlegges i 2020: 

 Videre utvikling av felles plattform, herunder økt bruk av skybaserte tjenester. 

 

4.2.4. Hovedprosjekt Framtidig driftsmodell 

Hovedprosjekt Fremtidig driftsmodell skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell på 

tvers av hovedprosjektene som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. 

Dette innebærer å etablere infrastruktur som en tjeneste. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid 

med linjeorganisasjonen og vil omfatte arbeidsprosesser, verktøy, kompetanse og organisasjon. 

 

I 2020 leveres følgende: 

 Etablere målbilde og veikart for fremtidig driftsmodell 

 Legge rammen for og sikre overføring til drift for prosjekter som avsluttes i 2020, inkludert 

felles plattform trinn 1 

 Plan for videre utvikling av fremtidig driftsmodell. 

 

Prosjekt fremtidig driftsmodell har et langsiktig perspektiv, men må også bidra til å legge premissene 

for drift og forvaltning av de pågående leveransene for STIM. Prosjektets kortsiktige resultatmål er: 

 Gjennomføre konseptfasen, og utvikle et tydelig og omforent målbilde og veikart for 

framtidig driftsmodell ila Q1/20 

 Bidra i utvikling av drifts- og forvaltningsmodell for: 

o Sikkerhetssone felles plattform ila Q2/20 

o Livssyklusforvaltning for klientplattformen (Windows 10) ila Q2/2020 

o Felles plattform trinn 1 med tilhørende nettverk ila Q3/2020 

o Prosjekter i gjennomføringsfasen som overføres til linjen i 2020 (trådløst nettverk, 

regional telekom, regional Citrix plattform, mobilitetsplattform). 

 

4.2.5. Hovedprosjekt Nettverk 

Hovedprosjekt Nettverk skal tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling, 

gjennom etablering av moderne, stabile og sikre nett med tilstrekkelig kapasitet. Hovedprosjektet 

skal etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, 

sporbarhet og god oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt 

nettverk for tjenestene og brukerne og understøtte bruk av mobile tjenester. Det er fire prosjekt som 

til sammen realiserer en modernisert nettverksinfrastruktur i HSØ; 1) bygge og forvalte kryptert 

stamnett (WAN) - gjennom Norsk Helsenett, 2) Modernisering av lokalt nettverk (LAN) på foretakene, 

3) nødvendige utvidelser og fornying for trådløst trådløse nettverk, og 4) etablere nettverksplattform 

for ny felles plattform (realiseres gjennom Felles Plattform hovedprosjekt). 

I 2020 leveres følgende: 

 Videre utrulling av trådløst nettverk, arbeidet planlegges ferdigstilt i 2021. 

 

Følgende planlegges: 



 
 Oppstart av pilot på trafikk mellom nytt kryptert stamnett (etablert av Norsk Helsenett HF) 

og eksisterende lokale kjernenett.  

 Oppstart av pilot av regional nettverksinfrastruktur, herunder verktøy og prosesser som 
tilrettelegger for effektiv og helhetlig drift og forvaltning av nettverk. 

 

Prosjekt Trådløst nettverk 

Utrulling av trådløst nettverk til helseforetakene videreføres i 2020 for å kunne ta i bruk nye kliniske 

og administrative tjenester i henhold til plan. 

 
Figur 9: Fremdriftsplan Trådløst nettverk   

Prosjektet er i henhold til plan. Gjennomførte driftssettinger har fungert godt.  

Prosjekt Innføring kryptert stamnett 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet innfører Norsk Helsenett SF et nasjonalt stamnett 

for helse- og omsorgssektoren, et sikkert og robust høyhastighetsnett med nær 100% tilgjengelighet. 

Dette vil øke kvalitet og kapasitet i nettverket.  

Etter pålegg fra Datatilsynet skal stamnettet i Helse Sør-Øst krypteres. Etter søknad fra 

Sykehuspartner HF, koordinert med Norsk Helsenett SF, har Datatilsynet har gitt frist ut 2021 for 

innføring av kryptert stamnett i regionen.  

Norsk Helsenett SF er leverandør og skal overta ansvaret for driften av stamnettet. Sykehuspartner 

HF er kravstiller og bestiller. Program STIM har etablert mottaksprosjekt i Sykehuspartner HF, og 

Norsk Helsenett SF har etablert leveranseprosjekt. Partene har etablert felles styringsgruppe, ledet 

av Sykehuspartner HF.   

Overordnet er planen at kryptert stamnett bygges ut i løpet av 2020. Planleggingen av migreringen 

av datatrafikken til kryptert stamnett pågår. Migreringen vil planlegges basert på en risikobasert 

tilnærming. Databehandlingsansvarlige skal holdes løpende orientert, og Sykehuspartner HF vil 

presentere risikovurderinger for helseforetakene. 



 
Utbygging av stamnettet med kryptering og migrering fra dagens kjernenett til stamnettet er 

komplisert, tids- og ressurskrevende. Sykehuspartner HF og Norsk helsenett SF arbeider med 

detaljplaner for arbeidet.  

Prosjekt Modernisering av lokalt nettverk (Local Area Network - LAN).  

Hensikten med prosjektet er å modernisere lokalnettene på helseforetakene i Helse Sør-Østs 

lokasjoner, for å etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur med kontroll, synlighet, 

sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket. Det skal gi et sikkert og stabilt nettverk 

for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk av mobile tjenester. Nytt lokalnett på foretakene 

skal tilkobles et kryptert stamnett (WAN) for sammenkobling av regionens lokasjoner (Norsk 

Helsenett). De siste års investeringer skal gjenbrukes der det er mulig. 

4.2.6. Hovedprosjekt Telekommunikasjon 

Hovedprosjekt Telekommunikasjon skal etablere én regional telekommunikasjons- og 

samhandlingsplattform som gir brukerne tilgang til de tjenestene de har behov for – på standard 

arbeidsflater.  

 

I 2020 leveres følgende: 

 Videreføre utrulling av IP-telefoni ved Oslo universitetssykehus HF (fase 1), og ferdigstille 

denne i 2020-2021. 

 Oppstart av arbeidet med utrulling av IP-teknologi for resten av foretaksgruppen. 

 

Følgende planlegges: 

 Videreutvikle den regionale telekommunikasjonsplattformen. Plattformen vil blant annet 

erstatte eksisterende, lokale hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta 

pasientsikkerheten.  

 Fremlegge forslag til prioriterte initiativ knyttet til samhandling basert på blant annet ny 

telekom teknologiplattform. 

 

Prosjekt Regional telekomplattform 

Telefonitjenester er en kritisk tjeneste i Helse Sør-Øst. Dagens telekomplattform er i all hovedsak 

basert på lokale telefonsentraler (PBX) og bylinjer (ISDN) levert av Telenor. Løsningene driftes på 

hvert enkelt sykehus2. Et teknologibytte tvinger seg frem som følge av at Telenor vil avvikle ISDN, og 

eksterne samtaler vil ikke lenger være mulig. En stor andel av de eksisterende telefonsentralene er 

utdatert. Ved bortfall av hussentralene vil det heller ikke være mulig å gjennomføre interne samtaler. 

Prosjektet skal løse disse utfordringene ved å: 

 Erstatte dagens telefoniplattform med en moderne, regional og kostnadseffektiv plattform.3 

 Etablere en felles regional telekomplattform som blant annet kan erstatte eksisterende, 

lokale hussentraler for å oppnå sikker og stabil drift, og derved ivareta pasientsikkerheten. 

                                                           
2 For Sunnaas HF og andre er det etablert småskala telekomplattform basert på IP Trunk (IPT)/UC-kjerne (UC). 
3 Telekomplattformen baseres på IP Trunk og Unified Communications. IPT-kjerne ivaretar eksterne grensesnitt 
mot Telenor, internett, NHN, andre RHF etc. IPT vil være knutepunkt for tilknytning til/av eksterne skybaserte 
tjenester. UC-kjernen er hovedkoblingspunktet for alle brukere av telekomtjenester, per tid med unntak av 
kritiske alarmer, er en forutsetning for å levere de fleste av de overliggende applikasjonene og muliggjør 
flytting av lokale tjenester og funksjoner som f. eks. hussentraler, til regional løsning. 



 
 Muliggjøre utrulling av nye terminaler4, telefoni- og samhandlingstjenester i henhold til 

kartlagte brukerbehov, utrullingsplaner og tjenesteveikart. 

Basert på risikovurderinger og behov for fleksibilitet, gjennomføres prosjektet som flere leveranser 

for utbygging og utrulling.  

 

 
 

Figur 10: Fremdriftsplan Regional telekomplattform   

Plattformen er tidligere etablert på SIKT og brukes ved Sunnaas sykehus HF. Utbygging for Oslo 

universitetssykehus HF, som senere migreres til ny felles plattform, samt begrenset oppgradering av 

telekomplattform på SIKT, fullføres primo 2020.  

Prosjektet gjennomføres med en risikobasert tilnærming, og finansieringen er delt i flere faser for å 

sikre handlefrihet. Spesielt viktig for helseforetakene er gjennomføring av lokale infrastrukturtiltak. 

Prosjektet er i hovedsak på plan. Prosjekt Regional telekomplattform utrulling ble godkjent i STIM 

programstyringsgruppe 2. mai 2019 og godkjent i styret i Sykehuspartner HF 28. mai 2019.  

4.2.1. Hovedprosjekt Tjenestemigrering 

Hovedprosjektet Tjenestemigrering etableres i 2019 slik at selve migreringen av basistjenester og 

applikasjoner til ny plattform kan starte når prosjekt Felles plattform har lagt grunnlaget for det. 

Migreringen av tjenester og applikasjoner vil være komplisert, omfattende og ha varighet utover 

2023. Hovedprosjektet tar sikte på å gjennomføre migreringen av basistjenester og applikasjoner, 

foruten de applikasjoner som: 

 Vil migreres i forbindelse med større applikasjonsoppgraderinger (dette planlegges og 
finansieres som en del av oppgraderingsprosjektene),  

 Ikke kan migreres grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige begrensninger (disse vil 
«isoleres» i ny sikkerhetsarkitektur),  

 Er planlagt erstattet eller sanert.  
 

                                                           
4 Fasttelefoner, trådløse telefoner og arbeidsflater med applikasjonsklient (SMART telefoner, iPAD, PC).  



 
Programmet baserer seg på at restmigreringer etter at programmet er avsluttet ferdigstilles av 

linjeorganisasjonen og/eller de regionale applikasjonsprogrammene. 

I 2020 leveres følgende: 

 Migreringsstrategi og plan 

 Etablere kapabilitetene nødvendig for å gjennomføre migreringsstrategien (metode, 
kompetanse, verktøy). 
 

4.2.1. Hovedprosjekt Tverrgående tjenester  

Tverrgående tjenester skal tilrettelegge for løsninger og integrasjoner som går på tvers av Felles 

Plattform, Telekommunikasjon, Nettverk, Arbeidsflate og binde sammen komponentene i IKT-

infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer. Dette omfatter blant annet utvikling av 

felles testplattform i Helse Sør-Øst og ivareta sikkerhetsmessige krav i utviklingen av framtidig 

infrastruktur.  

Dagens integrasjonsplattform skal utvides med hybride løsninger/API-Gateway som legger til rette 

for grensesnitt mellom IKT-infrastrukturen og applikasjoner og tjenester. Hovedprosjektet skal videre 

utvikle teknologi og prosesser som legger til rette for tjenestestyring og automatisert samhandling 

mellom kunder og leverandører på en fleksibel og kosteffektiv måte. I tillegg skal Tverrgående 

tjenester etablere en regional sikkerhetsarkitektur og domenestruktur, og implementere 

sikkerhetsmekanismer som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern.   

I 2020 leveres følgende: 

 Drift og overlevering av sikkerhetssone for Privilegert tilgangsstyring i løpet av første kvartal 

2020 

 Delta i arbeidet med etablering av sikkerhetssone for Felles plattform samt etablering av 

nødvendige elementer i sikkerhetsarkitekturen.  

 

Følgende planlegges: 

 Regional testplattform, i takt med trinnvis etablering av Felles plattform 

 Oppstart av arbeid knyttet til modernisering av integrasjonstjenester.  

 

4.3. Overlevering til linjeorganisasjonen 

Følgende leveranser overleveres Sykehuspartner HF linje i løpet av 2020: 

 Drift og forvaltning av Windows 10. 

 Drift og forvaltning av mobilitetsplattformen og videreutvikling og forvaltning av rammeverk 
for mobilapplikasjoner. 

 Drift og forvaltning av regional telekomplattform (i takt med prosjektgjennomføringen). 

 Drift og forvaltning av trådløst nettverk (i takt med prosjektgjennomføringen). 

 Drift og forvaltning av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring. 

 Samarbeid om forvaltning av avtalen for nye krypterte samband fra Norsk Helsenett SF. 
  

4.4. Økonomiske rammer 

Budsjettmidler for programmets aktiviteter inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF.  



 
Prosjektforslag med finansering innenfor Nettverk, Arbeidsflate og Telekom har i løpet av 2018 og 

2019 fått tilslutning fra styret i Sykehuspartner HF og finansiering fra Helse Sør Øst RHF. Programmet 

vil fremme prosjektforslag og business case for prosjekter som er under planlegging for godkjenning 

og finansiering i 2020. 

Gjennom budsjettprosessen ble investeringsbudsjettet redusert med 100 MNOK i forhold til ØLP 

basert på ny planforutsetning. Reduksjonen er gjort under forutsetning at 100 MNOK er reservert 

som likviditet i Helse Sør-Øst, dvs. at økonomiske midler er tilgjengelig når prosjekter godkjennes for 

gjennomføring. Merk at i budsjett 2020 er investeringsbudsjettet for Felles plattform angitt med et 

spenn, der nedre estimat er 84 MNOK. 

 

Figur 11: Program STIM budsjett 2020.   

Økonomiske behov og rammer for programperioden vil oppdateres i Økonomisk langtidsplan 2021-

24. 

5. Utrulling til helseforetakene 
Program STIM legger stor vekt på involvering av helseforetakene da bygging av en regional, sikker og 

fleksibel plattform krever at helseforetakene er omforent om endringene dette medfører, vet når 

endringene treffer og hva som kreves av dem. Programmet har etablert en samarbeidsmodell for 

involvering og dialog i den horisontale linjen med helseforetakene, blant annet gjennom 

kontaktperson (SPOC) og mottaksprosjekt ved det enkelte foretak, regelmessige en-til-en møter, via 

HF-kravstillergruppe og styringsgrupper.  

Hvert helseforetak skal delta i programmets aktiviteter, med mål om å finne løsninger som både 
ivaretar lokale behov og behovene i regionen som helhet. Gjennom deltakelse i prosjektenes 
styringsgrupper vil helseforetakene etablere forståelse for prosjektets formål og betydning, påse at 
prosesser, teknologi og organisasjon ses i sammenheng og bidra i implementeringen av endringer.  

Etablerte fora som benyttes til forankring og diskusjon, jf. Programmets Styringsdokument. HF 

direktørene skal blant annet delta i vurderingene av problemstillinger som har betydning på tvers av 

helseforetakene og bidra til at felles, regionale løsninger kan etableres og følge opp prioriteringer og 

beslutninger i eget helseforetak. Utrullingen av programmets leveranser planlegges og gjennomføres 

i tett samarbeid. Helseforetakene har ansvar for å legge til rette for mottak av løsningene og for 

gevinstrealisering. Risiko- og sårbarhetsvurderinger skal følge regionens etablerte prosess. 



 
Planlagte kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til forankring og informasjon.  

6. Resultatmål og -indikatorer (KPI) 
Resultatmål for programperioden framgår av mandatet. Følgende resultatindikatorer legges til grunn 

(Programmet har utviklet et mer omfattende sett med måleparametere som utvikles videre og følges 

opp i planlegging og gjennomføring av prosjektene – se vedlegg):  

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 
 

Øvrige måleparametere framgår av vedlegg. 

7. Organisering 
Programmet er organisert med programledelse, programfunksjoner som sikrer integrerte løsninger 

samt faglig kompetanse og styring, programkontor som sikrer enhetlig planlegging, oppfølging og 

rapportering, og hovedprosjekter med underprosjekter. Programmet skal være et effektivt 

rammeverk for prosjektene. Programdirektør rapporterer til administrerende direktør i 

Sykehuspartner HF.

Figur 12: Program STIM organisasjonskart.    



 
STIM prosjekter 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. 

8. Styring og rapportering   
Programmets styringsstruktur er beskrevet i mandatet og detaljert i STIM styringsdokument. 

Programmets månedsrapporter er basis for rapportering til Sykehuspartner HFs ledergruppe samt 

videre til Sykehuspartner HFs styre i virksomhetsrapportene. Helse Sør-Øst RHF orienteres også 

månedlig om status, avvik, gjennomførte og planlagte leveranser. Programmets tertialrapporter 

inngår i Sykehuspartner HFs tertialrapporter, fra 2. tertial 2019 som egne vedlegg. Tertialrapportene 

fra STIM fremmes også for Helse Sør-Øst RHFs styre fra 2019.  

9. Kvalitetsstyring 
Programmet benytter kvalitetssystemet etablert i Sykehuspartner HF. Programmet har etablert 

rutiner for leveransestyring/QA på programnivå som sikrer en standardisert planlegging, 

gjennomføring og avslutning av prosjektene. Programmet utarbeider kvalitetsplan. Rutiner og 

prosedyrer er beskrevet i STIM programhåndbok.  

Det er etablert intern kvalitetssikring av programmet, kvalitetsansvarlig i programstyret har ansvar 

for denne på vegne av programeier. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst gjennomfører følgerevisjon av 

programmet. 

Det legges opp til ekstern kvalitetssikring av prosjekter eller aktiviteter med høy kompleksitet eller 

risiko. Ekstern kvalitetssikring er primært bruk av ekstern ekspertise gjennom minikonkurranser fra 

rammeavtaler. Intensjonen er å gjennomføre ekstern kvalitetssikring i parallell med prosjektløpene. 

10. Risikostyring 
Risikostyringen i programmet ledes fra programnivå. Prosjektene ivaretar risikostyring innen eget 

ansvarsområde, og skal aktivt identifisere og gjennomføre tiltak for å redusere risiko. Risiko 

rapporteres fra prosjekt til programnivå, og fra program til administrerende direktør Sykehuspartner 

HF månedlig. Risiko som ikke kan håndteres av programmet eskaleres med forslag til 

risikoreduserende tiltak uten unødig opphold. 



 
For 2020 er de største risikoene for program STIM: 

 

Figur 13: Program STIM mest kritiske risikoer.    

Risikobildet gjennomgås og videreutvikles løpende og inngår i månedlig rapportering i 

Sykehuspartner HFs virksomhetsrapporter, jf. omtale i kap. 8. over, samt i overordnet risikovurdering 

som fremmes tertialvis for Sykehuspartner HFs ledergruppe samt Sykehuspartner HFs styre og 

oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

11. Informasjonssikkerhet og personvern 
Informasjonssikkerhet i programmet ledes fra programnivå. Programmet baseres seg på 

Sykehuspartner HF sitt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Programmet skal styre og 

sikre informasjonssikkerhet og personvern ved å utarbeide overordnete rammeverk for prosjektene, 

og sikre at prosjektene oppfyller krav til informasjonssikkerhet og personvern. Programmet, følger 

opp tilgangsstyring, og ved eventuelle avvik iverksettes nødvendige tiltak.  

12. Budsjett og økonomi 
Programmet følger gjeldende retningslinjer og prosesser innen Sykehuspartner HF for budsjettering, 

økonomistyring og rapportering. Programmet utarbeider budsjettforslag for kostnader på 

programnivå og for prosjektene.  

Programmet utarbeider prosjektforslag med businesscase og kostnadsramme for gjennomføringen. 

Disse fremmes for behandling i styret i Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst RHF i henhold til 

gjeldende fullmaktmatrise i Helse Sør-Øst.  

Oppdaterte program- og prosjektplaner med budsjettbehov behandles i den årlige prosessen med 

oppdrags- og bestillingsdokument fra Helse Sør-Øst RHF, som grunnlag for årlige budsjetter og 

økonomisk langtidsplan. 



 

13. Ressurser og anskaffelser 
Ressurser for gjennomføring av prosjektene leies fra linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, 

rekrutteres til programmet eller leies fra eksterne aktører. Ledende roller i programmet og 

prosjektene søkes besatt av egne ansatte i størst mulig grad. 

Programmet følger Sykehuspartner HF sin anskaffelsesstrategi for IKT, og STIM leverandørstrategi. 

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. 

14. Realisering av gevinster og effekter 
Programmet utarbeider gevinstplaner for program- og prosjekt i samarbeid med linjeorganisasjonen. 

Tiltak for realisering av effekter og gevinster innen foretaksgruppen tas opp med linjeorganisasjonen, 

med helseforetakene eller 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 første halvår 2020. Status rapporteres tertialvis. 

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 

tiltak for uttak av effekter og gevinster. Ansvaret for å realisere effekter og gevinster ligger i linjen 

hos Sykehuspartner HF og i helseforetakene.  

Initiativ for realisering av gevinster og effekter overføres til de ansvarlige fortløpende og som del av 

programmets avslutning. 

15. Kommunikasjon 
Standardiseringen og moderniseringen av den regionale IKT-infrastrukturen er omfattende, langvarig 

og kompleks. Effekten er avhengig av at alle involverte parter bidrar til at den moderniserte 

infrastrukturen innføres 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, og bidra til 

rekruttering til programmet. Hovedfokus er kommunikasjon internt i Sykehuspartner HF, Helse Sør-

Øst RHF og helseforetakene.  

Programmet gjennomfører aktiviteter i henhold til kommunikasjonsplan. 



 

16. Endringshåndtering 
Programmets rutiner for forsvarlig saksbehandling, dokumentasjon og sporbarhet av endringer i 

omfang, tidsplaner, budsjetter, organisering etc baseres på Sykehuspartner HFs rutiner og suppleres i 

STIM programhåndbok. 

17. Informasjonshåndtering 
All dokumentasjon skal etableres, oppbevares og forvaltes i henhold til Sykehuspartner HF sine 

retningslinjer og programmets interne rutiner, som beskrevet i STIM programhåndbok. SharePoint, 

CA PPM og Public 360 er de primære verktøyene som skal benyttes. 

 

Vedlegg (utrykt) 

STIM Måleparametre for infrastrukturmoderniseringen (Unntatt offentlighet, Off.l. § 24, 3. ledd, off.l. 
§ 12 bokstav c) (ikke endret fra Programplan 2019). 

 


