SAKSLISTE
Møte:

Styret, Sykehuspartner

Dato:

8. mars 2017 – kl. 13:15–18:00

Til:

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen,
Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Sted:

Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Godkjenning av innkalling og saksliste
Styreseminar kl. 09:00-12:30, saker:
• Infrastrukturmodernisering
o Formål
o Infrastrukturtjenester
o Moderniseringsprosjekter
o Risiko og utfordringsområder
• Opplæring admincontrol
Beslutningssaker
Sak nr
011-2017
012-2017

013-2017
014-2017
015-2017
016-2017

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2017
Oppdrag og bestilling 2017. Endrede vedtekter og
protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017.
Virksomhetsplan 2017.
Virksomhetsrapport januar 2017
Status iMod
Styringsdokumenter iMod
Prinsipper for levering eller utøkning av tjenester til
organisasjoner innenfor «sørge for»-ansvaret til Helse
Sør-Øst

Merknad

U.Off

Utsatt off.
Off. loven § 5

Orienteringssaker
Sak nr
017-2017
018-2017

Sakstittel
Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i
Sykehuspartner HF
Valg av ansattrepresentanter til styret

019-2017
020-2017

Årsplan 2017
Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Skøyen, 1. mars 2017
Thomas Bagley
Styreleder
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Merknad

U.Off
Vedlegg
Off. loven § 14

Vedlegg
Off. loven § 24

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 011-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 6. februar 2017 godkjennes.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

6. februar 2017

Tidspunkt:

1300 - 1800

Følgende medlemmer deltok:
Thomas Bagley
Bjørn Erikstein
Hanne Gaaserød
Marianne Andreassen
Marianne Johnsen
Joachim Thode
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche

Leder
Nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, viseadm.
direktør Olav Berg, økonomidirektør Atle Helle og Mette Bustad Thordén (referent)

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001-2017, 002-2017, 003-2017,
004-2017, 005-2017, 006-2017, 007-2017, 008-2017, 009-2017 og 010-2017
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SAK 001-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
21. DESEMBER 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Protokoll fra styremøte 21. desember 2016 godkjennes.

SAK 002-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2016

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for 3. tertial 2016.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2016.

SAK 003-2017

ÅRLIG MELDING 2016

Administrasjonen la frem Årlig melding for 2016.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner Årlig melding 2016 med de innspill som kom i møtet.
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SAK 004-2017

STATUSRAPPORT IMOD 3. TERTIAL 2016

Administrasjonen la frem statusrapport for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet –
iMod for 3. tertial 2016.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner statusrapport iMod for 3. tertial 2016.

SAK 005-2017

STATUSRAPPORT IMOD JANUAR 2017

Administrasjonen la frem statusrapport for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet –
iMod for januar 2017.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner statusrapport iMod for januar 2017.

SAK 006-2017

OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT INFRASTRUKTURMODERNISERING

Administrasjonen la frem overordnet styringsdokument for
infrastrukturmoderniseringsprogrammet.
Styrets enstemmige
V E D T A K:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret godkjenner overordnet styringsdokument med budsjettnotat for
programmet.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere programmets midler
innenfor styringsrammen.
4. Styret legger til grunn at administrerende direktør ved eventuelle behov ber om
adgang til disponering av midler fra risiko- og usikkerhetsavsetningen i Helse
Sør-Øst RHF. Dette skal forelegges styret for godkjenning for beløp over 10
MNOK og til orientering ved lavere beløp.
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SAK 007-2017

U.OFF. – ORIENTERING OM ØKONOMISK LANGTIDSPLAN
2018-2021

Administrasjonen orienterte om økonomisk langtidsplan 2018-2021
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar saken til orientering.

SAK 008-2017

ÅRSPLAN 2017

Styrets enstemmige
V E D T A K:

•

Årsplan 2017 for styret tas til orientering.
Årsplan 2017 oppdateres etter innspill i møtet.

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016:25 ORGANISERING OG
STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN (KVINNSLANDUTVALGET)
Administrasjonen orienterte om høringsuttalelse til NOU 2016:25
SAK 009-2017

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar høringsuttalelse til NOU 2016:25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenenesten (Kvinnsland-utvalget) til orientering.
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SAK 010-2017

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 6. februar 2017

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 012-2017
OPPDRAG OG BESTILLING 2017, ENDREDE VEDTEKTER OG PROTOKOLL FRA
FORETAKSMØTET 15. FEBRUAR 2017 - VIRKSOMHETSPLAN 2017
Forslag til vedtak:
1. Styret tar protokoll for foretaksmøte for Sykehuspartner HF 15. februar 2017, Oppdrag
og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF og endrede vedtekter til etterretning.
2. Styret godkjenner virksomhetsplan 2017.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære
rapporteringen og i årlig melding slik som beskrevet i virksomhetsplan 2017.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Administrerende direktør anbefaler at styret tar protokoll for foretaksmøte for
Sykehuspartner HF 15. februar 2017, Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF, og
endrede vedtekter til etterretning.
Det innstilles på at styret vedtar virksomhetsplan for 2017, og at styret holdes orientert om
gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen gjennom året og i årlig
melding.
2. Hva saken gjelder
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF
for 2017. Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF ble gjort gjeldende i felles
foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 15. februar 2017.
I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 14 skal endringer i vedtektene
fastsettes av foretaksmøtet. Det ble i foretaksmøtet vedtatt et tillegg i vedtektene § 11
Låneopptak slik at det framgår at alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og
innpasses statens rammeverk for OPS-prosjekter.
Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF fra Helse Sør-Øst RHF gir sammen med
Sykehuspartner HFs målbilde for 2020 grunnlag for de målkravene som er satt for
virksomheten i inneværende år. Disse fremstilles samlet i virksomhetsplan for 2017,
sammen med en beskrivelse av hvordan måloppnåelse og gjennomføring av tiltak følges
opp gjennom året. Virksomhetsplanen gir et bilde av mål og planlagte aktiviteter ved
inngangen av 2017. De viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være en
fortløpende oppfølging og justering i henhold til eventuelle endringer i mål og krav gjennom
året.
Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god
virksomhetsstyring “Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse
Sør-Øst”. Videre foreligger det en føring i oppdragsdokumentet for 2017 at Sykehuspartner
HF skal utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte strategier og mål.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Saken legges frem for styret i Sykehuspartner HF for å gjøre styret kjent med
vedtektsendringene, det samlede oppdraget fra eier og hvordan administrerende direktør
følger dette opp. Med henvisning til oppdragsdokumentet og protokollen fra foretaksmøtet,
anbefaler administrerende direktør at styret tar vedtektsendringene og Helse Sør-Øst RHF
samlede styringsbudskap til Sykehuspartner HF til etterretning.
Virksomhetsplan 2017 gir en overordnet framstilling av målkravene og hvordan disse
operasjonaliseres og følges opp gjennom året. Rapportering til styret inngår i den ordinære
måneds- og tertialrapporten, i tillegg til rapporteringen i årlig melding.
Vedlegg
Vedlegg 1 - Protokoll fra foretaksmøtet 15. februar 2017
Vedlegg 2 - Vedtekter for Sykehuspartner HF
Vedlegg 3 – Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF
Vedlegg 4 – Virksomhetsplan 2017

________________________________________________
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Vedtekter
for
Sykehuspartner HF
(Vedtatt i stiftelsesmøte 18. desember 2014, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.)

§1

Navn
Helseforetakets navn er Sykehuspartner HF.

§2

Eier
Sykehuspartner HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§3

Hovedkontor
Sykehuspartner HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune.

§4

Formål
Sykehuspartner HF skal utføre ikke-medisinske fellestjenester for foretakene innen Helse
Sør-Øst.

§5

Helseforetakets virksomhet
Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med
høy kvalitet innen:
• Innkjøp
• IKT
• Lønn/personal og økonomi
• Andre fellesoppgaver etter bestilling fra eier i foretaksmøte
Virksomheten skal drives med sikte på å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå
nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger
innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og
beslutninger fattet av foretaksmøtet.

§6

Foretaksmøtet
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes
foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap,
årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet
ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§7

Styre
Sykehuspartner HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
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Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og
de utfordringene helseforetakene står overfor.
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.
§8

Daglig leder
Sykehuspartner HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende
ansatte
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuspartner HF følge "Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Næringsog fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere
og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.
Sykehuspartner HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i
årsregnskapet.
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:
•
•
•

retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for
det kommende regnskapsåret
en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret
en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret
det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er
fulgt opp i underliggende virksomheter.
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i
foretaksmøtet som avholdes i Sykehuspartner HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises
til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.
§9

Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Sykehuspartner HF og saker som skal
vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF
Sykehuspartner HF skal oversende til foretaksmøtet alle saker som i henhold til
helseforetaksloven § 30 skal behandles av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuspartner HF skal i tillegg oversende til foretaksmøtet alle saker som gjelder:
• omfattende endringer i eller utskilling av deler av virksomheten
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
• andre forhold som kan endre virksomhetens karakter
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§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuspartner
HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under
10 millioner kroner.
§ 11 Låneopptak
Sykehuspartner HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuspartner HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver
tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler skal
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner
kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPSprosjekter.
§ 12 Melding til Helse Sør-Øst RHF
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års
statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi
beskrivelse av utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets
vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til
Sykehuspartner HFs plandokument.
§ 13 Arbeidsgivertilknytning
Sykehuspartner HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.
§ 14 Endring av vedtektene
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuspartner HF, jf.
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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OPPDRAG OG BESTILLING 2017
FOR
SYKEHUSPARTNER HF

Foretaksmøte 15. februar 2017

Innhold
1

INNLEDNING - OVERORDNEDE FØRINGER ..................................................................................... 3

2

TILDELING AV MIDLER .......................................................................................................................... 6

3
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3.1. SPESIFIKKE MÅL FOR INNKJØP, LOGISTIKK OG REGIONAL ERP-LØSNING .................................................. 9

4

STYRINGSPARAMETRE OG RESULTATKRAV 2017 ...................................................................... 10

5

ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER .............................................................. 12

6

OPPFØLGING OG RAPPORTERING ................................................................................................... 14
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1

Innledning - overordnede føringer

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for
2017. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at
Sykehuspartner HF setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse.
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til Helse SørØst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og bestilling. Det
forutsettes likevel at Sykehuspartner HF medvirker og/eller tar del i oppfølgingen når det er
nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med nærmere informasjon om
medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag.
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes
som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke
er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene
vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av
helseforetaket.
Helse Sør-Øst RHF vil følge opp punktene under Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene med
Sykehuspartner HF. Disse punktene skal også rapporteres i årlig melding 2017.
I oppdragsdokument 2017 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede
målsetninger. Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende
overordnede mål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det
vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker
organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet. De tre første av disse
er direkte knyttet opp mot pasientbehandling:
•
•
•
•
•

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent.
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Sykehuspartner HF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de
rammer og ressurser som blir stilt til rådighet.
Virksomheten i Sykehuspartner HF skal drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt
kan nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske
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målsetninger innenfor de rammer og resultatkrav som fastsettes i helseforetakets vedtekter og
beslutninger fattet av foretaksmøtet.
Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av
regionens IKT-løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Som regionenes felles
tjenesteleverandør har Sykehuspartner et særskilt ansvar for å levere helhetlige tjenester til
foretaksgruppen. I dette ligger et ansvar for å sikre effektive prosesser og ivareta rollen som
systemintegrator på tvers av løsninger. Erfaringer fra organisering innen andre tjenesteområder
skal ligge til grunn. Planer for utvikling av tjenestene skal være forankret med de øvrige
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for standardisering og konsolidering av
applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet. Konsolidering
og sanering skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF og øvrige helseforetak.
Prioriteringsmodell for tjenesteendringer skal ligge til grunn for prioritering av tjenester.
HR- og økonomi-/logistikktjenester basert på felles regionale løsninger skal bidra til like
arbeidsprosesser og administrativ effektivitet i foretaksgruppen. Drift og forvaltning av
løsningene skal være kostnadseffektive.
Sykehuspartner HF skal stille nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for
løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra Helse
Sør-Øst RHF ved Digital fornying. Sykehuspartner har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak
fra prosjekt til forvaltning og drift. Eventuelle andre oppgaver og fellestjenester skal kun etableres
og leveres etter bestilling fra eier. Det forutsettes at vedtatt styringssystem for
informasjonssikkerhet ligger til grunn for arbeidet.
Styret i Helse Sør-Øst har i sak 069-2016 «IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst»,
vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen i foretaksgruppen ved hjelp av en
ekstern leverandør. Sykehuspartner er ansvarlig for oppfølging av avtalen med Hewlet Packard
Enterprise (HPE), i tråd med det styrings- og rapporteringsregime som er besluttet av Helse SørØst RHF. Sykehuspartner skal sørge for vellykket virksomhets- og driftsovertakelse til HPE i
henhold til kontrakt.
Sykehuspartner er gitt ansvaret for drift og forvaltning av tjenestene innenfor avtalens omfang i
tråd med ordinære fullmakter i Helse Sør-Øst RHF, samt prinsipper for leverandørstyring
innenfor IKT-området i regionen. Det forutsettes at forhold av strategisk karakter eller som
berører den samlede foretaksgruppen, skal forelegges Helse Sør-Øst RHF uavhengig av
økonomisk omfang. Dette kan for eksempel være forhold som gir vesentlige endringer i
tjenesteomfang eller volumantagelser i avtalen, eller betydelige forhold knyttet til
applikasjonskonsolidering og -sanering. Det er videre lagt til grunn for gjennomføringen av
moderniseringsprogrammet at det skal være i tråd med Helse Sør-Øst RHFs prinsipper for
program- og prosjekteierstyring.
Det skal etableres særskilt økonomi- og virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner knyttet til IKTinfrastrukturmodernisering og avtalen med ekstern leverandør. Dette omfatter egne krav til
månedlig rapportering, særskilte oppfølgingsmøter og tertialvis rapportering, i tillegg til at
gjennomføring av avtalen med ekstern leverandør skal inngå i den månedlige rapporteringen fra
Sykehuspartner til Helse Sør-Øst RHF. Disse kravene omhandler både moderniseringen, og drift
og forvaltning av løsningene.
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På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig effektivisering i
Sykehuspartner HF. Disse kravene omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og
ikke minst at Sykehuspartner HF kan identifisere, realisere og dokumentere fallende
enhetskostnader innen alle sine leveranseområder.
Det er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategien for
fellestjenester i foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst
RHFs strategier og uttrykker eiers styringskrav og mål for Sykehuspartner HF for det kommende
året. Sykehuspartner har et ansvar for å utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte
strategier og mål.
Følgende nye dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:
•

Meld. St. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

I Helse Sør-Øst skal også følgende nye dokumenter legges til grunn:
•
•
•

Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 069-2016: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst
Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 070-2016: Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten – status og videre arbeid
Brev datert 25.01.2017: Krav til forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre gjennomføring og
forvaltning av avtalen med ekstern leverandør om IKT-infrastruktur, samt fullmakter for gjennomføring
av avtalen.

Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartner HFs virksomhet i 2017:
1. Stabile tjenesteleveranser
2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
3. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
• Infrastrukturmodernisering
• Digital fornying
• Nytt forsyningssenter
Dette konkretiseres gjennom mål og KPIer for 2017, jf. kapittel 3 og 4 i dette dokumentet.
Sykehuspartner har 2. januar 2017 overført innkjøpsfaglig nøkkelkompetanse til det nasjonale
innkjøpsforetaket, Sykehusinnkjøp HF. De fire regionale eierne har lagt til grunn at det nye
foretaket skal videreføre ordinær drift “as is” det første året for å redusere risiko og sikre stabilitet
i leveransene. Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for at funksjonsdelingen mellom
Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF ivaretas på en tilfredsstillende måte og at
Sykehuspartner HF utvikler sin bestillerrolle i den nye organisasjonsmodellen. Det legges til
grunn at Sykehuspartner HF etablerer permanente samarbeidsavtaler med Sykehusinnkjøp HF
som bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs strategier og målsettinger innenfor innkjøp og logistikk kan
realiseres. Samarbeidsavtalene skal også sikre hensiktsmessige grensesnitt mellom Sykehusinnkjøp
og regionalt forsyningssenter og regional ERP-løsning.
Det legges til grunn at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag
og bestilling 2017 slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og
organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak.
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Det må påregnes at det i løpet av 2017 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse
vil bli gitt Sykehuspartner i foretaksmøter. Når tilleggsdokument til oppdragsdokument for Helse
Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte for det regionale helseforetaket foreligger i juni 2017,
vil det bli utarbeidet et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det er viktig at disse
styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene.
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Tildeling av midler

Drift og investering
Sykehuspartner HFs virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises
på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og
time- og enhetspriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF skal
budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse Sør-Øst RHF. Verdivurdering
av balanseposter i Sykehuspartner HF skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Vedtatt
finansstrategi for Helse Sør-Øst gjelder for Sykehuspartner HF.
Enkeltstående prosjekter der helseforetakene skal bidra med finansieringsmidler skal formaliseres
forut for oppstart av prosjektene gjennom inngåelse av låneavtaler mellom det respektive
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF. Videre vil det inngås en tilhørende låneavtale mellom Helse
Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.
Helse Sør-Øst RHF kan yte basisrammefinansiering av enkelte områder av Sykehuspartners
virksomhet. Det besluttes i det enkelte års budsjett hvilke områder dette dreier seg om samt
størrelsen på finansieringen.
Sykehuspartner skal i prosessen med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter
bidra til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer
som regionen gjennomfører gjennom Digital fornying og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner
HF.
For 2017 er basisrammefinansieringen fra Helse Sør-Øst RHF 38 millioner kroner. Dette utgjør
en delfinansiering av Sykehuspartner HFs tjenester. For IKT-området er det avtalt en årlig
nedtrapping av basisrammefinansieringen med 10 millioner kroner (ut fra 2014-nivå på 50
millioner kroner) over 5 år, hvor 2018 er siste år med basisrammefinansiering. For HR-området
er det avtalt en årlig nedtrapping lik reduksjonen i årlige avskrivninger på opprinnelig kostpris.
Sykehuspartner HF skal ha ansvaret for regionalt forsyningssenter, sørge for leveranser av
grunndata (MDM) til foretaksgruppen, samt bidra i prosjekt “Sykehuslogistikk”. Helse Sør-Øst
RHF reserverer inntil 28,9 millioner kroner til finansiering av denne virksomheten. Denne
reservasjonen av midler er ikke å forstå som basisrammefinansiering, men en reservasjon av
midler i forhold til et anslått kostnadsnivå for 2017.
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende basisramme til disposisjon for Sykehuspartner HF i 2017,
beløp i 1000 kroner:
Sykehuspartner HF
Basisramme 2016
Justering basisramme 2017 som i ØLP
Basisramme 2017

2017
51 286
-13 286
38 000
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Mål 2017
• Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere
kostnadseffektivitet og kvalitet.
Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke
minst at Sykehuspartner HF kan identifisere, realisere og dokumentere fallende
enhetskostnader innen alle sine leveranseområder.

Resultat
Det årlige resultatkravet til Sykehuspartner representerer et krav til effektivisering og sparing.
Oppspart likviditet kan bare disponeres etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
Mål 2017
• Det tillates et negativt resultat på inntil 333 millioner kroner for 2017 knyttet til ekstern
leverandør. Øvrig virksomhet forutsettes å gå i balanse.

Likviditet og investeringer
Helse Sør-Øst RHF har etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for
å kunne finansiere pågående og fremtidige strategiske satsninger og felles regionale
utviklingsprosjekter. For Sykehuspartner HF vil dette si at foretakets likviditet tilsvarende totale
avskrivninger tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF månedlig.
Sykehuspartner HF tildeles likviditet til driftsinvesteringer med totalt 85 millioner kroner. Øvrig
fri likviditet, med unntak av avdrag på lokale IKT-lån, tilbakebetales Helse Sør-Øst RHF
månedlig.
Sykehuspartner HF skal etterleve foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring.

Overføring av likviditet - driftskreditt
Helse Sør-Øst RHF vil kunne gi kortsiktig, rentebærende driftskreditt i henhold til fastsatt rutine
og lånerammer dersom likviditetssituasjonen for Sykehuspartner HF tilsier dette. Eventuelt
behov for utvidet driftskreditt skal tas opp med Helse Sør-Øst RHF i god tid. Det skal
fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon.

3

Aktivitet

Tre hovedprioriteringer ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning for Sykehuspartner
i 2017, jf. kapittel 1. Målene for 2017 utgjør en operasjonalisering av disse hovedprioriteringene:
Mål 2017
Stabile tjenesteleveranser
• Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte SLAer
Sykehuspartner skal etablere helhetlige tjenester for laboratorie- og bildediagnostiske systemer på
lik linje for det som er etablert for pasientadministrativt system (PAS)/elektronisk pasientjournal
(EPJ), ERP-løsning etc. For de øvrige definerte tjenesteområdene skal Sykehuspartner legge frem
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planer pr. tjeneste. Helse Sør-Øst RHF vil i eget brev presisere oppdragets omfang og prosess
for forankring.
•

•

Sykehuspartner skal understøtte regional forvaltning av grunndata og kodeverk med
nødvendige analyser og konsekvensutredninger av bestilte endringer på tvers av den regionale
IKT-porteføljen, samt eksekverer endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk IKT.
Sykehuspartner skal følge etablert rutine for lukking av avvik og kontinuerlig vedlikeholde
oversikt over avvik og progresjon i lukking av avvik.

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
• Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig forbedring synliggjøre fallende
enhetskostnader for tjenester innen drift og forvaltning.
• Sykehuspartner skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening innen brukerstøtte og foreslå
konkrete tiltak som vil gi fallende enhetskostnader.
• Sykehuspartner skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å redusere avtalekostnader. I dette
ligger et ansvar for en kontinuerlig vurdering og forbedring av den samlede avtaleporteføljen
og vurderinger av hvorvidt eksisterende avtaleform skal videreføres eller hvorvidt endringer i
kontraktsform kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid.
• Sykehuspartner skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk.
Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere plan for å sikre kontroll på og nedtak av de
samlede lisenskostnadene. Plan skal avstemmes med eier.
Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ (infrastrukturmodernisering og Digital
fornying)
• Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- og dritfsoverdragelse til HPE innen 1.5.2017.
• Gjennom infrastrukturmoderniseringsprogrammet skal Sykehuspartner sørge for sanering og
konsolidering av applikasjonsporteføljen. Arbeidet skal skje i samarbeid med helseforetakene
og Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere avtaler med alle
helseforetakene som beskriver planer for nedtak av applikasjoner og innføring av
infrastrukturmodernisering. Avtalene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
• Sykehuspartner skal i 2017 etabler et regime for planlegging, dokumentering og rapportering
på gevinstuttak fra infrastrukturmodernisering.
• Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra Helse Sør-Øst
RHF og Digital fornying. Sykehuspartner skal i løpet av andre kvartal etablere en helhetlig
kompetanseplan som minimum omfatter vurdering av kritisk kompetanse for
Sykehuspartner, potensiale for effektivisering og plan for kompetansedreining.
• Prosjektveiviseren skal benyttes i alle prosjekter. Alle prosjekter skal dokumentere fremdrift
basert på earned value-metoden i CA PPM. Styringsdokumentasjon fra prosjektene skal være
dokumentert, transparent og tilgjengelig.
• Sykehuspartner skal fremlegge en plan for eier som synliggjør prioritering og finansiering
(utvikling og drift) for Sykehuspartners understøttelse av de innovasjonsprosjekter som er
prioritert.
• Sykehuspartner skal tilrettelegge for rapportering/uttrekk av rapporter over forbruk av
antibiotika, resistensutvikling mm, verktøy for dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.
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•
•
•

Sykehuspartner skal understøtte helseforetakenes arbeid med etablering og drift av 3-strøms
møterom til bruk i multidisiplinære team-møter.. Helseforetakene skal selv finansiere dette.
Sykehuspartner skal etablere og tilby helseforetakene systemstøtte tilpasset ny
utdanningsstruktur for leger.
Sykehuspartner skal levere kvalitetssikrede personal- og stillingsdata til Nasjonal
bemanningsmodell i henhold til regionale og nasjonale føringer.

3.1. Spesifikke mål for innkjøp, logistikk og regional ERP-løsning
Sykehuspartner HF skal ivareta ansvaret for økonomi og drift av Helse Sør-Øst Forsyningssenter
innenfor de rammer og føringer som gis av Helse Sør-Øst RHF. For Sykehuspartner HF vil dette
si å sikre stabil drift gjennom året med månedlig rapportering av ordinær drift. Videre betyr dette
å sørge for at ny avtale for drift av regional forsyningsløsning implementeres i henhold til
kontrakt og forutsetningene for denne. Det legges til grunn at Helse Sør-Øst RHF vil motta en
månedlig framdrifts- og risikorapportering for avtaleimplementeringen frem til nytt
forsyningssenter er i full drift. Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for god planlegging og
gjennomføring av inn- og utfasing av henholdsvis ny og gammel driftsavtale innen utgangen av
2017.
Sykehuspartner HF skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, vurdere effektiviseringspotensialer
for produksjon og leveranser av grunndata. I dette ligger et ansvar for å sikre klare og målbare
krav til leveranser fra Sykehusinnkjøp HF. Basert på erfaringer fra disse vurderingene skal
Sykehuspartner HF utarbeide en handlingsplan for å sikre effektivisering av produksjon av
grunndata og sikre klare og målbare krav til leveranser fra Sykehusinnkjøp HF. Planen legges
frem for Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal i dette arbeidet gjøre en helhetlig vurdering der
helseforetakenes behov kartlegges og legges til grunn for planarbeidet.
Helse Sør-Øst RHF skal revidere sin innkjøps- og logistikkstrategi i 2017.
Det legges til grunn at Sykehuspartner HF deltar aktivt i arbeidet med å etablere og
operasjonalisere strategien. Dette innebærer å planlegge og gjennomføre målbare tiltak som
understøtter kontinuerlig forbedring og reduksjon av unødvendig tids- og kostnadsforbruk i den
daglige driften i helseforetakene.
Sykehuspartner HF skal bidra til oppnåelse av regionalt målbilde for vareforsyning.
I dette ligger blant annet å bidra i et regionalt arbeide for å utvide tilbudet om
avdelingspakkeleveranser til flere helseforetak, herunder anskaffelse av nye lastbærere for
leveranser til helseforetakene.
Gjennom samordning av de tre områdene grunndataforvaltning, forvaltning av regionalt ERPsystem og vareleveranser fra regionalt forsyningssenter skal Sykehuspartner HF videreføre
arbeidet med tilretteleggelser for helseforetakenes vareforsyning på en helhetlig måte. Arbeidet
skal skje i samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF og på en slik måte at
målbildene for henholdsvis vareforsyning og regional ERP-løsning kan realiseres.
Mål 2017
• Sykehuspartner skal implementere ny avtale for drift av regionalt forsyningssenter med full
drift fra 1.1.2018.
• Sykehuspartner skal legge frem en plan for effektivisering og forbedring av produksjon og
leveranser av grunndata. Planen ferdigstilles innen 15. april 2017 for samordning med
pågående arbeid for implementering av regional ERP-løsning i Oslo universitetssykehus..
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•
•

•
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Sykehuspartner skal utarbeide innspill til logistikkdelen av ny regional Innkjøps- og
logistikkstrategi innen utgangen av mars 2017.
I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner utarbeide og legge frem
forslag til oppdatert sortimentsstrategi med tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i
arbeidet med å få etablert en utrullingsplan med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle
helseforetakene i foretaksgruppen.
Sykehuspartner skal sette av ressurser for utvikling av rapporter som understøtter
helseforetakenes felles forbedringsarbeid og gevinstrealisering som forenkler rapportering og
oppfølging av regionale måleparametere. Dette arbeidet skal finne sted etter nærmere
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.

Styringsparametre og resultatkrav 2017
Måles ved

Stabile tjenesteleveranser
Antall kritiske hendelser 1 A

Leveringstid innenfor SLA

Pålitelighet i tjenesteendringer

Informasjonssikkerhet

Antall hendelser rapportert til
Service Desk kategorisert som 1A
[Kritisk (1) hastesak (A)] i henhold
til "Service Level Agreement"
(SLA) mellom SP og HF
Bestillinger fra Helseforetakene
levert i henhold til tidsfrister
spesifisert i "Service Level
Agreement" (SLA) mellom SP og
HF
Antall tjenesteendringer
gjennomført iht. avtalt
leveringsdato
Oversikt over avvik og progresjon i
lukking av avvik

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
Total it-kost pr arbeidsflate
Total IT kostnad (operasjonelle
kostnader og avskrivninger) / antall
arbeidsflater

Målsetning 2017
10 % forbedring fra
2016-nivå

Ingen brudd

15 % økning i antall
leverte tjenesteendringer
iht. avtalt leveringsdato
fra 2016
Oversikt levert innen
1.4.2017, deretter
kontinuerlig vedlikehold
5 % reduksjon fra 2016

Løpende
infrastrukturkost/total it-kost

Operasjonelle kostnader og
avskrivninger i Arbeidsflate,
Datasenter, Nettverk, og Telekom
/ Total IT kostnad (operasjonelle
kostnader og avskrivninger)

5 % reduksjon fra 2016

Administrasjonseffektivitet

Personalkost for stabene vurdert
mot personalkost for virksomheten
for øvrig

Etablere nullpunkt
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Måles ved
Automatiseringsgrad

Antall henvendelser til
kundeservice som avsluttes uten
menneskelig intervensjon/ totalt
antall henvendelser

Avtalekost

Reduksjon i samlede
avtalekostnader. Kostnadsendringer
som følge av endring av
tjenestenivå inngår ikke
Kostnadseffektivitet i
Dokumenteres årlig gjennom
lønnsproduksjonen
beregning av antall lønns- og
trekkoppgaver per årsverk i
lønnsproduksjonen
Bedret bruker- og kundeopplevelse
Temperaturmåling
SP temperaturmåling: tilfredshet
brukertilfredshet
med løsning av innmeldte saker
Resultat på regelmessige
SP kunderapport – måling på
kundemålinger av
kundetilfredshet for alle kunder
totalopplevelse med
Sykehuspartner
Saker løst i første kontakt
Resultater for overordnet
kundeservice
kundetilfredshet skal vises både
som aggregerte tall for
foretaksgruppen som helhet og
fordelt pr helseforetak
Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ
Levert kapasitet iht bestilling
Antall timer fakturert fra
Sykehuspartner / antall timer i
bestillinger til Sykehuspartner

Målsetning 2017
20 % økning fra 2016

Reduksjon med 25
MNOK fra 2016
1000 lønns- og
trekkoppgaver pr årsverk

Forbedring med 5 % fra
2016.
Forbedring med 10 % fra
2016
90 % løst i første kontakt
med kundeservice

97 % levert iht bestilling

Faktureringsgrad

Antall fakturerte timer på prosjekter 90 % av total kapasitet i
og andre oppdrag
tjenesteutvikling inkl.
(tjenesteendringer, SLA-tjenester og overhead
SLA-prosjekter) fra
tjenesteutvikling / total antall
tilgjengelige arbeidstimer til
tjenesteutvikling (inkl. overhead)

Interne/eksterne ressurser

Andel interne timer/totalt leverte
timer til Digital fornying og iMOD
Andel prosjekter som følger
gjeldende prosedyrer og metodikk

Etterlevelse av
prosjektveiviseren

55 %
100 %
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Måles ved
Krav til kompetanse på
prosjektområdet

Dokumentasjon på at alle
prosjektledere (og sentrale
prosjektressurser/forvaltningsressu
rser/testleder), eksterne og interne,
har gjennomført den obligatoriske
opplæringen (for eksempel
risikostyring for prosjektledere)

Spesielle styringsparametere innen innkjøp og logistikk
Kundetilfredshet
Måling og rapportering av
tilfredshet med
• drift og forvaltning av
regionalt ERP-system
• levering av grunndata
• vareforsyning gjennom
felles forsyningssenter
Kostnadsutvikling for drift av Totale kostnader (ekstern partner
felles forsyningssenter
og egne oppfølgingskostnader)
knyttet til driften av
forsyningsløsningen) / antall
artikkelnummer (unike artikler)
gjennom systemet
Kostnadsutvikling for
Totale kostnader for
grunndataforvaltning på
grunndataforvaltningen med
artikkelnivå
omforent kvalitetsnivå / antall
unike artikler
Implementering av ny avtale
Fremdrift og risikostyring
for drift av regional
forsyningsløsning
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Målsetning 2017
0 % avvik

Etablert “base-line” og
tiltaksplan.
Gjennomført korrektive
tiltak iht. plan.

Etablert planverk som
tilsvarer minst årlig
effektiviseringskrav fra
helse og omsorgsdepartementet til
spesialisthelsetjenesten
Etablert “base-line” og
tiltaksplan der det
fremgår målsettinger om
redusert kost per artikkel
Ordinære
prosjektleveranser og
tiltak for risikostyring i
henhold til prosjektplan

Organisatoriske krav og rammebetingelser

• Heltidskultur

Det vises til tidligere krav og det gode arbeidet som har pågått over flere år med å etablere en
heltidskultur og redusere bruken av deltid.
Annen oppgave 2017

•

Sykehuspartner skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere
stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte
og utdanningssektoren.

• Informasjonssikkerhet

Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og sikker måte.
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av foretakenes håndtering av
helseopplysninger. EUs personvernforordning innføres i 2018. Sykehuspartner HF skal holde seg
orientert om arbeidet med forordningen og gjøre nødvendige forberedelser for innføringen.
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•
•

Sykehuspartner skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i
vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll.
Helseforetaket skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles regionalt
styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget dokumentstyringssystem.

• Ledelse og kvalitetsforbedring

Det er vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som
trer i kraft fra 1. januar 2017. Forskriften erstatter forskrift om internkontroll i helse- og
omsorgstjenesten. Den nye forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og
beskriver helt grunnleggende krav som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi
forsvarlige og gode helsetjenester, og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok.
Det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og
respekt. Dette innebærer en god meldekultur som bidrar til utvikling og læring. I arbeidet med å
bedre forholdet mellom ledelse og ansatte er det viktig å samarbeide og lære av hverandre, både
internt i helseregionene og mellom regionene. Det vises til tidligere krav om å videreføre arbeidet
med å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
De regionale helseforetakene er bedt om å samarbeide om å øke kunnskapsgrunnlaget, analysere
årsaksforhold, utvikle strategier og tiltak, og utvikle felles indikatorer for å måle forbedringer i
forholdet mellom ledelse og ansatte.
• Samfunnsansvar

I Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med de regionale helseforetakene 10. januar
2017 ble det vist til at det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende
eierskap at regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt
samfunnsansvar og er ledende på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer spesifikke
forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke forventningene er knyttet
til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
antikorrupsjon. Det er selskapenes styrer som har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene
fra staten som eier best kan følges opp, og for at disse operasjonaliseres på en hensiktsmessig
måte. Gjennom krav stilt i tidligere foretaksmøter er de regionale helseforetakene bedt om å sikre
en helhetlig tilnærming i sitt arbeid for å følge opp blant annet de nasjonale miljø- og
klimamålene.
• Videreutvikling av Sykehuspartner

Helse Sør-Øst RHF vil i 2017 arbeidet videre for å tydeliggjøre Sykehuspartner HFs oppgaver.
Sykehuspartner HF skal delta i dette arbeidet.
• Innovasjons og lettvekts-IKT

Helse Sør-Øst RHF vil gjennomføre en evaluering av organiseringen av arbeidet med innovasjon
og lettvekts-IKT i regionen. Frem til innretning og organisering er besluttet, skal all aktivitet
knyttet til innovasjons og lettvekts-IKT avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst
innovasjonsstrategi skal ligge til grunn for prioritering av aktivitet.
• Ressurser til omstillings- og endringsprosesser

Helse Sør-Øst RHF vil fortsette arbeidet med regionale innsatsteam for å understøtte omstillingsog endringsprosesser på helseforetaksnivå. Frikjøp av personellressurser fra Sykehuspartner til
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dette arbeidet skjer etter nærmere avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.
Sykehuspartner skal kun bidra i slikt arbeid etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

6

Oppfølging og rapportering

Helse Sør-Øst RHF utarbeider hvert år en egen ”rapporteringspakke” med oversikt over de krav
som stilles til løpende rapportering fra helseforetak og sykehus.
Den løpende rapporteringen ut fra rapporteringspakken skal gi Helse Sør-Øst RHF informasjon
om måloppnåelse innen de oppgaver og styringsparametere som er gitt for året. Avvik fra gitte
oppgaver og styringsparametere skal meldes Helse Sør-Øst RHF når slike avvik blir kjent.
IKT-støtte til forskning er tatt inn og tydeliggjort i IKT-strategien. Den løpende rapporteringen
må derfor inneholde et sett med relevante KPIer på IKT-leveranser til forskning separat.
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende
melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er
det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst
RHF. I Årlig melding 2017 skal det rapporteres på hvordan Sykehuspartner HF har fulgt opp Mål
2017, Andre oppgaver 2017 og Styringsparametre 2017. Frist for innsendelse av styrets årlige melding
er 1. mars 2017.
Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide egen mal for årlig melding.
Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende
helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført
en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for
tilbakemelding på alle relevante opplysninger som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst
RHF settes til 20. januar 2017.
Rapporteringen med frist 20. januar 2017 og årlig melding som skal leveres innen 1. mars 2018
skal oversendes elektronisk til postmottak@helse-sorost.no.
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1 Hensikt
Hensikten med virksomhetsplan for 2017 er å gi en overordnet fremstilling av målkravene som er satt
for virksomheten i inneværende år, sammen med en beskrivelse av hvordan måloppnåelse og
gjennomføring av tiltak følges opp gjennom året.
Utgangspunkt for målkravene er:
•
•
•

Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst RHF
Sykehuspartner HFs målbilde fram mot 2020, operasjonalisert i mål for 2017
Restanser på mål fra 2016

Virksomhetsplanen gir et bilde av mål og planlagte aktiviteter ved inngangen til 2017. De viktigste
målene og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være en fortløpende oppfølging og justering i
henhold til eventuelle endringer i mål og krav gjennom året.
Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god virksomhetsstyring
“Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst”.
Det er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategien for
fellestjenester i foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst RHFs
strategier og uttrykker eiers styringskrav og mål for Sykehuspartner HF for inneværende år.
Sykehuspartner HF har et ansvar for å utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte strategier
og mål.

2 Mål 2017
Sykehuspartner HF sine mål for 2017 sikrer operasjonalisering av målbildet, sammen med oppdrag og
bestilling gitt av Helse Sør-Øst RHF.

2.1 Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2017.
Sykehuspartner HF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer
og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i
oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller fra Helse- og omsorgsdepartementet som er relevante
for Sykehuspartner HF gjelder også for Sykehuspartner HF.
Virksomheten i Sykehuspartner HF skal drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt kan nå
nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de
rammer og resultatkrav som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av
foretaksmøtet.
Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og logistikktjenester til alle sykehusene i
regionen, og har som oppgave å levere, drifte og forvalte tjenester innen disse kategoriene.
Sykehuspartner HF
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Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av regionens IKTløsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for
standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger
av høy kvalitet. Konsolidering og sanering skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF og øvrige
helseforetak. Prioriteringsmodell for tjenesteendringer skal ligge til grunn for prioritering av tjenester.
Som regionens felles tjenesteleverandør innen ikke-medisinske tjenester har Sykehuspartner HF et
særskilt ansvar for å levere helhetlige tjenester til foretaksgruppen. I dette ligger et ansvar for å sikre
effektive prosesser og ivareta rollen som systemintegrator på tvers av løsninger.
HR- og økonomi-/logistikktjenester basert på felles regionale løsninger skal bidra til like arbeidsprosesser
og administrativ effektivitet i foretaksgruppen. Drift og forvaltning av løsningene skal være
kostnadseffektive.
Sykehuspartner HF skal stille nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra Helse Sør-Øst RHF ved Digital
fornying.
Sykehuspartner HF er ansvarlig for oppfølging av avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) i
henhold til vedtak om modernisering og standardisering av infrastrukturen i foretaksgruppen.
Sykehuspartner HF skal sørge for vellykket virksomhets- og driftsovertakelse til HPE i henhold til
kontrakt.
Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartner HFs virksomhet i 2017:
1. Stabile tjenesteleveranser
2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
3. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
• Infrastrukturmodernisering
• Digital fornying
• Nytt forsyningssenter
Sykehuspartner HFs virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på
grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller.
For 2017 stilles det krav om et negativ resultat på inntil 333 millioner kroner knyttet til ekstern
leverandør. Øvrig virksomhet forutsettes å gå i balanse. Sykehuspartner HF skal gjennom 2017
synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet.

Sykehuspartner HF
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2.2 Mål besluttet for Sykehuspartner HF i henhold til målbilde 2020
Sykehuspartner HF sitt målbilde er retningen foretaket skal følge frem mot 2020.

Fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi danner sammen med ett
Sykehuspartner med kunden i sentrum rammer for etablering av mål og tiltak som skaper forbedring og
utvikling av virksomheten. Oppdragsdokumentet for 2017 understøtter målbildet mot 2020 og
oppdragsdokumentet er styrende for målene i 2017.
De tre fokusområdene definerer kjernevirksomheten og legger føringer for hva Sykehuspartner HF skal
fokusere på:
Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester
Sykehuspartner HF skal være en profesjonell partner for sine kunder og leverandører. Sykehuspartner
HF skal sikre at stabilitet og leveransepresisjon er i henhold til signerte tjenesteavtaler med
helseforetakene. Utvikling, drift og forvaltning av tjenesteporteføljen skal være styrt slik at det oppnås
kvalitetsforbedring og kostnadseffektivisering. Tjenestene som leveres av Sykehuspartner HF oppleves
av kunden som sikre, stabile og kostnadseffektive.
Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient
Sykehuspartner HF skal synliggjøre hvordan tjenestene bidrar til å effektivisere og øke kvaliteten i
pasientbehandling. Gjennom god styringsinformasjon og transparente utviklingsplaner oppnås en
åpenhet som gjør at Sykehuspartner HF kan være en aktiv bidragsyter som sammen med kunden
Sykehuspartner HF
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utvikler gode løsninger som kommer hele regionen til gode. Sykehuspartner HF skal være tett på
sykehusenes primærfunksjon, og skal gjennom tilgjengelighet og kompetanse bistå med å løse
utfordringer som gir effektiv og trygg pasientbehandling. Sykehuspartner HF skal oppleves som en
pålitelig, proaktiv og fremtidsrettet partner.
Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden
Sykehuspartner HF skal være den foretrukne partner til kunder og leverandører for å utvikle
eksisterende og fremtidige pasientbehandlingsformer. Sykehuspartner HF skal bidra til at
helseforetakene høster nytte av ny teknologi, øker digitalisering og utvikler seg basert på nasjonal
helseplan og pasientens helsetjeneste. Sykehuspartner HF skal sikre god kompetanse og vellykkede
leveranser som ivaretar rask innføring og bruk av relevant ny teknologi. Kundetjenestene som leveres av
Sykehuspartner HF oppleves av kunden som fremtidsrettede.
Ett Sykehuspartner med kunden i sentrum
Sykehuspartner HF skal utvikle nye samarbeidsformer både internt og med eksterne partnere.
Sykehuspartner HF skal ha engasjerte medarbeidere med rett kompetanse og god kunde- og
virksomhetsforståelse, og hvor alle forstår sitt bidrag og ansvar i en helhetlig verdikjede. Medarbeiderne
skal ledes av ledere som fokuserer, engasjerer og leverer. Sykehuspartner HF skal oppleves som en
serviceinnstilt virksomhet med god samhandling som jobber mot felles mål.

2.3 Videre oppfølging av mål fra 2016

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at
de er spesielt nevnt i årets oppdragsdokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som
systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen Videre gjelder det krav/oppdrag som ikke
er gjennomført som forutsatt, disse følges opp videre i 2017.

2.4 Mål 2017

Målene for 2017 som er definert med bakgrunn i målbildet er avstemt med målkravene i
oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF. Dette er gjort for å oppnå et samlet og omforent
målregime for Sykehuspartner HF for 2017.
Målkravene i oppdragsdokumentet er førende, og danner utgangspunkt for måloppfølging gjennom
konkretisering av styringsparametere og tiltak. Målene i oppdragsdokumentet bygger godt opp under
Sykehuspartner HF sine langsiktige mål. Alle mål og resultatkrav fra OBD følges opp gjennom månedlig
og tertialvis virksomhetsrapportering. I tillegg til økonomiske resultatkrav vil følgende mål få et spesielt
fokus:

Sykehuspartner HF
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3 Målstyring og rapportering
3.1 Målstyring

Samlede mål for Sykehuspartner HF operasjonaliseres gjennom styringsparametere og tiltak som følges
opp gjennom 2017. Videre vurderes risiko i henhold til måloppnåelse.
I tillegg gjennomføres det en «tematisk» oppfølging og rapportering:
• For infrastrukturmodernisering er det etablert et program, iMod. Sykehuspartner HF er
ansvarlig for oppfølging av avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) i tråd med det
styrings- og rapporteringsregime som er besluttet av Helse Sør-Øst RHF. Programmet eies av
administrerende direktør og følges i det daglige opp av viseadministrerende direktør.
• For Forsyningssenteret skal Sykehuspartner HF rapportere månedlig på framdrift og risiko til
Helse Sør-Øst RHF frem til nytt forsyningssenter er i full drift. Implementeringen eies av direktør
for HR, økonomi og regnskap.
• For kostnadseffektivisering skal det foreligge en samlet oversikt som ivaretar alle kravene fra
oppdragsdokumentet. Planen eies av økonomidirektør.
• For lisenskostnader er det etablert et prosjekt som skal styrke lisenskontroll. Prosjektet har
anbefalt tiltak knyttet både til organisering og rutiner som vil implementeres i 2017. Ansvaret
ligger hos direktør plan og styring. Prosjektet er en del av programmet Fremtidens
Sykehuspartner.
• For leveranseforutsigbarhet skal det lages en leveranseplan samlet for virksomheten. Planen
eies av direktør plan og styring.
• Organisasjonsutviklingen av Sykehuspartner styres gjennom programmet Fremtidens
Sykehuspartner (FSP). Programmet har også et overordnet ansvar for gevinstrealisering og mål
som krever spesielt fokus. Programmet ledes av direktør virksomhetsoppfølging.
Sykehuspartner HF
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3.2 Handlingsplan

Administrerende direktør har inngått lederavtaler med hver virksomhets- og stabsdirektør med
tilhørende handlingsplaner. Det samme har virksomhets- og stabsdirektørene gjort med sine
avdelingsledere som har gjort det samme med sine seksjonsledere. Tiltak som iverksettes for å nå
målene beskrives i en samlet handlingsplan, sammen med en fortløpende statusvurdering. Beskrivelse
og status på det enkelte tiltak ajourholdes av linjen. Handlingsplanene vil også inneholde beskrivelser av
hovedaktiviteter i programmet Fremtidens Sykehuspartner. Alle handlingsplaner skal være tilgjengelige i
kvalitetsportalen. Figuren under illustrerer hvordan styringsbudskapene har en linje ut til hver enkelt
medarbeider.

3.3 Risikostyring

Risikostyring inngår som del av målstyringen og skal bidra til å sikre kontroll på forhold som kan medføre
hindringer i måloppnåelse. Risikostyring gjennomføres som en styrt prosess og er en integrert del av
virksomhetsstyringen.
Styringssyklus for risikostyringen:
•
•
•

Virksomhetsområdenes risikobilde revideres tertialvis
Helhetlig risikobilde for Sykehuspartner HF revideres tertialvis
Overvåking av risikoene og oppfølging av risikoreduserende tiltak gjøres månedlig på det
organisatoriske nivået risikoene tilhører.

Aktuelle risikoområder vurderes ut fra sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe, samt vurdering av
konsekvens av eventuell hendelse. Hvert aktuelle risikoområde skal videre spesifiseres med et
faktagrunnlag, og inneholde foreslåtte og/eller iverksatte tiltak, samt en vurdering av risiko etter
forventet effekt.

Sykehuspartner HF
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4 Rapportering
Alle relevante nivå i virksomheten følges opp for å sikre realisering av mål- og resultatkrav. En aggregert
rapportering av status på styringsparametere og tiltak gjennomføres for det enkelte virksomhetsområde
og konsolideres inn i virksomhetsrapportering for hele virksomheten. Virksomhetsrapportene behandles
i Sykehuspartner HFs ledergruppe på månedlig basis, og videre inn i virksomhetens styre.
Måloppnåelse og status på tiltak presenteres gjennom tre dimensjoner:
•
•
•

Som grunnlag for all rapportering er det definert en fast basis. Denne vil ha en månedlig
frekvens, og vil danne utgangspunkt for fast månedlig rapportering.
For hvert tertial utarbeides et fast tillegg som gir status på flere delområder innenfor
virksomheten, og hvor det ikke er relevant med en hyppigere frekvens på statusrapporteringen.
Årlig rapportering vil være basert på tertialrapporteringen og vil gjengi en status for hele året.

4.1 Virksomhetsrapport - måned

Fast månedlig basis vil inneholde følgende hovedelementer:
•
•
•
•
•

Situasjonsvurdering: Samlet overordnet vurdering av status med eventuelle anbefalinger til
tiltak knyttet til målstyringen
Målekort: Oversikt over status på sentrale områder knyttet til operasjonell drift. Viser status på
resultatkrav, trend og samlet status.
Økonomi: Overordnet bilde av sentrale inntekts- og kostnadsparametre.
Tjenesteleveranser: Oversikt over sentrale elementer i tilknytning til leveranse, som tjeneste- og
endringsvolum, leveranseplan, ressursbruk, utvikling av SLA-krav og driftsstabilitet
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder: Status på virksomhetens evne til å levere på
utvalgte prosjekter og leveranser.

Sykehuspartner HF
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•

Medarbeidere og organisasjon: Status på organisasjonens «helsetilstand» som sykefravær og
turnover.

4.2 Virksomhetsrapportering – tertial

Tertialvis rapport inneholder i tillegg følgende hovedelementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prognose: Forventet utvikling for neste periode innen områder som økonomi og
leveransepresisjon.
Kostnadseffektivitet: Enhetlig og samlet status mht. kostnadseffektiviseringsplan.
Kunde-/ brukertilfredshet: Status på brukertilfredshet (tjenesterettet) og kundetilfredshet.
Sikkerhet (kvartalsvis): Rapportering av sikkerhetsavvik, samt fremlegging av tiltak til beslutning.
Logistikkområdet: Rapportering på spesifikke mål knyttet til logistikkområdet.
Øvrige mål fra oppdragsdokumentet og andre rammeverk: rapportering på tiltak uten
styringsparametere (Organisatoriske krav og rammebetingelser), samt bla. HMS/ytre miljø.
Deltakelse i nasjonale prosjekter
Organisasjon og endringsledelse: Status på tiltak knyttet til målbilde 2020, organisert gjennom
programmet Fremtidens Sykehuspartner.
Revisjonsavvik: Status på tiltak for å lukke revisjonsavvik.
Risiko: Risikovurdering mht. måloppnåelse.

4.3 Virksomhetsrapport - årlig

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende melding
til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er det lagt til
grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. I årlig melding
skal det rapporteres på hvordan Sykehuspartner HF har fulgt opp mål- og resultatkrav for året. Gjennom
målstyringen legges det opp til en systematisk oppfølging gjennom året, som ved årsslutt gir grunnlag
for samlet status på oppnåelse av mål- og resultatkrav, samt status på planlagte og iverksatte tiltak. I
tillegg vil det gjennomføres fagrapportering innenfor områder som Sikkerhet, miljø og HMS.

5 Lederavtaler
Lederavtalene i Sykehuspartner HF skal sikre og styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og
lederutvikling ved å:
• Tydeliggjøre Sykehuspartner HFs forventninger og krav til sine ledere
• Klargjøre lederrollen og lederansvaret utfra gjeldende fullmaktsstruktur
• Forenkle styring og delegering
• Sikre utvikling gjennom tilbakemelding
• Forsterke fokus på lederskap
Alle ledere i Sykehuspartner HF har en lederavtale som gjelder for ett år av gangen. Viktige
rammebetingelser til lederavtalen er fullmaktstrukturen og lederplattformen. Alle ledere har som
beskrevet i kapittel 3.2 handlingsplaner som gjelder for eget ansvarsområde som vedlegg til sin
lederavtale.
Sykehuspartner HF
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Situasjonsvurdering
Økonomiske mål for Sykehuspartner HF for 2017 er som følger: «Det tillates et negativt resultat på inntil 333
millioner kroner for 2017 knyttet til ekstern leverandør. Øvrig virksomhet forutsettes å gå i balanse.»
Driften i Sykehuspartner HF har pr. 31. januar et økonomisk resultat på 0,3 MNOK eksklusive Forsyningssenteret og
iMod. Dette er 8,3 MNOK bak budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere konsulentinntekter enn budsjettert, det
forventes at dette vil hentes igjen i løpet av første kvartal. Personalkostnader er lavere grunnet etterslep i
rekruttering i forhold til opprinnelig plan, videre er andre driftskostnader lavere enn budsjett på grunn av
opprydding og oppløsning av avsetninger og lavere reisekostnader. Resultatet for iMod er i henhold til Business
Case.
Det er en kraftig nedgang i antall kritiske hendelser i januar, noe som gir et godt utgangspunkt for måloppnåelse
samlet for året. 11 hendelser er registrert i januar noe som betyr en nedgang på 78% fra januar i fjor.
Tjenestestabilitet og leveransepresisjon er relativt stabil og det leveres godt.
Den positive utviklingen av kundetilfredshet gjennom 2016 følges opp gjennom et videre fokus på å forbedre
leveranseevne og forventningsstyring. Konkrete forbedringstiltak implementeres og følges opp gjennom ordinær
virksomhetsstyring.
Bemanning er under budsjett med styrt tilførsel av kritisk kompetanse. Sykefraværet har en negativ utvikling, og er
høyere enn tilsvarende periode i forutgående år. Utviklingen følges tett opp, og tiltak gjennomføres for å snu en
negativ utvikling av sykefraværet innenfor enkelte områder.
Driftens forberedelse for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse og infrastrukturmodernisering er i henhold til
plan og vil sammen med videre tilpasning av virksomheten være hovedfokus de kommende månedene. Det er mye
som skal på plass før samdrift med HPE iverksettes. Dette har full fokus i virksomheten og krever mye av hele
organisasjonen.
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Trend (3 mnd)
Vurdering av tiltak, risiko, helheten

Målekort
Leveransekraft - Økonomi
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift
Styringsparametre
Akkumulert resultat mot budsjett, ekstern partner
1
Akkumulert resultat mot budsjett, Sykehuspartner drift
Driftsinvesteringer
Leveransekraft - Tjenesteleveranse
Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser
Styringsparametre
Antall kritiske hendelser 1A
Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)
Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret
Leveransepresisjon for tjenesteendringer med leveransedato

Resultatkrav

Resultat

Trend (3 mnd)

-333 MNOK

-14,4 MNOK

--

0 MNOK

0,3 MNOK

85 MNOK

22 MNOK

Resultatkrav
Akk. 336 (jan=46)

Resultat
11 (-78%)

100%

99%

96%

96,2%

69%

63%

Resultatkrav
97%

Resultat
100%

77%

80%

Resultatkrav
-

Resultat
6,2%

5,5%

7,1%

Helhetlig vurdering

Trend (3 mnd)

Helhetlig vurdering

Trend (3 mnd)

Helhetlig vurdering

Trend (3 mnd)

Helhetlig vurdering

Best på helseteknologi - Prosjektleveranse
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Styringsparametre
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying
2
Utnyttelsesgrad for program- og prosjektledelse
Organisasjon og medarbeidere
Styringsparametre
Akkumulert turnover siste 12 måneder - SP totalt
Sykefravær - SP totalt
1 Sykehuspartner HF

eksklusive iMod og Forsyningssenteret

2Målkrav for 2016. Nytt målkrav for 2017 vedr. faktureringsgrad er ikke operasjonalisert.

3

Sykehuspartner drift uten iMod og Forsyningssenteret
Det forventes at avviket på konsulentinntekter i stor grad vil hentes inn igjen i løpet av første kvartal. Underforbruk på
personalkostnader skyldes etterslep på rekruttering. Andre driftskostnader er lavere grunnet opprydding og
oppløsning av avsetninger og lavere reisekostnader.

(tall i tusen)

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt

Regnskap

Januar 2017
Budsjett

Budsjettavvik

3 167

3 167

249 683

253 455

19 108

29 703

6 967

7 955

- 988

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

3 167

3 167

- 3 772

249 683

253 455

- 3 772

- 10 595

19 108

29 703

- 10 595

6 967

7 955

- 988

490

950

- 460

490

950

- 460

Sum driftsinntekter

279 414

295 230

- 15 815

279 414

295 230

- 15 815

Personalkostnader

92 922

96 594

3 671

92 922

96 594

3 671

Varekostnad

1 200

1 517

317

1 200

1 517

317

Avskrivninger

87 948

91 894

3 946

87 948

91 894

3 946

Service og vedlikehold

71 930

67 871

- 4 059

71 930

67 871

- 4 059

7 964

7 877

- 87

7 964

7 877

- 87

Ekstern bistand
Andre driftskostnader

13 622

17 204

3 582

13 622

17 204

3 582

Sum driftskostnader

275 587

282 956

7 369

275 587

282 956

7 369

3 827

12 273

- 8 446

3 827

12 273

- 8 446

- 1 035

- 1 606

- 571

- 1 035

- 1 606

- 571

1 102

1 606

1 606

Driftsresultat før viderefakturering
Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Nettofinans
Resultat

- 67

504

1 102

- 67

- 67

504
- 67

- 3 495

- 3 756

261

- 3 495

- 3 756

261

266

8 517

- 8 251

266

8 517

- 8 251
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iMod
Det er en flat periodisering av transisjonskostnader frem til 1. mai 2017, 69 MNOK av 122 MNOK fordelt flatt over 6
måneder, fra nov 2016 tom april 2017.

iMod
(tall i tusen)

Regnskap

Januar 2017
Budsjett

Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

Basisramme
Driftsinntekter
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
SP konsulentkostnader

*

- 8

86

94

- 8

86

94

3 539

4 358

819

3 539

4 358

819

4 583

4 583

4 583

4 583

Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold

9 136

9 067

- 69

9 136

9 067

- 69

Ekstern bistand

1 720

1 827

107

1 720

1 827

107

14 387

19 920

5 533

14 387

19 920

5 533

- 14 387

- 19 920

5 533

- 14 387

- 19 920

5 533

- 60

60

- 60

60

- 14 387

- 19 980

5 593

- 14 387

- 19 980

5 593

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før viderefakturering
Nettofinans
Resultat

*SP konsulentkostnader er kostnader som knytter seg til Sykehuspartner konsulenter som jobber inn mot iMod
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Forsyningssenteret
Omsetningen i januar ble mye høyere enn forventet. Budsjettet var tatt noe ned grunnet en nedgang i januar tidligere
år. Avviket på driftsinntekter går mot et tilsvarende avvik på varekostnad.
Økning i andre driftskostnader på grunn av de variable kostnadene som knytter seg til varesalget.

Forsyningssenteret
(tall i tusen)

Januar 2017
Regnskap

Budsjett

Hittil i år
Budsjettavvik

Regnskap

Budsjett

Budsjettavvik

Basisramme
Driftsinntekter

49 947

32 671

17 277

49 947

32 671

17 277

7 665

8 068

- 403

7 665

8 068

- 403

57 612

40 739

16 874

57 612

40 739

16 874

49 613

32 671

- 16 942

49 613

32 671

- 16 942

Andre driftskostnader

8 058

6 679

- 1 379

8 058

6 679

- 1 379

Sum driftskostnader

57 671

39 349

- 18 321

57 671

39 349

- 18 321

- 58

1 389

- 1 448

- 58

1 389

- 1 448

- 58

1 389

- 1 448

- 58

1 389

- 1 448

Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand

Driftsresultat
Nettofinans
Resultat
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Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF inklusive iMod og forsyningssenteret

(tall i tusen)

Basisramme

Regnskap

Januar 2017
Budsjett

Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

3 167

3 167

3 167

3 167

299 630

286 126

13 505

299 630

286 126

13 505

15 569

25 345

- 9 776

15 569

25 345

- 9 776

Periferi og telekom

6 967

7 955

- 988

6 967

7 955

- 988

Annen inntekt

8 155

9 018

- 863

8 155

9 018

- 863

Sum driftsinntekter

333 487

331 610

1 877

333 487

331 610

1 877

Personalkostnader

92 914

96 680

3 765

92 914

96 680

3 765

Varekostnad

50 813

34 187

- 16 626

50 813

34 187

- 16 626

Avskrivninger

87 948

96 477

8 529

87 948

96 477

8 529

Service og vedlikehold

81 065

76 937

- 4 128

81 065

76 937

- 4 128

9 684

9 703

19

9 684

9 703

19

Andre driftskostnader

21 680

23 883

2 203

21 680

23 883

2 203

Sum driftskostnader

344 106

337 868

6 237

344 106

337 868

6 237

Driftsresultat før viderefakturering

- 10 618

- 6 258

- 4 360

- 10 618

- 6 258

- 4 360

- 1 035

- 1 606

- 571

- 1 035

- 1 606

- 571

1 102

1 606

504

1 102

1 606

504

- 67

- 67

Driftsinntekter
Konsulentinntekt

Ekstern bistand

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Nettofinans
Resultat

- 67

- 67

- 3 495

- 3 816

321

- 3 495

- 3 816

321

- 14 180

- 10 074

- 4 106

- 14 180

- 10 074

- 4 106
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner drift uten iMod og Forsyningssenter
Avvik kostnader
• Personalkostnad har underforbruk på 3,7 MNOK. Dette skyldes etterslep på rekruttering mot budsjettet.
• Andre driftskostnader er lavere grunnet opprydding og oppløsning av avsetninger og lavere reisekostnader.
• Ekstern bistand er på budsjett.
•

Avvik på kostnader som ikke har resultateffekt for Sykehuspartner HF
• Service og vedlikeholdskostnader er 5 MNOK høyere enn budsjettert. Dette er relatert til kundestyrte
avtaler som ikke gir resultateffekt for Sykehuspartner. Det er et stort fokus på å redusere avtalekostnadene
i 2017.
• Avskrivninger er lavere enn budsjettert grunnet forsinkelser på enkelte prosjekter fra Digital Fornying,
dette gir en tilsvarende lavere utfakturering som påvirker driftsinntektene
• Varekostnad ut over budsjett skyldes høyere omsetning enn budsjettert for forsyningssenteret og gir
tilsvarende høyere driftsinntekt
• Avvik på periferi skyldes færre pc-bestillinger enn budsjettert i januar. Dette gjenspeiler seg på
kostnadssiden og har ingen resultateffekt.

Avvik inntekter
• Konsulentinntekter er totalt 10,6 MNOK lavere enn budsjettert. Det forventes at dette i stor grad vil hentes inn
igjen i løpet av første kvartal.
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Driftsinvesteringer
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst),
lisenser, periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. Investering i nye anlegg
gjennom digital fornying er prioritert i regionen fremfor reinvesteringer på eksisterende anlegg, noe som gjør at det
er et stramt budsjett på driftsinvesteringer og bruken av midlene prioriteres i henhold til gjeldende
prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet ivaretatt gjennom etablering av nye
anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying.

Status 2017

For 2017 er det tildelt 85 MNOK i driftsinvesteringsmidler. Dette skal bl. a dekke «normale» driftsinvesteringsbehov
fram til 01.05.2017 hvor HPE vil ta over det operative og økonomiske ansvaret for driftsinvesteringer knyttet til den
infrastrukturen de skal drifte. Det er forutsatt at behov for investeringer innenfor lagring vil bli ivaretatt gjennom
leasing hvor det i tillegg er gitt en ramme på 10 MNOK.
Etter 01.05.2017 vil Sykehuspartner fortsatt måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som
ikke overføres HPE (som Telekom) og lisenser.
Ved utgangen av Januar 2017 er det benyttet ca. 22 MNOK av den totale rammen. Dette er i samsvar med
opprinnelig prognose.
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Utvikling
Regional Klinisk Løsning (RKL)
Sykehuset i Telemark HF har i januar gjennom prosjektet for Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) fase 2 startet
mottak av elektroniske rekvisisjoner i patologisystemet Sympathy fra de syv legekontorene som bruker IHR i Telemark.
Videre har helseforetaket startet mottak av elektroniske henvisninger i radiologisystemet Agfa RIS i pilotdrift 2. januar
2017 mot ett legekontor, og har konkrete planer for utvidelse. Prosjektets fase 2 er i avslutningsfasen og leverer
sluttrapport til RKL Programstyret 2. februar 2017.

Lokale prosjekter:
Flytteprosjektet for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Sykehuset i Vestfold HF avsluttet prosjektet i
slutten av januar. Ca. 90 ansatte fra poliklinisk virksomhet og administrasjon flyttet fra fire eksisterende lokasjoner inn i
nytt bygg. Arealene inneholder møte- og behandlingsrom av varierende størrelse og utforming og 105 arbeidsplasser
fordelt på 94 rom.

iMod

Driftens forberedelse for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse og infrastrukturmodernisering er i henhold til
plan og vil sammen med videre tilpasning av virksomheten være hovedfokus de kommende månedene. iMod
rapporteres i en selvstendig rapport i henhold til krav fra Helse Sør-Øst RHF.
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Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser
2017 har startet med svært god måloppnåelse. Ved utgangen av januar er det oppnådd en akkumulert reduksjon på
78% hittil i år. I januar er manglende applikasjonsvedlikehold største rotårsakskategori volummessig, men viser en svakt
synkende utvikling. Eksterne forhold er raskest voksende rotårsakskategori.

Oppdateres av Nils/Christer
- Tiltak gjennomført tas som ny foil
eller i notatfelt.

Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanning i januar er under budsjetterte årsverk. Dette skyldes etterslep på rekruttering.
Sykefravær: Sykefraværet for desember er 7,1% for Sykehuspartner totalt, det er 1,6 % høyere enn desember 2015. Sykefraværet for hele
2016 er på 6,3 % mot 5,2% i 2015, en økning for året med 1,1%. Sykefraværet følges tett opp. Sykefraværet for 2016 har totalt sett økt i
alle virksomhetsområder, unntatt i virksomhetsområdene Tjenesteutvikling og Stab.
Turnover: Turnover hittil i år pr. januar 2017 ligger på samme nivå som 2015 og 2016.

Bemanningsutvikling 2017

1 450,0

Sykefravær

Reellt FTE SPHF

1 400,0

Budsjett FTE SPHF

1 350,0

Antall ansatte

1 300,0
1 250,0
1 200,0

8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Sykefravær
Mål

Turnover – trend 2015.2017
1,5 %
1,3 %
1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
0,3 %
0,1 %
-0,1 %

Jan

Feb Mar Apr Mai Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Des

2017 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2016 0,4 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 1,3 %
2015 0,4 % 0,7 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,5 % 0,9 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,3 %
12

Pågående tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling
VERDI FOR KUNDEN

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Lisenskontroll (Microsoft og Oracle)
• Økt selvbetjening gjennom økning av automatisering innen
brukerstøtte. Innført passord-verktøy innen 31.12.

Utvikle kundekanalene
• Avklart roller, ansvar, fora og
brukerpanel i kundedialog, i tråd med
plan for tilpasning til ekstern partner

Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20% sammenliknet
med 2015 (Spesielt fokus på AHUS og SØHF)
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 1/3-17
• Signert SLA for 2017 innen 1/3-17
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016

Utvikle kundedialogen
• Antall løste saker i 1. linje brukerstøtte
>90 %

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI

Forbedre kvaliteten i prosjektgjennomføringen
• Oppnådd
nivå 3 i PÅ
prosjektmodenhet
innen utvalgte
BEST
HELSETEKNOLOGI
områder
• Mindre enn 10 % avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang
for prosjekter

Etablere kundeorienterte tjenester
• Tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale kundetjenester og
relevante styringsfora er definert og forankret med RHF
innen 31.12.
• De 7 første tjenestene har innen 31/12 besluttet modell og
innføringsplan for kundeorientering og regionalt styring iht.
plan for ekstern partner
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Operasjonalisering av styringsmodell
• Tilrettelegge for virksomhetsoverdragelse planlagt i mai
2017

Operasjonalisering av mål 2017 pågår og vil rapporteres på
fra februar 2017. For målkrav og tiltak som ikke er ferdigstilt i
2016 vil det være en videreføring i henhold til målkrav og
løpende utviklingsaktiviteter i 2017.
Vurdering av status på gjennomføring
Grønn tekst = ferdigstilt (egen foil)

ETT SYKEHUSPARTNER MED KUNDEN I FOKUS
•

13

Sørge for gjennomføring av LUP2 hvor det er fokus på leder-, virksomhets- og kulturutvikling.

Gjennomførte tiltak 2016

En partner for helsetjenester i utvikling
VERDI FOR KUNDEN

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Kvalitetssikret avtaleportefølje innen 1/6
• Redusert avtalekostnad med 50 MNOK (avsluttet 31/12)
• Levere positivt resultat på 15 MNOK (avsluttet 31/12)
Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen 1/4
Signert SLA for 2016 innen 1/4
• Etablert og forankret regional prioriteringsmodell innen 1/3
• Leveransepresisjon på leveranseplan på periferiutstyr på
100% (avsluttet 31/12)

Utvikle kundedialogen
• Etablert plan for økt proaktiv
tilstedeværelse i klinikk innen 1/6
• Øke kundetilfredshet med 5%
• Proaktive runder for Lokal service er
implementert i driften i hele Helse
Sør-Øst

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Anbefalt leveransemodell for MTU innen 1/5
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 26/10
• Gjennomføre utvalgte prosjekter

Etablere kundeorienterte tjenester
• Stegvis implementeringsplan for tjenesteorientering innen
1/5
• Definert tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale
kundetjenester innen 1/7
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Kontrakt inngått innen 8/9
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Avd. Kontraktsstyring etablert innen 1/10 (ny organisasjon)
• Støtte tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 1/1 (avsluttet 31/12)
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet
(avsluttet 31/12)
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Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 014-2017

STATUS IMOD
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner status iMod.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger
Status og fremdrift har ikke vært som ønskelig i siste periode og alle aktiviteter knyttet til
virksomhetsoverdragelsen vil i perioden fra mot 1.mai kreve forsterket oppfølging og økt
innsats.
Så langt viser erfaringene at programorganisasjonen må styrkes med hensyn til styring og
oppfølging for å sikre målsettingen med avtalen.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Det vises til tidligere saker angående eksternt partnerskap innen infrastruktur. Kontrakt ble
signert 14. oktober 2016 og implementering av avtalen er igangsatt.
Det gis en orientering om overordnet status på pågående aktiviteter. Ytterligere detaljer gis
som en del av presentasjon i møtet.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Overordnet status på programmet har i siste periode gått fra grønt til gult. Dette er spesielt
relatert til risiko til tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. Flere aktiviteter ligger her på
kritisk linje og det er iverksatt en rekke tiltak både hos HPE og Sykehuspartner HF for å
redusere risiko. Inntil effekten av disse tiltakene er verifisert, rapporteres fremdrift og risiko
som rødt.
De vesentligste usikkerhets- og risiko områdene på rapporteringstidspunktet er;
• Utvikling og tilpasninger av driftsverktøy og prosesser for samdrift fra 1.mai
(virksomhetsoverdragelse)
• Sikkerhetsgodkjenning av driftsløsning for EU/EØS (Bulgaria)
• Godkjenning av løsningsdesign for tilgangsstyring og nettverk sonemodell
Det er iverksatt flere tiltak for å sikre virksomhetsoverdragelsen pr. 1. mai;
• Revidert implementeringsplan er etablert
• Omfanget på prosess og verktøy er besluttet delt opp i to del-leveranser henholdsvis
1. mai og 15. juni
• Leveransen til 1. mai prioriteres inn mot de viktigste prosessene – Change, Incident
og Config
• HPE har styrket sin prosjektorganisasjon vesentlig
• HPE har brakt sine underleverandører på verktøysiden til å sitte i Norge
• Det er etablert «War room» operasjon og status rapporteres til programdirektør
Sykehuspartner HF og HPE på daglig basis
• Det gjennomføres kvalitetsrevisjon av alle prosjekter ukentlig
På bakgrunn av de iverksatte tiltak vurderes det som fortsatt realistisk å nå milepælen for
virksomhetsoverdragelsen 1. mai 2017, men det er ingen slakk i planen slik den nå ligger.
Innen telekom pågår avklaringer på kontraktuelt omfang på bygging av sentralbordløsning
og unified communications (UC). Fremtidige tjenester knyttet til sentralbordløsning og
alarm/personsøk vil måtte spesifiseres i økt detalj før bygging av tjenestene kan iverksettes
og kan få betydning for kontraktuelt omfang. Det er etablert et eget team fra Sykehuspartner
HF og HPE som arbeider med dette og som vil legge frem en endelig anbefaling i april/mai.
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Master Roll-Out planen ble sendt til endelig godkjenning i helseforetakene gjennom
helseforetakenes Single-Point-of-Contact (HF SPOC) den 27. januar med frist for
godkjenning den 15. februar. Alle foretak med ett unntak har respondert og gitt sin
godkjenning innen fristen.
På tross av de rapporterte forsinkelsene vurderes disse ikke å ha konsekvenser for samlet
fremdrift for fullført modernisering innen 31. oktober 2019.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Programmets forsinkelser og utviklingen av risikobildet knyttet til virksomhetsoverdragelsen
er bekymringsfullt. Det er avdekket flere forhold hvor HPE nå har iverksatt korrigerende
tiltak. Blant annet er nå bemanningen vesentlig styrket og underleverandører er brakt tettere
inn i programmet.
Det at programmet nå er i en situasjon hvor mer må gjøres på kortere tid utfordrer også
Sykehuspartner HF sin del. Det legges større tidspress på beslutninger og avklaringer, og
det blir kortere tid til å tilpasse og forberede organisasjonen for det som nå blir
driftsmodellen fra 1. mai 2017. Sykehuspartner HF bidrar også mer enn det som har vært
forutsatt, blant annet setter Sykehuspartner HF nå opp nødvendige servere for HPE sin
driftsløsning.
Det blir viktig for oss å ivareta våre kontraktuelle rettigheter knyttet til de endringer dette
medfører, slik at ikke Sykehuspartner HF bli sittende med økt økonomisk risiko og ansvar
som et resultat av den krevende situasjonen som har oppstått.
Prosessene knyttet til HR har god fremdrift og planen er at brev om reservasjonsrett skal
sendes ut 15. mars. Innen brev til de ansatte sendes ut må effekter av iverksatte tiltak
vurderes i forhold til at virksomhetsoverdragelsen kan gå som planlagt.
Arbeidsmengden knyttet til styring, oppfølging og rapportering i programmet er stort og
tiltagende. Det vil være et økende behov for en tett oppfølging fremover mot
virksomhetsoverdragelsen og videre når moderniseringen starter ute hos foretakene.
Programorganisasjonen vil måtte styrkes for den videre gjennomføringen.
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Forslag til vedtak:
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Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger
Styringsdokumentene behandles av programstyret i iMod 7. mars 2017 og er i samsvar med
retningslinjene gitt i overordnet styringsdokument for infrastrukturmoderniseringen.
Styringsdokumentene vil etter anbefaling fra styret Sykehuspartner HF fremsendes Helse
Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.
Styringsdokumentene anbefales godkjent.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Det vises til tidligere saker angående eksternt partnerskap innen infrastruktur. Kontrakt ble
signert 14. oktober 2016 og implementering av avtalen er igangsatt.
I samsvar med krav til forsterket styrings- og oppfølgingsregime for avtalen med ekstern
leverandør fremlegges styringsdokumenter for hovedprosjektene. Disse omfatter både egne
og ekstern leverandørs aktiviteter.
Styringsdokumenter for følgende hovedprosjekter legges frem for behandling;
• A01 Contract Management
• A02 Transition
• A03 Service Management
• A04 Architecture, Design and Security
• A05-A08 Transformation
• A09 Application Standardization and Consolidation
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Hovedprosjektene (A00-A08) i program iMod er etablert for å strukturere styring,
rapportering og gjennomføring av de ulike fasene og moderniseringsområdene som er
kontraktsfestet i avtalen med HPE. A00 er programstyring og ledelse.
I tillegg er det etablert et hovedprosjekt for applikasjonsstandardisering og –migrering (A09)
som inngår i styringsrammen til programmet, samt et hovedprosjekt for tilgangsstyring/IAM
(A10) som finansieres separat gjennom digital fornying.
Kontrakten med HPE spesifiserer 34 leverandørprosjekter, 112 delleveranser og 1808
leveranseforpliktelser som inngår som delelementer i hovedprosjektene (A00-A08) sammen
med egne definerte prosjekter og aktiviteter. Prosjektleveransene som dekkes av de 34
leverandørprosjektene er ytterligere beskrevet og detaljert i kontraktens appendiks 4.
Omfanget til hovedprosjektene er i samsvar med styringsrammene med programmet og
kost/nytte-analysen i Helse Sør-Øst styresak 069-2016.
Innholdet og leveranser i hovedprosjektene er i samsvar med kontraktens beskrivelser og
mandatene henviser i stor grad til kontrakten. På bakgrunn av dette er de også skrevet i en
kombinasjon av norsk og engelsk.
Mandatene er som en følge av dette krevende å sette seg inn i uten en inngående
kjennskap til programmet. Som bakgrunn for behandlingen av saken vil det derfor bli gitt en
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innføring i hovedprosjekter og programmets leveranser i styreseminaret i forkant av
styremøtet. Gjennomgangen vil belyse de samlede leveransene og det vil bli anledning til
spørsmål og diskusjoner i gjennomgangen.
3. Vedlegg
Trykte vedlegg:
Vedlegg 1 – A01 Contract Management
Vedlegg 2 – A02 Transition
Vedlegg 3 – A03 Service Management
Vedlegg 4 – A04 Architecture, Design and Security
Vedlegg 5 – A05-A08 Transformation
Vedlegg 6 – A09 Application Standardization and Consolidation
Utrykte vedlegg:
• Contract appendix 4
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1. Sammendrag
Funksjonen vil ivareta kommersiell og finansiell oppfølging, samt juridisk rådgivning av forhold
vedrørende kontrakten.

Prosjektdefinisjon
Bakgrunn:

Prosjektmål:

Strategisk forankring:
Føringer og
rammebetingelser:

Risiko:

Sykehuspartner har inngått en avtale med HPE den 14.10.16 om levering
av IKT infrastruktur de neste syv årene. Avtalen med HPE inkluderer
modernisering av IKT infrastrukturen de neste tre årene, og drift av
infrastruktur i avtalens løpetid
Løse utfordringer relatert til kontraktuelle forhold/uenigheter
Etablere rutiner for kontraktsoppfølging og rapportering.
Rapportere på kontraktsoppfølging.
Forvalte endringer av kontrakt.
Prosjektet skal forvalte og følge opp de kommersielle deler av
avtalen på en forsvarlig og økonomisk fordelaktig måte.
• Følge opp eksisterende 3.parts avtaler og realisere gevinster ved
oppsigelse og reforhandling av disse etter hvert som iMod
programmet skrider frem.
Se Sykehuspartner program iMod
•
•
•
•
•

Se Sykehuspartner program iMod
Det etableres et felles risikoregister for programmet iMod som omfatter
både Transisjon og Transformation som er i henhold til retningslinjene
gitt av program iMod. Eksempler på spesielle risikoer for Contract
Management området er:
•
•

Prosjekttoleranser:
Hovedinteressenter:

Manglende bemanning av nøkkelroller ved oppstart og gjennom
prosjektets levertid
HPE sin evne til å levere ønskede endringer til kontrakten

Se Sykehuspartner program iMod
Se Sykehuspartner program iMod
•

3.parts kontrakter leverandøren skal håndtere på vegne av
Sykehuspartner

Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

•

3. parts kontrakter på applikasjonsnivå

•

3. parts kontrakter som Sykehuspartner eier og forvalter.

•

Forhold til tjenesteavtalen mot HF’ene

•

Styrende dokumenter fra Helse Sør Øst RHF
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Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat
Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

Se Sykehuspartner program iMod

Se Sykehuspartner program iMod
•

Se Appendix 4D «Partial deliveries» og «principal benefits»

Prosjekttilnærming
Prosjektet er et delprogram under Sykehuspartner program iMod og vil ha ansvaret for å følge opp
kontrakten mot avtalen med HPE (ekstern partner).
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
Sykehuspartner har inngått en avtale med HPE om levering av IKT infrastruktur de neste syv årene.
Avtalen med HPE inkluderer modernisering av IKT infrastrukturen de neste tre årene, og drift av
infrastruktur i avtalens løpetid.

2.2. Prosjektmål
Leveringsomfang:
•
•

•

Løse utfordringer relatert til kontraktuelle forhold/uenigheter
Etablere og løpende evaluere rutiner/prosesser/verktøy for forvaltning og oppfølging av
kontrakten som tydeliggjør roller, ansvar og håndterer grensesnitt mot relevante avdelinger i
SP.
Utføre aktiviteter i henhold til etablerte rutiner/prosesser/verktøy for forvaltning og
oppfølging av kontrakten som tydeliggjør roller, ansvar og håndterer grensesnitt mot
relevante avdelinger i SP.

Herunder:
(Listen er ikke uttømmende. )
Håndtere/koordinere forespørsler rundt kontraktuelle forhold fra leverandør.
o Endringshåndtering
o Forvaltning av priser (Prisjusteringer)
o Forsinkelser
o Fakturahåndtering
o Milepæler
• Sikre gevinstrealisering i forhold til 3. parts kontrakter.
• Sikre utfasing og reforhandling av 3 parts kontrakter omfattet av avtalen.
• Være kontaktpunkt/rådgiver for resten av organisasjonen når det kommer til nye anskaffelser
(lokale eller nasjonale) for å unngå overlapp med denne avtalen.
• Endringshåndtering av kontrakt på forespørsel fra oppdragsgiver.
• Oppfølging av fakturagrunnlag og inngående faktura (prosess mot prosjektledere)
• Kostnadskontroll i forhold til leveranser, endringer etc
• Oppfølging og forvaltning av priser
• Oppfølging av forvaltning av FRM (Financial Responsibility Matrix)
Juridisk rådgivning og bistand innenfor kontraktens omfang, herunder f.eks:
o Rådgivning og bistand innen endringshåndtering
o Rådgivning og bistand vedrørende læren om vesentlig endring
o Rådgivning og bistand vedrørende kontrakts fortolkning.
• Overlevering av / implementering av de rutiner/prosesser mv som omtales til
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner når vi er i normal produksjon.

•

•
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2.3. Prosjekttilnærming
Prosjektet er et delprogram under Sykehuspartner program iMod og vil ha ansvaret for å følge opp
kontrakten mot avtalen med HPE (ekstern partner).
Prosjektet skal forholde seg til de føringer som legges i program iMod.
Prosjektet forholder seg til 2-in-a-box prinsippet med ekstern partner der både Sykehuspartner og
ekstern partner sitter i prosjektledelsen og ledelsen av de enkelte «tårn».
Prosjektet skal ha en svært tett dialog med de andre delprosjektene og strategisk partner og løpende
håndtere de saker og kontrakts endringer som kommer opp som en følge av disse.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Det er ikke skrevet et eget Business case for dette prosjektet. Business caset er skrevet for iMod
programmet og gjelder også for dette prosjektet

4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser
Prosjektplanen og arbeidet tilpasses den overordnede planen som er gitt av kontrakten og de «partial
deliveries» som er kommet i leverandørens besvarelser.

4.2. Leveringsomfang
Listen under er ikke uttømmende, og vil utvikles etter hvert som rutiner og prosesser er på plass.

Step name
Reporting

Input
Status reports from
technical
departments/towers

Tasks
Consolidate and verify
towards contract

Contract changes

Contract change request
from SIAM

Assess impact to contract
Draft new wording
Negotiate

Invoice handling

Invoice from partner via
Oracle

Validate draft invoice
with SIAM

Output
• Initiate change in
3rd party
contracts
• Initiate use of
service credit
regime
• Basis for Invoice
handling
Contract change order in
360
Rewritten contract
document in 360
Approval to pay in Oracle
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Deal with questions
Approve/reject final
invoice
Supplier
performance
management

4.2.1.
Prosjektproduktbeskrivelse
Nedenfor følger en oversikt over transisjonsleveransen som er kontraktsfestet med HPE. For mer
detaljerte beskrivelser av Partial Deliveries (PD), Milestones og tidsplaner, henvises det til Appendix
4D i kontrakten. PD’ene er delt i fem tårn: Hosting, Telecom, Network, Workspace and Cross-tower.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P03
Third Party Contract Management and Novation

Develop and execute the transition strategy of the Third Party
Contracts (TPC’s) for the services in scope from the Current
Mode of Operation (CMO) to the Transition (TMO) and Future
Mode of Operation (FMO)

Sammensetning:

T1-P03-PD1: Third Party Contract Management and novation

Format:
•

Customer will be able to deploy less management time and allowing staff to focus on their
core business and Customer has less contractual and financial commitments.

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Written acceptance provided to the Contractor

Kvalitetsmetode:
N/A

Kvalitetsansvar:
Jens Granholt

4.3. Erfaringer som er brukt
Prosjektet vil benytte de erfaringer som er opparbeidet fra SPIIS prosjektet.
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4.4. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Prosjektet har eksterne avhengigheter til alle de andre delprosjekter som gjennomføres som en del av
Imod programmet.

4.5. Budsjett
Prosjektets budsjett og antall FTE er vist i tabellene under. Budsjettall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK), mens antall FTE er avrundet til nærmeste desimal.
Sykehuspartners kostnader utgjøres i sin helhet av antall FTE allokert til prosjektet.
Aktivitet (MNOK)
CM – Project Management
CM – Finance Management
CM – Legal Management
CM – Contract Management –
Clean Up
HPE
Total

2016
1,0
0,4
0,4
0,4

2017
3,9
1,6
1,6
1,6

2018
3,9
1,6
0,8
0,8

2019
3,3
1,6
0,8
0,8

Sum
12,0
5,3
3,7
3,7

2,2

0,8
9,5

7,1

6,5

0,8
25,4

Aktivitet (FTE)
CM – Project Management
CM – Finance Management
CM – Legal Management
CM – Contract Management –
Clean Up
Total

2016
0,6
0,3
0,3

2017
2,2
1,0
1,0

2018
2,2
1,0
0,5

2019
2,0
1,0
0,5

Sum
7,0
3,3
2,3

0,3
1,3

1,0
5,2

0,5
4,2

0,5
4,0

2,3
14,7

4.6. Tidsplan
Rutiner/prosesser/verktøy for forvaltning og oppfølging av kontrakten som tydeliggjør roller, ansvar
og håndterer grensesnitt mot relevante avdelinger skal være etablert innen 3 måneder etter effektiv
kontraktsdato.

Øvrige aktiviteter avhenger av hvilke kontraktsavklaringer og endringer som kommer opp som en del
av de andre prosjektene i iMod programmet, og tas løpende etter hvert som de kommer opp. For
større/langvarige saker utarbeides egne tidsplaner ved behov.

4.7. Risiko
Det etableres et felles risikoregister for programmet iMod som omfatter både Transisjon og
Transformation som er i henhold til retningslinjene gitt av program iMod. Spesielle risikoer for
Contract Management området er:
•

Manglende bemanning av nøkkelroller ved oppstart og gjennom prosjektets levertid
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Lite erfaring med å håndtere denne type kontrakter i egen organisasjon
HPE sin evne til å levere ønskede endringer til kontrakten
HPE prøver å utnytte uklarheter i kontrakten til reduksjon av egen risiko og kostnad
For dårlig kjennskap til detaljene i kontrakten i egen organisasjon
Manglende insentiver for ekstern partner knyttet til å effektivisere bruk av software lisenser
da Sykehuspartner betaler software lisenser og ekstern partner forvalter kan føre til at
kostander til software lisenser ikke effektiviseres

5. Gjennomføringsstrategi
5.1. Strategi for styring og kontroll
Prosjektet vil følge de kontrollmekanismer som er etablert i program iMod.
Lederne av alle delprosjekter (Partial Delivery) skal rapportere ukentlig til Transition lead, både
Sykehuspartner og ekstern partner.
Contract Manager har ukentlige arbeidsmøter med Contract Manager hos strategisk partner.
Contract Manager vil rapportere ukentlig til program management i iMod.
Månedlig rapportering skal gjøres i CA PPM (Clarity), både på tårnnivå og på prosjektnivå.
Prosjektet forutsetter at PMO i programmet kan gi støtte til styring og kontroll.

5.2. Kvalitetsstrategi
Prosjektet vil benytte de kvalitetsprosedyrer og – sjekklister som gjelder for program iMod.

5.3. Anskaffelsesstrategi
Prosjektet skal følge gjeldende anskaffelsesstrategi for program iMod. Program iMod forholder seg til
kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner. I hovedsak betyr dette at ekstern partner skal
levere all IKT infrastruktur til Helse Sør-Øst i kontraktens levetid.
Det skal etableres en rutine for behandling av Change Orders i programmet.

5.4. Risikostyringsplan
Prosjektet skal forholde seg til de rutiner og prosedyrer for risikostyring som er etablert i program
iMod. Dette betyr at risiko skal være kjent, eiet, kommunisert og ansvarliggjort på alle nivå i
prosjektet (Risk should be known, owned, communicated and managed with clear responsibility at
every level).
Prosjektet skal følge opp risiko ukentlig og rapportere denne ukentlig til programledelsen i iMod og
månedlig til programledelsen i forbindelse med månedlig rapportering til Sykehuspartner.
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5.5. Kommunikasjonsstrategi
Prosjektet skal følge den kommunikasjonsstrategien som etableres i program iMod.
Prosjektet vil sammen med programmet ha en tett dialog med kommunikasjonsansvarlig i
Sykehuspartner.

5.6. Konfigurasjonsstrategi
Prosjektet vil forholde seg til etablerte rutiner i Sykehuspartner og program iMod når det gjelder
oppbevaring, beskyttelse, endringer og versjonskontroll av prosjektets produkter.
Alle dokumenter skal versjonshåndteres og legges ut på felles sharepoint (Office 365) i prosjektet.
Tilgangen til felles sharepoint styres av PMO i programmet. Dokumenter med kontraktsensitiv
informasjon skal ikke tilgjengeliggjøres.
Endringsanmodninger skal håndteres etter spesifisert rutine i program iMod.

6. Prosjektorganisasjon

6.1. Ressursallokering
Navn

Svein Juterud
Terje Aurdal
Terje Valderhaug
Innleie
Sevian Stenvig

Rolle

Projectmanager
Project management/ support
Pricing/FRM/Invoicing
Finance-/ contract
support
Lead Legal advisor

Allokert fra

Allokert til

01.11.2016

31.12.2019

01.11.2016

31.12.2019

01.11.2016

31.12.2019

01.11.2016

31.12.2019

01.11.2016

31.12.2019

% allokering
100%
100%
100%
50%
50%
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Navn

Monika Holth
Morten Haugan

Jens Granholt

Rolle

Support Legal advisor
3rd party contracts clean
up/ ensure benefits
realizations
3rd party contracts
management/ ensure
benefits realizations
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Allokert fra

Allokert til

01.11.2016

31.12.2017

01.11.2016

31.12.2017

01.11.2016

31.12.2017

% allokering
50%
50%

100%
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Versjonskontroll:
Versjon
0.1
0.2
0.7
0.8
0.9
0.93

Dato
Forklaring
17.10.2016 Første versjon av dokumentet
18.10.2016 Lagt til delleveranser under kapittel 4.3 og
tidsplan under kapittel 4.7
30.12.2016 Oppdatert alle kapitler
06.01.2017 Oppdatert med budsjetter
10.01.2017 Endret iht ny inndeling
06.02.2017 Inkludert detaljert beskrivelse av SP leveranser
(kap 4.3.2) samt oppdatert risiko (kap 4.8)

Utført av
Stig Nydal
Thomas Borthen
Stig Nydal
Stig Nydal
Stig Nydal
Stig Nydal

Godkjent av:
Navn
John Vestengen

Rolle
Programleder iMod

Stilling
Programleder

Dato
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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon

Bakgrunn:

Prosjektmål:
Strategisk forankring:
Føringer og
rammebetingelser:

Risiko:

Prosjekttoleranser:
Hovedinteressenter:
Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

Sykehuspartner har inngått en avtale med HPE om levering av IKT
infrastruktur de neste syv årene. Avtalen med HPE inkluderer
overtagelse av eksisterende drift av IKT infrastrukturen til HSØ samt
modernisering av denne de neste tre årene.
Dette prosjektet omhandler overføring (Transisjon) av driftsansvaret slik
at HPE er i stand til å drifte våre systemer etter overtagelsesdato.
Følgende områder er dekket i dette prosjektet:
• Knowledge Transfer
• Employee Transfer
• Transfer of operational responsibilities
• Carrier Management setup
Sikker og stabil drift etter overtagelses dato.
HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016
-

Manglende bemanning av nøkkelroller ved oppstart og gjennom
prosjektets levetid
- Ansatte i omfang slutter i SP før og under transisjonen
- Manglende informasjon og utdatert driftsdokumentasjon innen
de områdene som overdras
- Lav datakvalitet innen CMDB
- HPE sin leveranseevne og fleksibilitet og evne til å endre planer
dersom dette er påkrevet
- HPE sin evne til å levere ønskede endringer til kontrakten
Ikke definert egne toleranser
Se interessentanalyse iMod
Se styrende dokumenter iMod (kontrakt HPE, overordnet
styringsdokument, Mandat iMod)
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Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat

HSØ Styresak 69-2016

Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016

Prosjekttilnærming
•

Prosjektet er et delprogram under Sykehuspartner program iMod og vil ha ansvaret for fire
Transisjonsaktivitetene i avtalen med HPE (ekstern partner). Dette er: Knowledge Transfer,
Employee Transfer, Transfer of operational responsibilities and Carrier Management setup
Avtalen med HPE er førende for leveransene i prosjektet.
Prosjektet skal gjennomføre en planleggingsperiode på inntil 30 dager der nødvendige planer skal
etableres i samarbeid med HPE og Sykehuspartner.
Prosjektet skal følge HSØ PPM modellen og malene gitt i Prosjektveiviseren. Mye av
dokumentasjonen vil være på engelsk da dette er samarbeidsspråket overfor HPE.
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
Prosjektet er et resultat av inngåelse av en kontrakt med ekstern partner om modernisering og drift
av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Gjennomføringen av nødvendig transisjon og modernisering er
tillagt program iMod. Program iMod er ledet av Sykehuspartner med et Programstyre ledet av
adm.dir. i Sykehuspartner.
Prosjektet må forholde seg til kontrakten med ekstern partner og denne forutsetter at prosjektet
anses å være i Gjennomføringsfasen i henhold til HSØ PPM-modellen. Dette betyr at alle prosjekter
under Transisjon og som skal leveres av ekstern partner, ikke vil gjennomgå Konseptfasen eller
Planleggingsfasen. Prosjektet anses å ha fått godkjent en BP3 beslutning: oppstart
Gjennomføringsfasen.

2.2. Prosjektmål
Prosjektet skal sikre at HPE leverer sikre og stabile infrastrukturtjenester etter at de har overtatt
ansvaret. Prosjektet omfatter aktiviteter som overføring av ansatte i omfang, etablere
gjennomgående prosesser og verktøy, belyse og implementere nødvendige sikkerhetstiltak.

2.3. Prosjekttilnærming
Prosjektet skal forholde seg til de føringer som legges i program iMod. I hovedsak betyr dette at
ekstern partner utarbeider design, utvikler komponenter og ruller ut disse til helseforetakene.
Sykehuspartner skal godkjenne design, verifisere og teste utviklede komponenter og være ansvarlig
for utrullingen på helseforetakene.
Prosjektet forholder seg til 2-in-a-box prinsippet med ekstern partner der både Sykehuspartner og
ekstern partner sitter i prosjektledelsen og ledelsen av de enkelte «tårn».
Prosjektet skal ha en svært tett dialog med Architecture and Security i forhold til godkjenning av
design og arkitektur- og sikkerhetsbeslutninger. Architecture and Security må støtte Transisjon med
ressurser innen sikkerhet, arkitektur og design.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Det er ikke skrevet et eget Business case for dette prosjektet. Business caset er skrevet for iMod
programmet og gjelder også for dette prosjektet.

4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser
Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser som ligger til
program iMod. Prosjektet rapporterer til PMO i iMod.
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Det er ikke etablert egne toleranser for prosjektet.

4.2. Forutsetninger
Den til enhver gjeldende kontrakt mellom Sykehuspartner og ekstern partner, herunder godkjente
endringsmeldinger, vil være førende for totalomfanget i dette prosjektet.

4.3. Leveringsomfang
Prosjektet forholder seg til kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner når det gjelder
leveranseomfang og prosjektproduktbeskrivelser som vist i kapittel 4.3.1.
Prosjektproduktbeskrivelse
Nedenfor beskrives de fire transisjonsleveransene. For mer detaljerte beskrivelser av Partial
Deliveries (PD), Milestones og tidsplaner, henvises det til Appendix 4D i kontrakten.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P08
Knowledge Transfer

Identify and manage the transfer of knowledge of the retained employees at Customer for the
CMO services in scope to the Contractor and ensure the knowledge of people delivering the
service today is consistently documented in knowledge articles and training material and
applied to the future operations including Consortium’s delivery colleague. This is a key critical
success factor for a seamless takeover of operational responsibilities at Service Commencement
Date (SCD).

Sammensetning:

T1-P08-PD1: Knowledge Transfer (KT) management

Format:
•

Knowledge Transfer reduces the risk around gaps that may exist operational, technical and
process documentation

•

As gaps in operational, technical and process documentation are closed, the risk of services
outages is reduced and eventual outages are resolved quicker, leading to improved
customer satisfaction on services

•

Customer can release retained staff to other tasks and switch from operationally
responsibility for managing the environment and enjoy the benefits of the new SLAs

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

KT readiness evaluation completed and signed off by both parties.

Kvalitetsmetode:

Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser for
kvalitetsmetode som ligger til program iMod.
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Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Knowledge Transfer er kvalitetsansvarlig

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P17
Employee Transfer

Complete employee transition for all identified affected employees of Sykehuspartners by the
committed commencement date

Sammensetning:

T1-P17-PD1: Employee Transfer

Format:
•

Transfer from a large part of Sykehuspartners current delivery force for the in scope
services to HPE, will largely mitigate the risk of disruption to continuity of services.

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Employees transitioned – Transfer completed
• Written project acceptance provided to HPE

Kvalitetsmetode:

Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser for
kvalitetsmetode som ligger til program iMod.

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Employee Transfer er kvalitetsansvarlig
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P19
Transfer of Operational Responsibilities

The goal is the seamless transfer of the Operational Responsibilities (OR) of the current mode of
operations (CMO) services in scope for Hosting, Network and Workplace from Sykehuspartner
to HPE at Service Commencement Date (SCD)

Sammensetning:

T1-P19-PD1: Transfer of Operational Responsibilities

Format:
•

Sykehuspartner can release retained staff from operational management and monitoring
of infrastructure, to managing this environment using SLAs

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
• ORR completed and mutually agreed by Sykehuspartner and HPE that HPE is ready to take
over the operational responsibilities from Sykehuspartner
• Emergency Drill testing completed and final results documented and agreed by
Sykehuspartner and Consortium
• Continuity plans approved

Kvalitetsmetode:

Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser for
kvalitetsmetode som ligger til program iMod.

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Transfer of Operational Responsibilities er kvalitetsansvarlig
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P42
Carrier Management Setup

The goal is to set up the Carrier Management services and processes between WAN providers
and HPE to deliver the WAN services to Sykehuspartner.

Sammensetning:

T1-P42-PD1: Carrier Management Setup

Format:
•

Customer can release retained staff to other tasks and switch from operationally managing
carriers, to managing this environment using SLAs

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Completed handover of Carrier Management data to Consortium delivery
• Carrier management process document is signed off by HPE and SP

Kvalitetsmetode:

Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser for
kvalitetsmetode som ligger til program iMod.

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Carrier Management Setup er kvalitetsansvarlig.

Aktivitets- og leveransebeskrivelse
Under er det en beskrivelse av interne sykehuspartner leveranser pr prosjekt.
4.3..1. P08 – Knowledge Transfer(KT)
KT mål: Identify and manage the transfer of knowledge of the retained employees at Customer for
the CMO services in scope to the Contractor and ensure the knowledge of people delivering the
service today is consistently documented in knowledge articles and training material and applied to
the future operations including Consortium’s delivery colleague. This is a key critical success factor
for a seamless takeover of operational responsibilities at Service Commencement Date (SCD).

De interne leveransene oppsummert (deliverable id henviser til prosjektleverane id):
Deliverable
ID

Description

Comment

T1-P08PD1-OB3

Skill matrix, function, roles and
responsibilities overview for all employees
performing work on the As-Is services in
scope (transferring and retained
employees and consultants)

En total kompetanseoversikt
over alle ansatte som leverer
tjenester i omfang
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T1-P08PD1-OB4

Actual list of transferring and retained
employees for As-Is services in scope with
reference to the skill matrix

Oversikt over alle ansatte.

T1-P08PD1-OB5

Approval Project Initiation Document and
detailed project planning

Utarbeidelse og godkjennelse av
nødvendig
prosjektdokumentasjon og plan

T1-P08PD1-AM1CSO

Planning completed

Kvalitetssjekk av alle relevante
dokumenter

T1-P08PD1-OB6

KT plan in collaboration with Consortium
employees

Lage KT plan. Sikre forankring
og planlegging mot alle andre
aktiviteter som involverte deltar
i

T1-P08PD1-OB7

Approved Exception Handling process for
urgent/critical KT activities

Utarbeidelse og godkjennelse av
nødvendig dokumentasjon.

T1-P08PD1-OB8

Current operational documentation for all
in-scope of transfer services

Få oversikt og godkjenne all
nødvendig dokumentasjon som
skal oversendes. Dette
inkluderer også gjennomgang
og verifikasjon av at
informasjon innen områder som
ikke er i omfang taes ut
(sladdes)

T1-P08PD1-OB9

Agreed Initial KT event calendar

Forankre og kalle inn til
relevante møter.

T1-P08PD1-OB10

Job shadowing completed

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

T1-P08PD1-OB11

Agreed detailed KT progress report

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

T1-P08PD1-OB12

Reverse shadowing completed

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
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kvalitet
T1-P08PD1-OB13

KT readiness evaluation completed

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

T1-P08PD1-AM2CSO

Implementation completed

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

T1-P08PD1-AM3CSO

Test prior to commencement date
completed

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

T1-P08PD1-OB14

Written project acceptance document

Verifikasjon av at MP
gjennomført med tilstrekkelig
kvalitet

De interne leveransene oppsummert (deliverable id henviser til prosjektleverane id):
4.3..2. P17 –Employee Transfer(ET)
ET mål: Complete employee transition for all identified affected employees of Sykehuspartners by
the committed commencement date.
De interne leveransene oppsummert (deliverable id henviser til prosjektleverane id):
Deliverable ID

Description

Comment

T1-P17-PD1OB2

Anonymous employee list containing
individual employee data provided to HPE

Inkuderer all nødvendig
informasjon ifm relevante
kostnader

T1-P17-PD1OB3

Approved Project Initiation Document and
detailed project planning

Kvalitetssjekk av alle relevante
dokumenter

T1-P17-PD1OB4

Named employee list containing individual
employee data provided to HPE

Inkuderer all nødvendig
informasjon ifm relevante
kostnader

T1-P17-PD1OB5

HR Governance established and HR resources
assigned

T1-P17-PD1OB6

Finalized HR consultations on employment
Terms &Conditions, including pension solution
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T1-P17-PD1OB7

Letter for Rights of Reservation provided to all
in-scope employees to receive an
employment contract

T1-P17-PD1OB8

Completed Employee offboarding:

T1-P17-PD1OB9

Proper set-up in HPE HR systems (Workday),
locations provided to Transitioned employees
to ensure service continuity after SCD:

• Written confirmation from Sykehuspartner
that employees’ contracts are terminated"

• Transitioned employees received badges
required to enter Sykehuspartner locations
• Transitioned employees set-up in HPE HR
system, allowing access rights to be provided
to transitioning employees required for
Sykehuspartner systems for service operation
T1-P17-PD1OB11

Written project acceptance

4.3..3. P19 – Transfer of Operational Responsibilities
“Transfer of Operational Responsibilities mål”: The goal is the seamless transfer of the Operational
Responsibilities (OR) of the current mode of operations (CMO) services in scope for Hosting,
Network and Workplace from Sykehuspartner to HPE at Service Commencement Date (SCD)
De interne leveransene oppsummert (deliverable id henviser til prosjektleverane id):
Deliverable
ID

Description

Comments

T1-P19-PD1OB2

Approved Project Initiation Document
and detailed project planning

Kvalitetssjekk av alle relevante
dokumenter

T1-P19-PD1OB3

Agreed list of services to be tested and
defined level of testing for each service
:
• Hosting services
• Network services
• Workspace services
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• Service management services
T1-P19-PD1OB4

Provided access for Consortium
employees to all required tools and
systems for Service Delivery

T1-P19-PD1OB5

Tools and processes for Emergency Drill
testing agreed by Sykehuspartner and
Consortium

T1-P19-PD1OB6

Test case scenarios for defined and
documented to perform an emergency
drill to validate services, processes,
governance and tools
Test case scenarios agreed by
Sykehuspartner and Consortium

T1-P19-PD1OB7

Completed Emergency Drill and final
results documented and agreed

T1-P19-PD1OB8

Sykehuspartner and Consortium
mutually agreed Operational Readiness
of Consortium to take over the
Operational Responsibilities from
Sykehuspartner

T1-P19-PD1OB9

Written project acceptance document

T1-P19-PD1AM1-CSO

Planning completed

T1-P19-PD1AM2-CSO

Implementation completed

T1-P19-PD1AM3-CSO

Test prior to commencement date

4.3..4. P42 – Carrier Management Setup
“Carrier Management Setup”: The goal is to set up the Carrier Management services and processes
between WAN providers and HPE to deliver the WAN services to Sykehuspartner.
De interne leveransene oppsummert (deliverable id henviser til prosjektleverane id):
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Deliverable ID

Description

Comments

T1-P42-PD1OB2

Signed Letter of Agency (LoA) with
regards to WAN Consortium
(Agreement that authorizes the
Consortium to work with and manage
the WAN Consortium on behalf of
Sykehuspartner)

Utarbeide, godkjenne og sende ut formelt brev til
relevante 3dje parts leverandører som er
nødvendig for leveransene til HPE

T1-P42-PD1OB3

Approved Project Initiation Document
and project planning

Kvalitetssjekk av alle relevante dokumenter

T1-P42-PD1OB4

Documentation and contracts of WAN
Consortium provided to Consortium

T1-P42-PD1OB5

Written project acceptance

4.4. Erfaringer som er brukt
Prosjektet vil benytte de erfaringer som er opparbeidet fra SPIIS prosjektet.

4.5. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Prosjektet har noen mindre eksterne avhengigheter mot linjeorganisasjonen i Sykehuspartner. Dette
gjelder innen Knowledge Transfer og Carrier Management setup. For Knowledge Transfer vil noen
oppgaver til ansatte inngå i leveransen til HPE og for Carrier Management setup vil noen 3dje parts
avtaler innen nettverk bli overført til VO Plan og styring.

4.6. Budsjett
Prosjektets budsjett og antall FTE er vist i tabellene under. Budsjettall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK), mens antall FTE er avrundet til nærmeste desimal.
Sykehuspartners kostnader utgjøres i sin helhet av antall FTE allokert til prosjektet.
Aktivitet (MNOK)
TR1 – Project management
TR1 – SP HR
TR 1 – SP Operations Readiness
HPE
Total

2016
0,4
0,4
0,5
1,3

2017
1,5
1,1
5,8
11,0
19,4

2018
-

2019
-

Sum
1,9
1,5
6,3
11,0
20,7

Aktivitet (FTE)
TR1 – Project management
TR1 – SP HR
TR 1 – SP Operations Readiness
Total

2016
0,2
0,3
0,4
0,9

2017
0,9
0,8
4,3
6,0

2018
-

2019
-

Sum
1,2
1,0
4,7
6,9
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I tabellen under er hovedområdene brutt ned per produktidentitet (jf. kapittel 4.3) der dette er
aktuelt:
Hovedområder
TR1 – Project Management
TR1- SP HR
TR1 – SP Operational
Readiness
TR1 – HPE

Produktidentitet
Prosjekt ledelse
P17 Employee Transfer
P08 Knowledge Transfer
P19 Transfer of operational responsibilities
P42 Carrier Management setup
Fastpris fra HPE

4.7. Tidsplan
Overordnet tidsplan for transisjonsprosjektene er vist i figuren nedenfor. Detaljert tidsplan etableres
som en del av planleggingsfasen for det enkelte prosjekt. Virksomhetsoverdragelsen skal være
gjennomført innen 1. mai 2017.

Figure 1: High-level Transition plan and planning milestones

4.1. Risiko
Det er etablert ett felles risikoregister for programmet iMod som omfatter både Transisjon og
Transformation som er i henhold til retningslinjene gitt av program iMod. Under er det utdypet risiko
knyttet opp mot hvert enkelt prosjekt som skal leveres.
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• P08 – Knowledge Transfer. Dette er et omfattende prosjekt som skal sikre at HPE har tilstrekkelig
dokumentasjon og kompetanse til å overta driften 1 mai 2017. Spesielt er det omfattende å gjøre
tilgjengelig og oppdatere nødvendig dokumentasjon innen alle områder. Identifiserte områder er:
o KT might be delayed due to unwillingness or delay of CMO to support the knowledge
transfer and provide associated documentation
o KT might be delayed due to documentation translation from Norwegian to English
and jeopardize overall project delivery.
o KT might be delayed due to non-existing documentation for the CIs, processes,
operation manuals, etc.
o There is a risk that delivery in TMO might experience issues or SCD to be delayed if
more than 30% of Sykehuspartner employees, planned to be transferred to HPE,
refuse the offers.
• P17 – Employee Transfer. For å ha lav operasjonell risiko er viktig at alle i omfang takker ja til å bli
overdratt til HPE. Identifiserte risikoer er:
o Delay in finalizing the negotiations on the employment terms and conditions
including the pension plan solution that might delay the employee on-boarding
process
• P19 – Transfer of Operational Responsibility. Dette prosjektet skal oppsummere og sikre at alle
nødvendige leveranser er ferdigstilt før oppstart. Identifiserte risikoer er:
Delay in C2SSN connectivity, functionality issues and right set of access.
Delay in Device access creation and correction of its functionality issues
CMDB data quality may not be sufficient to ensure sufficient quality of service.
Proposed mitigation: discuss on program level in order to find a solution.
o Tools implementation such as ticketing, monitoring tools and CMDB with loaded CI
data in it may not be available on time to ensure timely start of RTPA/CMDB checks.
o There may not be sufficient time to finalize RTPA for Windows servers due to the
number of Cis, and constraints such as access, CMDB data quality and tools
implementation. Proposed mitigation: Speed up tools projects, communicate swiftly
and ensure all dependencies from other projects are covered.
o Warehouse for PCs and printers to be established and onboarded
o CI Lists may not be available in time and may not provide complete information for
the infrastructure.
o There is a risk that Sykehuspartner employees transferred to HPE will not have
required access, tools and equipment as of SCD.
o There is a risk that 3rd party contracts will be provided late and not operational for
HPE due to current delay in P03 - 3rd party contract management and novation start.
• P42 – Carrier Management Setup. Identifiserte risikoer er:
o Delay in the approval process from 3rd party contractors accepting HPE to use the
agreement.
o
o
o
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5. Gjennomføringsstrategi
5.1. Strategi for styring og kontroll
Prosjektet vil følge de kontrollmekanismer som er etablert i program iMod.
Lederne av alle delprosjekter (Partial Delivery) skal rapportere ukentlig til Transition lead, både
Sykehuspartner og ekstern partner. Transition lead vil rapportere ukentlig til program management i
iMod. Denne rapporteringen vil mest sannsynlig gjennomføres i ekstern partners
rapporteringsverktøy.
Månedlig rapportering skal gjøres i CA PPM (Clarity), både på tårnnivå og på prosjektnivå.
Prosjektet forutsetter at PMO i programmet kan gi støtte til styring og kontroll, spesielt innenfor
økonomisk oppfølging av kontrakten med ekstern partner og regnskap ved månedsslutt. Prosjektet
har ikke allokert egen kontroller for å håndtere denne aktiviteten.

5.2. Kvalitetsstrategi
Prosjektet vil benytte de kvalitetsprosedyrer og – sjekklister som gjelder for program iMod.
Lederne av alle delprosjektene er ansvarlig for kvalitetssikring av sine leveranser i sine prosjekter,
definert av kontrakten.

5.3. Anskaffelsesstrategi
Prosjektet skal følge gjeldende anskaffelsesstrategi for program iMod. Program iMod forholder seg til
kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner. I hovedsak betyr dette at ekstern partner skal
levere all IKT infrastruktur til Helse Sør-Øst i kontraktens levetid.
Det skal etableres en rutine for behandling av Change Orders i programmet.

5.4. Risikostyringsplan
Prosjektet skal forholde seg til de rutiner og prosedyrer for risikostyring som er etablert i program
iMod. Dette betyr at risiko skal være kjent, eiet, kommunisert og ansvarliggjort på alle nivå i
prosjektet (Risk should be known, owned, communicated and managed with clear responsibility at
every level).
Prosjektet skal følge opp risiko ukentlig og rapportere denne ukentlig til programledelsen i iMod og
månedlig til programledelsen i forbindelse med månedlig rapportering til Sykehuspartner.

5.5. Kommunikasjonsstrategi
Prosjektet skal følge den kommunikasjonsstrategien som etableres i program iMod.
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Prosjektet vil sammen med programmet ha en tett dialog med kommunikasjonsansvarlig i
Sykehuspartner.

5.6. Konfigurasjonsstrategi
Prosjektet vil forholde seg til etablerte rutiner i Sykehuspartner og program iMod når det gjelder
oppbevaring, beskyttelse, endringer og versjonskontroll av prosjektets produkter.
Alle dokumenter skal versjonshåndteres og legges ut på felles sharepoint (Office 365) i prosjektet.
Tilgangen til felles sharepoint styres av PMO i programmet. Dokumenter med kontraktsensitiv
informasjon skal ikke tilgjengeliggjøres. Dette styres fra ansvarlig kontraktsleder (Contract
Management).
Endringsanmodninger skal håndteres etter spesifisert rutine i program iMod.

6. Prosjektorganisasjon
Foreløpig prosjektorganisasjon er vist under.

6.1. Ressursallokering
Nedenfor er ressursallokering til nøkkelpersoner angitt.

Navn

Rolle

Allokert fra

Allokert til

% allokering
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Navn

Rolle

Allokert fra

Allokert til

% allokering

Stig Nydal

Transition lead

01.11.2016

01.05.2017

100%

Andreas Hafslund
Stian Gusfre
Helene Wergeland
Rehman Moghal

Project leader, P19
Project leader, P17
Project leader, P08
Project leader, P42

01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016

01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017

50%
60%
75%
50%

Prosjektet vil i planleggingsfasen med ekstern partner frem til utgangen av januar 2017 vurdere
endringer av bemanningen i prosjektet.
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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon

Bakgrunn:

Prosjektmål:
Strategisk forankring:
Føringer og
rammebetingelser:

Risiko:

Prosjekttoleranser:
Hovedinteressenter:
Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

Sykehuspartner har inngått en avtale med HPE om levering av IKT
infrastruktur de neste syv årene. For å realisere denne avtalen skal det i
løpet av Transisjonsperioden etableres samhandlings- og
styringsmekanismer mellom Sykehuspartner og HPE.
Prosjektet skal etablere samhandlings- og styringsmekanismer mellom
Sykehuspartner/ HSØ og HPE.
HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016
-

Manglende bemanning av nøkkelroller ved oppstart og gjennom
prosjektets levertid
- Omfang av påkrevde tilpasninger i Sykehuspartner til SCD krever
ressurser som overstiger tildelte budsjetter.
- Omfang av endringer i Sykehuspartner er for stort til at
organisasjonen er fullt ut opplært innen SCD.
Ikke definert egne toleranser
Se interessentanalyse iMod
Se styrende dokumenter iMod (kontrakt HPE, overordnet
styringsdokument, Mandat iMod)
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Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat
Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016

Prosjekttilnærming

Prosjektet er et delprogram under Sykehuspartner program iMod og vil ha ansvaret for å etablere
samhandlings- og styringsmekanismer mellom Sykehuspartner/ HSØ og HPE.
Avtalen med HPE er førende for leveransene i prosjektet. I tillegg til å levere Sykehuspartners
leveranser inn i definerte prosjekter, skal dette prosjektet sikre at Sykehuspartner etablerer/ endrer
nødvendige styringsmekanismer, prosesser og verktøy internt. Dette er nødvendig for å sikre
samhandlingen med HPE slik det er definert i avtalen.
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
Prosjektet er et resultat av inngåelsen av en kontrakt med ekstern partner om modernisering og drift
av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Gjennomføringen av nødvendig transisjon og modernisering er
tillagt program iMod. Program iMod er ledet av Sykehuspartner med et Programstyre ledet av
adm.dir. i Sykehuspartner.
Prosjektet må forholde seg til kontrakten med ekstern partner og denne forutsetter at prosjektet
anses å være i Gjennomføringsfasen i henhold til HSØ PPM-modellen. Dette betyr at alle prosjekter
under Transisjon/ Service Management og Governance som skal leveres av ekstern partner, ikke vil
gjennomgå Konseptfasen eller Planleggingsfasen. Prosjektet anses å ha fått godkjent en BP3
beslutning, oppstart Gjennomføringsfasen.

2.2. Prosjektmål
Prosjektet skal etablere styringsmekanismer (beslutningsfora og tilhørende prosesser) og
samhandlingsgrensesnitt (arbeidsprosesser og tilhørende verktøystøtte) i tråd med de prosjektene
som er definert i avtalen. Dette skal sikre kontroll på-, informasjon om- og konsistens i de tekniske
tjenestene som Sykehuspartner og HPE skal levere i tillegg til definerte samhandlingspunkter.
I tillegg skal prosjektet sikre tilpasning av arbeidsprosesser og verktøystøtte internt i Sykehuspartner
og sikre intern opplæring av organisasjonen.

2.3. Prosjekttilnærming
Prosjektet skal forholde seg til de føringer som legges i program iMod. Prosjektet forholder seg til 2in-a-box prinsippet med ekstern partner der både Sykehuspartner og ekstern partner sitter i
prosjektledelsen og ledelsen av de enkelte delprosjektene.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Det er ikke skrevet et eget Business case for dette prosjektet. Business caset er skrevet for iMod
programmet og gjelder også for dette prosjektet.

4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser
Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser som ligger til
program iMod. Prosjektet rapporterer til PMO i iMod.
Det er ikke etablert egne toleranser for prosjektet.
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4.2. Forutsetninger
Den til enhver tid gjeldende kontrakt mellom Sykehuspartner og ekstern partner, herunder godkjente
endringsmeldinger, vil være førende for totalomfanget i dette prosjektet.
iMOD/ Service Management & Governance har ansvaret for å sikre alle tilpasninger i Sykehuspartner
for å sikre at styringsmekanismer og samhandling med HPE blir realisert ihht plan.

4.3. Leveringsomfang
Prosjektet forholder seg til kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner når det gjelder
leveranseomfang og prosjektproduktbeskrivelser som vist i kapittel 4.3.1.
4.3.1.
Prosjektproduktbeskrivelse
Nedenfor følger en liste over Service Management & Governance leveransene som er kontraktsfestet
med HPE. For mer detaljerte beskrivelser av Partial Deliveries (PD), Milestones og tidsplaner,
henvises det til Appendix 4D i kontrakten.

4.3.1.1.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:
•

Service Management & Governance
P16
Discovery of infrastructure

Formålet med dette prosjektet er å gjøre en komplett scanning av all infrastruktur HPE skal
ha ansvaret for samt sikre informasjon om hvordan applikasjoner konsumerer
infrastruktur-tjenester og hvilke relasjoner det er mellom identifiserte komponenter.

Sammensetning:
•

P16-PD1: Discovery of infrastructure

Format:
•

Resultatene av scanningen vil være et sett av rapporter som HPE får tilgang til samt at
informasjonen som samles inn skal brukes i felles CMS-løsning. I tillegg vil det være data på
et gitt verktøy ihht godkjent design, så lenge prosjektet varer. Dette datagrunnlaget fjernes
/ kobles ned når prosjektet er ferdig.

Ferdigheter:
•

HPE stiller med kompetent personell fra sin underleverandør Epicon.

Kvalitetskriterier:

• Disse er definert i “Project initiation Document” (PiD).
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Kvalitetsmetode:

Felles workshops, Designgjennomganger, Godkjenningsprosess definert i iMOD samt
prosjektinterne kvalitetsgjennomganger av dokumentasjon og andre sluttprodukter.

Kvalitetsansvar:
•

HPE sin prosjektleder for P16 er kvalitetsansvarlig.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:
•

P70
Service Management Processes

Hensikten med dette prosjektet er å definere felles prosesser og samhandling for følgende
områder:
o Incident management
o Problem management
o Change management
o Knowledge management
o Configuration management
o Release & deploy management
o Availability management
o Capacity management
o Service Level Management
o Reporting

Sammensetning:
•

T1-P70-PD1: Service Management processes

Format:
•

Prosjektet vil levere helhetlig prosessdokumentasjon inkludert beskrivelse av grensesnitt
og data som utveksles (touchpoints) mellom Sykehuspartner og HPE.

•

Prosjektet vil også levere internt opplæringsmateriale og spesifikasjoner til interne
verktøytilpasninger.

Ferdigheter:
•

Prosjektet er avhengig av å ha tilgang til de prosessansvarlige i Sykehuspartner for å designe
helhetlige prosesser, grensesnitt og opplæringsmateriale. Disse må ha nødvendig myndighet
til å fatte beslutninger innenfor eget prosessområde.

Kvalitetskriterier:

• Disse er definert i “Project initiation Document” (PiD).

Kvalitetsmetode:

Felles workshops, Designgjennomganger, Godkjenningsprosess definert i iMOD samt
prosjektinterne kvalitetsgjennomganger av dokumentasjon og andre sluttprodukter.
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Kvalitetsansvar:

Sykehuspartners prosjektleder for P70 er kvalitetsansvarlig for Sykehuspartner-interne forhold
samt grensesnittet med HPE. HPE er selv ansvarlig for kvalitet internt i HPE.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P71
Service Management Tooling

Hensikten med dette prosjektet er å bygge nødvendig verktøygrensesnitt for å understøtte
definert samhandling mellom Sykehuspartner og HPE. Leveransene er inndelt som følger:
PD1: Key interfaces:
o Masterdata exchange
o Incident management ticket exchange interface
o Configuration management ticket exchange interface
o Remote access solution
PD2: Additional interfaces
o Problem management ticket exchange interface
o Change management ticket exchange interface
o Availability management ticket exchange interface
o Capacity management ticket exchange interface
o Event forwarding interface
o Service Level- and Reporting exchange interface

Sammensetning:
•
•

T1-P71-PD1: Service Management Tooling Key Interfaces
T1-P71-PD2: Service Management Tooling Additional interfaces

Format:
•

Hybrid Cloud Core Build will deliver the Managed Cloud infrastructure service to
Sykehuspartner and Consortium, to enable other partial delivery (clusters) to use the
platform to migrate workload on to it

•

Delivery of Hybrid Cloud Core Build provides FMO price levels for the new cloud platform

Ferdigheter:
•

Prosjektet trenger ressurser med kompetanse innen HP Service Manager suiten
(verktøypakke) samt diverse teknisk kompetanse ift. utveksling av masterdata (AD) og
løsning for ekstern tilgang.

Kvalitetskriterier:
•

Disse er definert i “Project initiation Document” (PiD).

Kvalitetsmetode:

Felles workshops, Designgjennomganger, Godkjenningsprosess definert i iMod samt
prosjektinterne kvalitetsgjennomganger av dokumentasjon og andre sluttprodukter.
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Kvalitetsansvar:

Sykehuspartners prosjektleder for P71 er kvalitetsansvarlig for alt som gjelder Sykehuspartner og
grensesnittet inn mot HPE. HPE er selv ansvarlig for alle løsninger internt i HPE.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P73
Account Initialization

Hensikten med dette prosjektet er å etablere ytterligere samhandlings- og styringsmekanismer
mellom Sykehuspartner/ HSØ og HPE. Innholdet er organisert som vist nedenfor.

Sammensetning:
•

T1-P73-PD1: Account Business Office
o Tjenestekatalog og standardbestillinger (Catalogue & Request Fulfilment/ SSR)
o Tilleggsoppdrag (Non-standard service requests/ NSSR)
o Dokumentutveksling (DOCM)
o Styringsmekanismer (Governance)
o Fakturering (Billing)
o Kontraktstyring (Contract Management)

•

T1-P73-PD2: Asset management
o
o

•

HW Asset Management (FMO)
SW Asset Management (FMO)

T1-P73-PD3: Project Management Office (PMO)
(«PMO» i denne sammenheng er Sykehusparter som bestiller-organisasjon, og ikke iMod
programmets PMO).
o Planlagt oppstart er forventet i mars 2017, men dette søkes fremskyndet til primo
februar.
o Håndtering av pågående leveranser er blant de temaene som skal avklares i denne
delleveransen.

Format:
•

Prosjektet vil levere både tekniske løsninger (Tjenestekatalog, request fulfilment,
fakturerings- og dokumentløsning) samt prosessdokumentasjon på flere områder. I tillegg
vil det bli utarbeidet rutinedokumentasjon og en manual for beslutningsfora.

Ferdigheter:
•

Prosjektet er avhengig av både tekniske og prosessressurser for å levere som planlagt.

Kvalitetskriterier:
•

Disse er definert i “Project initiation Document” (PiD).
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Kvalitetsmetode:

Felles workshops, Designgjennomganger, Godkjenningsprosess definert i iMOD samt
prosjektinterne kvalitetsgjennomganger av dokumentasjon og andre sluttprodukter.

Kvalitetsansvar:

Sykehuspartners prosjektleder for P73 er kvalitetsansvarlig i Sykehuspartner og tilsvarende er
HPE sin prosjektleder for P73 kvalitetsansvarlig i HPE.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P79
SIAM Uplift

Hensikten med dette prosjektet er å hjelpe Sykehuspartner med å etablere nødvendige prosesser,
rutiner og andre forhold som er nødvendig for å sikre samhandlingen med HPE og ivareta den SIAM
rollen Sykehuspartner skal ivareta ihht avtalen med HPE.

Sammensetning:

P79 er delt opp i flere delprosjekter (Partial Delivery – PD) som blir definert i delprosjekt PD1
•

•

•
•
•
•

T2-P79-PD1: SIAM Assesment and planning
T2-P79-PD2: SIAM Uplift implementation 1
T2-P79-PD2: SIAM Uplift implementation 2
T2-P79-PD2: SIAM Uplift implementation 3
T2-P79-PD2: SIAM Uplift implementation 4
T2-P79-PD2: SIAM Uplift implementation 5

Format:
•

Leveransene i dette prosjektet vil bli avklart i PD1. Første fase av prosjektet er inkludert i
strukturen for øvrige prosjekter. Dette er for å sikre innsikt i- og forståelse for både
pågående arbeid og Sykehuspartner som organisasjon uten å etablere ytterligere «en
aktør» (prosjekt) for å jobbe med de samme områdene.

Ferdigheter:

Leveransene i dette prosjektet vil bli avklart i PD1. Det er sannsynlig at prosjektet vil ha behov for
kompetanse om Sykehuspartner som organisasjon og endringsledelse som fagområde.

Kvalitetskriterier:
•

Ikke definert pt

Kvalitetsmetode:

Felles workshops, Designgjennomganger, Godkjenningsprosess definert i iMOD samt
prosjektinterne kvalitetsgjennomganger av dokumentasjon og andre sluttprodukter.

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Sykehuspartner er kvalitetsansvarlig
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4.3.2.
Aktivitets- og leveransebeskrivelse
Sykehuspartners interne oppgaver kan grupperes som følger:
•

Tilpasse ulike støtteverktøy slik at de utgjør et helhetlig CMS (Configuration Management
System) for å ivareta informasjon om de tekniske tjenestene slik at det er mulig å ha kontroll påog konsistens i de tjenester Sykehuspartner skal tilby. Figur 1 nedenfor illustrerer dette på
overordnet nivå.

•

Tilpasse eksisterende arbeidsprosesser slik at samhandling med HPE er mulig, at vi sikrer kontroll
på de tekniske tjenestene og legger til rette for effektiv intern samhandling.

•

Sikre nødvendig opplæring internt i Sykehuspartner i justerte arbeidsprosesser og tilhørende
støtteverktøy.

•

Etablere nye beslutningsforum («Governance model»)

Figur1: Configuration Management System (CMS)

De oppgavene som omfattes av verktøytilpasninger er overordnet som følger:
•

Etablere en reell tjenestekatalog
Dagens tjenestekatalog er i realiteten en liste over applikasjoner og er etablert i feil verktøy
(Asset manager). Det konfigureres opp en reell tjenestekatalog i HP Service Manager der
ulike typer tjenester skal spesifiseres og knyttes til hvilke kunder som har gjort avrop på
tjenestene. Dette gir grunnlaget for korrekt informasjon i konfigurasjonsdatabasen (uCMDB)
samt at HPE sin varekatalog (PC og periferiutstyr) skal legges inn her for å bli tilgjengelig for
helseforetakene i de ulike portalløsningene de benytter for å bestille fra Sykehuspartner i
dag. Applikasjonsoversikten som finnes i dag skal migreres inn som en av flere kataloger i ny
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Tjenestekatalog. De infrastrukturtjenester HPE tilbyr skal legges inn i en tilsvarende
infrastruktur-katalog. Sammen med Sykehuspartners øvrige tilleggstjenester/ ytelser og
interne støttetjenester danner denne oversikten grunnlaget for hvordan en gitt
Kundetjeneste er bygget opp. Internt gir dette grunnlaget som skal inn i CMDB for å sikre
transparens på tjenestepris ved at alle relasjoner mellom kunde – applikasjon – infrastruktur
– tilleggs- og støttetjenester er knyttet sammen.
•

Etablere reell endringskontroll på tekniske tjenester
Dagens praksis i Sykehuspartner innebærer mangelfull endringskontroll på tekniske tjenester
i den forstand at endringene ikke knyttes til faktiske elementer i konfigurasjonsdatabasen.
Dette er etablert til et visst nivå (business service), men med utsetting av ansvaret for
infrastrukturkomponenter er det nødvendig å ha kontroll på et mer detaljert nivå enn i dag.
Dette fordi HPE er avhengig av en helt konsistent oversikt over hvordan de ulike tjenestene
henger sammen (applikasjon vs infrastruktur vs integrasjoner). Gitt at Sykehuspartner har
ansvaret for å vedlikeholde store deler av en felles informasjonsarkitektur må
Sykehuspartner følge samme standard som HPE på dette området. I konfigurasjonsbasen vil
vi over tid bygge en komplett oversikt over hvordan relasjonene mellom ulike
tjenestekomponenter er implementert for den enkelte kunde. Prosjektet etablerer de
strukturene og integrasjonene som er påkrevd for å kunne ha en slik oversikt samt at
tilgjengelig informasjon migreres inn i nye strukturer.

•

Sikre rett håndtering av eiendeler og lisenser
Dagens praksis i Sykehuspartner innebærer at informasjon om ulike tekniske komponenter
identifiseres via såkalte agenter (DDMi/ DDMa) installert på komponentene. Denne
informasjonen lastes direkte inn i eiendelsregistret og noe tilflyter videre CMDB. Beste
praksis på dette området tilsier at data om komponentene først skal legges inn i CMDB og
deretter tilflyte Asset Manager (eiendelsregistret) med ytterligere informasjon. HPE følger
beste praksis og for FMO-komponenter vil Sykehuspartner få eiendelsinformasjon via
integrasjonen med CMDB. Det er derfor hensiktsmessig å etablere samme informasjonsflyt
for TMO-komponenter slik at vi opererer med ett sett av tekniske løsninger og tilhørende
rutiner for både TMO og FMO komponenter. Det er derfor nødvendig å snu dataflyten fra
agentene til CMDB og derifra videre til Asset Manager.

•

Tilpasse HP Service Manager til oppdaterte prosesser
De arbeidsprosesser som er definert som nødvendige for å sikre kontroll og konsistens i CMS
har verktøystøtte i HP Service Manager. Dette verktøyet må tilpasses som følge av endringer
i prosessene (både for å sikre CMS og for å samhandle med HPE). Dette innebærer å tilpasse
arbeidsflyter og skjermbilder til nye prosesser. Dette gjelder feilhåndtering (Incidents),
årsaksanalyser (Problems), endringshåndtering (Change), konfigurasjonsstyring (Config),
eiendelsstyring (Asset), tjenestenivårapportering (SLA), kapasitets- og tilgjengelighetsstyring
(Availablility and capacity management) og forespørselshåndtering (Request Fulfilment) m.fl.
De endringer som gjøres i CMS har direkte påvirkning på hvordan HP Service Manager
konfigureres da informasjon fra Tjenestekatalog, CMDB og Asset Manager brukes aktivt inn i
saksflyten for de ulike prosessene i HP Service Manager.
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•

Legge til rette for bestilling av utstyr fra HPE
HPE gjør sin bestillingskatalog tilgjengelig for Sykehuspartner og Sykehuspartner har et
ansvar for å legge dette inn i våre løsninger slik at sykehusene kan bestille på samme måte
som før. Sykehuspartner etablerer de mekanismene som er nødvendig for at slike bestillinger
skal kunne håndteres automatisk inn mot HPE.

•

Utveksling av Masterdata
For at HPE skal være i stand til å motta saker fra Sykehuspartner sine støtteverktøy må HPE
ha oppdaterte masterdata om brukerne i Helse Sør-Øst. Prosjektet etablerer nødvendige
rutiner for å holde HPE oppdatert med denne informasjonen.

•

Etablere løsning for fjerntilgang
HPE skal ha mulighet til å få tilgang til den infrastrukturen de har ansvaret for pr SCD. Den
tekniske løsningen som må etableres for å sikre dette ligger i prosjektets omfang.

•

Migrere data til ny løsning (HP Service Manager)
Omfanget av tilpasninger i HP Service Manager er vurdert til å være minst dersom ny
systemstøtte etableres fra bunn av i en ny installasjon av HP Service Manager. Som følge av
at dette gjøres må noe data migreres over til ny løsning før SCD.

De oppgavene som omfattes av tilpasning av prosesser er som følger:
•

Oppdatere interne prosesser ift grensesnittet med HPE
Prosjektet har sammen med HPE identifisert og definert hvilken informasjon som må
utveksles mellom partene for å kunne samhandle på en effektiv måte. Dette grensesnittet
stiller nye krav til Sykehuspartner ift hvilken informasjon som må gjøres tilgjengelig og
følgelig krav til hva Sykehuspartner må gjøre med den informasjonen HPE sender tilbake.
Prosjektet har ut fra dette oppdatert eksisterende arbeidsprosesser slik at disse tar hensyn til
informasjonsdelingen med HPE. De prosessene som er direkte berørt er som følger:
o Incident management
o Problem management
o Change management
o Event management
o Service catalogue management
o Configuration management
o Asset management
o Service Level management
o Request fulfilment
o Knowledge management
o Release and deploy management
o Service Portfolio management (forespørsels- og tilbudsprosess)
o Design coordination
o Bid Management
o Availability management
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Capacity management
Rapportering
Contract management
Billing

Oppdatere rollekatalog
Justerte prosesser medfører et behov for å tydeliggjøre interne roller i Sykehuspartner og
prosjektet beskriver de prosess-roller som er nødvendig for å få oppdaterte prosesser til å
fungere. Dette medfører oppdatering av eksisterende roller samt innføring av enkelte nye
roller i Sykehuspartner. Prosjektet vil beskrive nødvendige prosessroller og overlevere disse
til linjen for implementering.

Ift opplæring i nye prosesser og verktøy innebærer det følgende oppgaver:
•
•

Utarbeide nødvendig opplæringsmateriale
Planlegge- og gjennomføre rollebasert opplæring internt

Ift Governance så gjøres følgende arbeid internt i Sykehuspartner:
•
•

Utarbeide en «manual» (rutinebeskrivelse/ maler/ veiledninger) for hvert enkelt
beslutningsforum.
Bistå eier av det enkelte forum å etablere beslutningsforumet

Følgende ressurser er allokert til/ fører timer på prosjektet:
Totalt timer
tom 2019

Navn

Oppgave

Terje Takle Johnsen

Prosjekt-eier i SP

63 110
405

Frode Steen

Prosjektledelse

3 754

Elin Stefansdottir
Jan Stobbe

Prosjektledelse
Virksomhetsarkitekt

5 374
948

Anne Thorseng
TBD

SIAM Uplift – assesment (P79)
Prosjektstøtte

Linda Hafsund

Oversettingstjenester

Rune Solstad Nielsen-Næss PLP-16 & P-73-2 (AM)
Amrit Bhattacharya
SIAM Uplift (P79) – bistand SACM

Eget budsjett
478
948
948
Eget budsjett

Håkon Jegtvolden
Mikkel Veum-Søhoel

SACM
SACM

1 353
1 353

Rita Viktorina Arvidsson
Kjetil Kvernflaten

SACM
SACM

-

Rune Dysjeland

Asset Management

488

Johnny Tyseng
Nils Fjeld

PL P-70 (Prosesser)
Prosessutvikling

2 674
3 484

Annette Grue
Sebastian Ross

Prosessutvikling
Prosessutvikling

2 693
-
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Nico Niesten

Prosessutvikling

1 883

Torgeir Østtveit

Prosessutvikling

-

Morten Haugan

Prosessutvikling

-

Tony Skarpnes
Dan Troung Le

PL P-71 (Verktøy)
Løsningsdesign

3 484
1 324

Alexander Koster
Christian Engstler

Verktøyutvikling SP
Verktøyutvikling SP

1 343
1 813

Barna Bereczki
Gints Freibergs

Verktøyutvikling SP
Verktøyutvikling SP

2 114
2 114

Leiv Erik Verspoor

Verktøytilpasning SP

938

Reiner Buhel

Verktøyutvikling SP

325

Patrik Schrey

Verktøyutvikling SP

5 374

Emil Dutsov

Verktøyutvikling SP

1 729

Pieter Van Petegem

Verktøyutvikling SP

1 729

Catrine/Gunnar Staring

Testledelse

983

Valer Weisman

Testledelse

-

Andy Pham
Julie Foyn Eithun

Release Manager
PL P-73.1 (ABO)

478
2 134

Tore Borgen

Tjenestekatalog + Request Fulfilment

2 134

Nils Vogt

3 619

Geir Breimo

Tjenestekatalog
Goverance

Stian Ødegård

PL Opplæring og innføring (P79 SIAM Uplift)

Ann -Kristin Torgersen

Opplæring & innføring

2 134

Kristin Mossing

Opplæring & innføring

2 558

Dominika Von Heyden

Opplæring & innføring (P79 – SIAM Uplift)

Eget budsjett

Eget budsjett

I tillegg jobber en rekke interne ressurser med dette prosjektet som en del av deres ordinære rolle.
Dette gjelder Prosess-ansvarlige som har en nøkkelrolle i prosessutvikling (P70) samt
forvaltningsteamet innenfor HP Service management som jobber sammen med innleide ressurser ift
verktøyutvikling (P71).

4.4. Erfaringer som er brukt
Prosjektet vil benytte de erfaringer som er opparbeidet gjennom dialogrundene i anskaffelsen,
arbeidet med Fremtidens Sykehuspartner og trekke på interne og eksterne ressurser med erfaring fra
tidligere implementering av tilsvarende områder.

4.5. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Prosjektet har få eksterne avhengigheter for å få grensesnittet med HPE til å fungere, men for å sikre
full implementering av avtalens bestemmelser er det nødvendig å inkludere helseforetakene og HSØ
RHF som aktive parter i ulike beslutningsfora.
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4.6. Budsjett
Prosjektets budsjett og antall FTE er vist i tabellene under. Budsjettall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK), mens antall FTE er avrundet til nærmeste desimal.
Sykehuspartners kostnader utgjøres i sin helhet av antall FTE allokert til prosjektet.
Aktivitet (MNOK)
SM – Project Management
SM – Service credit and KPI
SM – Process development
SM – Tool implementation
SM – Training
SM – Asset (SACM)
SM – SIAM Uplift
SM – Service Catalogue
HPE
Total

2016
0,8
0,4
0,6
2,4
0,4
1,5
0,4
0,8
6,1
13,5

2017
3,3
1,6
7,4
14,3
3,6
3,0
1,6
5,0
108,1
148,0

2018
3,3
1,6
5,4
1,6
3,0
12,3
27,3

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

Sum
9,0
3,7
15,9
16,7
4,0
4,4
5,3
8,8
126,6
194,5

Aktivitet (FTE)
SM – Project Management
SM – Service credit and KPI
SM – Process development
SM – Tool implementation
SM – Training
SM – Asset (SACM)
SM – SIAM Uplift
SM – Service Catalogue
Total

2016
0,5
0,3
0,4
1,3
0,3
0,8
0,3
0,3
4,0

2017
2,0
1,0
3,5
6,8
2,0
1,5
1,0
2,0
19,8

2018
2,0
1,0
2,5
1,0
1,0
7,5

2019
1,0
1,5
1,0
3,5

Sum
5,5
2,3
7,9
8,1
2,3
2,3
3,3
3,3
34,8
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4.7. Tidsplan

Figure 1: Transition overview

Service management & Governance treffer arbeidsstrømmene «Service Management» og «Account
initialization» i Transition fasen. Forberedende arbeid i Sykehuspartner har pågått siden Q1 2016 og
formell oppstart var 1.11.16. Endelig design av prosesser og verktøy skal være ferdigstilt innen
utgangen av januar da dette må avstemmes på tvers av Sykehuspartner og HPE. Deretter følger en
fase der tekniske løsninger og arbeidsprosesser hos begge parter ferdigstilles, før akseptansetest
starter 20.mars. Denne er forventet å pågå i 3 uker før Operational Readiness Review gjennomføres. I
parallell gjennomføres opplæring internt i Sykehuspartner. Prosjektleveransene i grensesnittet mot
HPE vil ihht planen bli avsluttet i midten av mai.
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4.8. Risiko
Prosjektet har identifisert og følger opp følgende risikopunkter:
#
1

Beskrivelse
Omfanget av verktøytilpasninger
totalt sett er for stort til at alt kan
leveres innen SCD.
Dette vil påvirke oppstart av FMOtjenester om nye løsninger blir
vesentlig forsinket.

2

Endringer i driftsrelaterte prosesser
(Incident, Problem, Change og Config)
blir ikke godt nok implementert i
Sykehuspartner innen SCD.
Dette vil kunne påvirke tjenestekvaliteten ut mot helseforetakene ift
«sikker og stabil drift».

3

K

5

4

Mengden arbeid som må utføres av
prosess-ansvarlige (prosess-design,
verifisere verktøyløsning, lage
opplæringsmateriale) blir større enn
hva som er mulig å gjennomføre innen
SCD.

Tiltak
«Redusere»
• Øke ressursbruk for å levere mer i
parallell i tiden som gjenstår til UAT.
• Dele opp leveransene og prioritere det
kritiske inn mot SCD. Levere restanse
etter SCD, men før første FMO-tjeneste
tas i bruk.
• Alternativt kan Sykehuspartners
verktøyløsning videreføres inntil nye
løsninger er klare.
«Redusere»
• Prioritere driftsrelaterte prosesser ift
ferdigstilling og opplæring.

2

4

Endringer i leveranserelaterte
prosesser (NSSR, katalog, Request
m.fl) blir ikke godt nok implementert i
Sykehuspartner innen SCD.
Dette vil påvirke Sykehuspartners
evne til å levere tilbud og kundebestillinger på en effektiv måte.

4

S

4

3

4

4

4

4

«Redusere» og «Akseptere»
• Rolle-endringer begrenses til de som er
i direkte dialog med HPE
(«counterparts») og de som defineres
som kritiske av VO direktørene.
• Oppstart av andre roller gjøres etter
beste evne fra SCD og formaliseres i
løpet av 2017.
• Det må aksepteres en periode med
lavere effektivitet som følge av at
organisasjonen skal bli kjent med nye
roller (som – når de er implementert –
vil gi økt effektivitet ift dagens praksis).
«Redusere»
• Driftsrelaterte prosesser, verktøystøtte
og opplæring prioriteres.
• Prosess-ansvarlige utpeker støtteressurser som frigjøres til å bidra med
ferdigstilling av opplæringsmateriale.

Dette vil begrense hva som er mulig å
ferdigstille innen SCD
5

Mengden arbeid som må utføres av
verktøy-teamet ift HP-porteføljen er

«Redusere» og «Akseptere»
• Prioritere omfang av endringer kritiske
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Beskrivelse
større enn hva som er mulig å
ferdigstille innen SCD.

S

Dette vil begrense hva som er mulig å
ta i bruk ved SCD.
Ingen FMO-tjenester kan tas i bruk før
ny løsning er på plass.

K

Ver:1.2

Tiltak
til SCD ytterligere (dele opp allerede
definert kritisk scope i leveranse 1 og
leveranse 2).
• Forsterke teamet med ytterligere
ressurser (hente inn igjen en ressurs vi
har rullet av pga økonomi).
• Akseptere bruk av dagens
verktøyløsning etter SCD til ny løsning
er ferdigstilt. HPE vil da måtte jobbe i
vår systemløsning etter dagens
prosesser.

5. Gjennomføringsstrategi
5.1. Strategi for styring og kontroll
Prosjektet vil følge de kontrollmekanismer som er etablert i program iMod.
Delprosjektlederne i Sykehuspartner har daglig dialog med sin «counterpart» i HPE. Disse rapporterer
sammen status hver fredag ettermiddag. Påfølgende mandag er det et internt Service Management
& Governance statusmøte i Sykehuspartner samt statusmøter med prosjektlederne fra HPE og
prosjektledelsen for iMOD/ Service Management & Governance for gjennomgang av status og å sikre
felles forståelse i forkant av de formelle statusmøtene innen Transition (avholdes tirsdager) og iMOD
programledelsen (avholdes onsdager).
Månedlig rapportering skal gjøres i CA PPM (Clarity).
Prosjektet forutsetter at PMO i programmet kan gi støtte til styring og kontroll, spesielt innenfor
økonomisk oppfølging av kontrakten med ekstern partner og regnskap ved månedsslutt. Prosjektet
har ikke allokert egen controller for å håndtere denne aktiviteten.

5.2. Kvalitetsstrategi
Prosjektet vil benytte de kvalitetsprosedyrer og – sjekklister som gjelder for program iMod.
Delprosjektleder er ansvarlig for kvalitetssikring av sine leveranser i sine prosjekter, definert av
kontrakten.

5.3. Anskaffelsesstrategi
Prosjektet skal følge gjeldende anskaffelsesstrategi for program iMod. Program iMod forholder seg til
kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner. I hovedsak betyr dette at ekstern partner skal
levere all IKT infrastruktur til Helse Sør-Øst i kontraktens levetid.
Det skal etableres en rutine for behandling av Change Orders i programmet.
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5.4. Risikostyringsplan
Prosjektet skal forholde seg til de rutiner og prosedyrer for risikostyring som er etablert i program
iMod. Dette betyr at risiko skal være kjent, eiet, kommunisert og ansvarliggjort på alle nivå i
prosjektet (Risk should be known, owned, communicated and managed with clear responsibility at
every level).
Prosjektet skal følge opp risiko ukentlig og rapportere denne ukentlig til programledelsen i iMod og
månedlig til programledelsen i forbindelse med månedlig rapportering til Sykehuspartner.

5.5. Kommunikasjonsstrategi
Prosjektet skal følge den kommunikasjonsstrategien som etableres i program iMod.
Prosjektet vil sammen med programmet ha en tett dialog med kommunikasjonsansvarlig i
Sykehuspartner.

5.6. Konfigurasjonsstrategi
Prosjektet vil forholde seg til etablerte rutiner i Sykehuspartner og program iMod når det gjelder
oppbevaring, beskyttelse, endringer og versjonskontroll av prosjektets produkter.
Alle dokumenter skal versjonshåndteres og legges ut på felles sharepoint (Office 365) i prosjektet.
Tilgangen til felles sharepoint styres av PMO i programmet. Dokumenter med kontraktsensitiv
informasjon skal ikke tilgjengeliggjøres. Dette styres fra ansvarlig kontraktsleder (Contract
Management).
Endringsanmodninger skal håndteres etter spesifisert rutine i program iMod.

6. Prosjektorganisasjon
Prosjektet er organisert som vist under.
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6.1. Ressursallokering
Navn

Rolle

Allokert fra

Allokert til

% allokering

Frode Steen
Elin R. Stefansdottir
Anne Thorseng
Jan Stobbe
Rune S.N. Næss
Tony Skarpnes
Johnny Tyseng
Jule F. Eithun
Stian Ødegård
Håkon Jektvolden
Mikkel V.V-Søhoel
Annette Grue
Nils Petter H. Fjeld
Kristin Mossing
Ann-Kristin Torgersen
Nico Niesten
Leiv Erik Verspoor
Emil Dutsov
Christian Engstler
Patrick Schrey
Reiner Bühl
Alexander Köster
Barna Zoltan
Gints Freibergs
Henrik Bratlie
Nils Petter Vogt
Tore Borgen
Geir Breimo
Torgeir Ø. Størseth

Prosjektleder
Prosjektledelse
Prosjektledelse
Virksomhetsarkitekt
Delprosjektleder
Delprosjektleder
Delprosjektleder
Delprosjektleder
Delprosjektleder
SACM fagressurs
SACM fagressurs
Prosess fagressurs
Prosess fagressurs
Opplæringsressurs
Ansvarlig for opplæring
SLM / Rapportering
Event verktøy
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
HPSM Utvikling
Tjenestekatalog/ SSR
Tjenestekatalog/ SSR
Governance
Governance

1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.1.2017
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016

1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017
1.6.2017

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60 %
100 %
100 %
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %

I tillegg kommer en rekke fagressurser som alle fører tid på interne linjeaktiviteter i Sykehuspartner.
Dette er bl.a alle prosess-ansvarlige samt forvaltningsenheten for HP Service Manager.
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Versjon
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26.02.2017
17.01.2017

0.9
0.8
0.5
0.1

09.01.2017
28.12.2016
15.11.2016
13.10.2016

Forklaring
Oppdatering av budsjettabeller
Oppdatert kvalitetskriterier P83 og avsn 6.1
ressursallokeringer
Klargjort for behandling av SP-iMod-ledelse
Inkludert budsjett
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Opprettet dokument

Utført av
Henrik Søreide
Thor Lunde
Thor Lunde
Thor Lunde
Thor Lunde
Thor Lunde

Godkjent av:
Navn
John Vestengen
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Programleder iMod

Stilling
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Dato
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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon
Bakgrunn:

Prosjektmål:
Strategisk forankring:
Føringer og
rammebetingelser:

Risiko:

Prosjekttoleranser:
Hovedinteressenter:
Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

Sykehuspartner har inngått en avtale med HPE om levering av IKT
infrastrukturtjenester de neste syv årene. Avtalen med HPE inkluderer
modernisering av IKT infrastrukturen de neste tre årene.
Prosjektet skal støtte resten av iMod-prosjektene innen arkitektur,
design og sikkerhetsområdene. Det innebærer å sette
arkitekturføringer, etablere og drifte en designfabrikk samt se til at
sikkerhetskrav etterleves.
Se Sykehuspartner program iMod
Se Sykehuspartner program iMod
-

Oppnår for lav automatiseringsgrad i plattformen og i bruken av
den for å nå programmets business case
- Får ikke formet HPE-løsningen til å være tilstrekkelig
gjenbrukbare i SP’s løsningsdesign (komponentkatalogen)
- Manglende bemanning av nøkkelroller i prosjektet og deltakelse
og forankring fra helseforetakene
- HPE sin leveranseevne og fleksibilitet og evne til å endre planer
dersom dette er påkrevet, og koordinere konsortiet
- Manglende koordinering mot de funksjonelle programmene i
Digital fornying, Sykehuspartner og innad i iMod (SP + HPE)
Se Sykehuspartner program iMod
Se Sykehuspartner program iMod
Se Sykehuspartner program iMod

Side 5 av 14

HSØ Prosjektveiviser - Styringsdokument
Prosjekt: iMod Arkitektur, design og sikkerhet
Dato: 27.02.2017

Referanse: 0.92

Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat

Se Sykehuspartner program iMod

Forventede gevinster
(finansielle)
Forventede gevinster
(ikke finansielle)

Se Sykehuspartner program iMod
Se Sykehuspartner program iMod

Prosjekttilnærming

Prosjekt ADS er et delprosjekt under Sykehuspartner program iMod og vil ha ansvaret for Arkitektur, design- og sikkerhetsaktivitetene i avtalen med HPE (ekstern partner). Samtidig inngår funksjonen
som bygges også i SP-linje, og da spesielt Designfabrikken som del av ny leveranseform.
Prosjekt ADS har få egne leveranser, kun tre innen sikkerhet. I hovedsak er prosjektet en
støttefunksjon til de andre prosjektene i iMod med ansvar for aktiviteter knyttet til arkitektur,
design og sikkerhet. Innen arkitektur er fokuset mest bruk av plattformen, da løsningsarkitekturen
for infrastrukturtjenestene fra HPE er fokus for solution team i Transformasjonsprosjektet.
IAM-prosjektet er et separat prosjekt med eget styringsdokument, prosjektleder og styringsgruppe, ,
men det er lagt under prosjektledelse i ADS forde det er mange IAM-leveranser som grenser opp til
ADS-delprosjektene og de er av vesentlig betydning for iMod.
Prosjektet skal følge HSØ PPM modellen og malene gitt i Prosjektveiviseren. Mye av
dokumentasjonen vil være på engelsk da dette er samarbeidsspråket overfor HPE.
Elles skal ADS-prosjektet i stort følge alle føringer fra iMod-programmet og kontrakten ed HPE.
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2. Prosjektdefinisjon
2.1. Bakgrunn
Prosjekt inngår i iMod-programmet, som er Helse Sør-Øst og Sykehuspartner sitt program for å
modernisere og sette ut driften av infrastrukturtjenestene i regionen. Prosjektet utgjør programmets
fellesfunksjoner for arkitektur, design og sikkerhet og understøtter de andre prosjektene i
programmet. Det er tre dedikerte sikkerhetsprosjekter under hhv Transisjon og Transformasjon.
Daglig oppfølging av IAM-prosjektet underlagt ADS-prosjektet, men IAM har eget styringsdokument
og egen styringsgruppe.

2.2. Prosjektmål
Overordnet er prosjektets mål å understøtte de andre prosjektene med arkitektur, design og
sikkerhets føringer innenfor rammen av kontrakt og iMod’s føringer, samt og utføre de direkte
arkitektur-, design- og sikkerhetsoppgaver prosjektet har i leveransene i de andre prosjektene.
Prosjektets funksjoner og leveranser skal samhandle tett med og etterpå overføres til SP-linje.
Målene pr område i prosjektet er:
Arkitektur:
-

Oppdatere elementer av HSØ/SP’s referansearkitekturer nødvendig for å få tatt FMOplattformen i bruk i henhold til iMod’s målsetninger (inklusive for MTU)
Etablere og fasilitere Innovation and Technology board
Bidra i gjennomganger av relevante leveransedokumenter i de andre prosjektene fra partner,
spesielt HLD’er (high level design’s)

Design:
-

-

-

Etablere og operere:
o en Designfabrikk med en effektiv logistikk som gir kvalitativ god design
o et Design Board
Utarbeide eller få utarbeidet
o tjenestedesign i designstrømmer for DF, Tjenesteendringer og SLA-oppgraderinger i
hht bestillinger fra SP Plan & Styring, for løsninger som skal bruk TMO- og FMOplattform
o tjenestedesign der nødvendig for tjenester som migreres fra TMO til FMO
o komponentdesign for designkomponenter levert av SP
Etablere og utvikle en komponentkatalog til bruk for tjenestedesign
Utvikle standard design som startpunkt for ofte brukte tjenestedesign
Gi designføringer til og bidra i gjennomgang av design av infrastrukturkomponenter/tjenester fra HPE

Sikkerhet
-

Få gjennomført avtalte sikkerhetsprosjekter under styring av hhv Transisjon (P81 og P85) og
Transformasjon (P83).
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Bidra til at SP-linje etablerer og fasiliterer regionalt Security Board i hht iMod’s målsetninger
Få gjennomført ROS-analyser av nødvendige leveranser fra partner

IAM (Identity and Access Management)
-

Operativ koordinering på prosjektledernivå i iMod (men eget IAM-budsjett og -styringsdok)
Bidra til at IAM-leveransene innrettes på en best mulig måte for å understøtte iMod’s mål

2.3. Prosjekttilnærming
Prosjektet er plassert i iMod for å sikre fokus på iMod sine målsetninger, men prosjektet utgjør også
en viktigste linjefunksjonen for å nå SP’s mål om en effektiv ibrukstakelse av ny
infrastrukturplattform. Flere av prosjektets mål er derfor sammenfallende med mål i SP-linje.
Prosjektet skal forholde seg til de føringer som legges i program iMod. I hovedsak betyr dette at
ekstern partner utarbeider design for og utvikler infrastrukturkomponenter, og ruller ut disse til
helseforetakene. Sykehuspartner skal godkjenne design, verifisere og teste utviklede
infrastrukturkomponenter og være ansvarlig for utrullingen på helseforetakene.
Prosjektet skal bidra og ha svært tett dialog med Transformasjonsprosjektet og spesielt solution
team, som har kjernefokuset på føringer, gjennomganger og godkjenninger av
infrastrukturkomponentene.
Prosjektet skal understøtte iMod-prosjektet for Applikasjonsstandardisering og –migrering med
migreringsstrategi og en egen designstrøm. Kapasiteten for designene budsjetteres i
applikasjonsmigrering.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Det er ikke skrevet et eget Business case for dette prosjektet. Business caset er skrevet for iMod
programmet og gjelder også for dette prosjektet.

4. Prosjektplan
4.1. Føringer og rammebetingelser
Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser som ligger til
program iMod. Prosjektet rapporter til iMod programledelse. Det er ikke etablert egne toleranser for
prosjektet.

4.2. Forutsetninger
Den til enhver tid gjeldende kontrakt mellom Sykehuspartner og ekstern partner, herunder godkjente
endringsmeldinger, vil være førende for totalomfanget i dette prosjektet.
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4.3. Leveringsomfang
Prosjektet forholder seg til kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner når det gjelder
leveranseomfang og prosjektproduktbeskrivelser som vist i kapittel 4.3.1.
4.3.1.
Prosjektproduktbeskrivelse
Nedenfor følger en liste over leveransene som er kontraktsfestet med HPE. For mer detaljerte
beskrivelser av Partial Deliveries (PD), Milestones og tidsplaner, henvises det til Appendix 4D i
kontrakten. Alle PD-ene i prosjekt ADS gjelder sikkerhet.

Produktid:
Tittel:
Hensikt:
•
•

P81
Policies and code of conduct alignment

Align and map the Sykehuspartner and Consortiums policies and resolve any gaps as a result of
the assessment.
Document compliance of the Consortium FMO services solution to the Code of Conduct for
Information Security for the Healthcare and care services sector (“Normen”).

Sammensetning:
•
•

T1-P81-PD1 Security policy gap analysis
T1-P81-PD2 Code of Conduct for information security for the Helathcare and care service
sector compliance

Format:
•

Aligned security policies

•

Compliance to “normen”

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Approved final report
• Aligned security policies

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Delprosjektleder sikkerhet
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P83
MSO Core build (Managed Security Operations)

To implement the Consortium’s Managed Security Operations (MSO) service to
meet the FMO security requirements which are not embedded directly within the
service towers.

Sammensetning:
•

T2-P83-PD1 Enable Managed Security Operations – Run

Format:
•
•
•

Privileged Account Management Service (PAM) completed for Consortium’s
infrastructure related to the HSØ operations and delivery.
Log Management Service (LM) completed, including a validated report of security
logs from the Consortium’s infrastructure related to the HSØ operations and
delivery.
Vulnerability Management Service (VM) completed, including the first action plan
with vulnerability status (to be fixed, accepted) and implementation timeline based
on vulnerability report.

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Established MSO compliant with security requirements (1-A-6)

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Delprosjektleder sikkerhet
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P85
Tactical security TMO fixes

To reach an acceptable security and compliance level for the services so that TMO readiness
verification can be approved

Sammensetning:
•

T1-P95-PD1 Security Assessment and Roadmap

•

T1-P85-PD2 Security lift up

•

T1-P85-PD3 Firewall regime

•

T1-P85-PD4 Minimum patching

Format:
•

Vulnerabilities and weaknesses known and under control, patching and firewall
management at level acceptable for transferring responsibility for operations.

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Compliant to requirements given in 1-A-6

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Delprosjektleder sikkerhet

4.4. Erfaringer som er brukt
Prosjektet vil benytte de erfaringer som er opparbeidet fra program IMP (ver 2.0) og SPIIS prosjektet,
men også fra DF og spesielt RKL’s arkitektur & designgruppe samt fra SP’s og regionalt
sikkerhetsarbeid.

4.5. Eksterne avhengigheter og grensesnitt
Prosjektet har eksterne avhengigheter til de funksjonelle programmene i Digital fornying, ved at
prosjektet skal levere infrastruktur til aktuelle prosjekt i program Regional klinisk løsning (RKL),
Virksomhetsstyring (VIS) og Regional IKT for forskning (RIF).
Prosjektet skal, innefor rammen av SP Plan & styring, ha dialogen med funksjonelle programmene i
Digital fornying og betjene en egen bestillingsfunksjon (SPOC) på vegne av programmet.
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4.6. Budsjett
Prosjektets budsjett og antall FTE er vist i tabellene under. Budsjettall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK), mens antall FTE er avrundet til nærmeste desimal.
Sykehuspartners kostnader utgjøres i sin helhet av antall FTE allokert til prosjektet.
Aktivitet (MNOK)
AS - Project management
AS – Design
AS – Architecture
AS – Security
HPE
Total

2016
1,0
1,6
1,0
1,8
5,3

2017
3,8
9,2
3,9
7,9
37,0
61,9

2018
3,8
7,5
3,9
7,9
23,2

2019
3,8
7,5
3,9
7,9
23,2

Sum
12,4
25,8
12,7
25,5
37,0
113,5

Aktivitet (FTE)
AS - Project management
AS – Design
AS – Architecture
AS – Security
Total

2016
0,3
0,8
0,6
0,9
2,5

2017
1,5
5,0
2,5
4,0
13,0

2018
1,5
4,0
2,5
4,0
12,0

2019
1,5
4,0
2,5
4,0
12,0

Sum
4,8
13,8
8,1
12,9
39,5

4.7. Tidsplan
Tidsplanene i ADS er satt av styringsdokumenter for de andre prosjektene: Transisjon,
Transformasjon, Applikasjonsmigrering og IAM. Endelige tidsplaner vil først være på plass etter
avsluttet planleggingsperiode.

4.8. Risiko
Det er etablert et felles risikoregister for iMod som er i henhold til retningslinjene gitt av Helse SørØst og Sykehuspartner. Ellers benyttes til enhver tid gjeldende rutine for risikostyring i iMod.

5. Gjennomføringsstrategi
5.1. Strategi for styring og kontroll
Prosjektet vil følge de kontrollmekanismer som er etablert i program iMod.
Lederne av hvert arbeidsområde skal rapportere ukentlig til prosjektleder i Sykehuspartner. For de
tre sikkerhetsprosjektene rapporteres det ukentlig til hhv Transition og Transformation
lead.Prosjektleder ADS vil rapportere ukentlig til program management i iMod.
Månedlig rapportering skal gjøres i CA PPM (Clarity), men kun på prosjektnivå (ADS).
Prosjektet forutsetter at PMO i programmet kan gi støtte til styring og kontroll, spesielt innenfor
økonomisk oppfølging av kontrakten med ekstern partner og regnskap ved månedsslutt. Prosjektet
har ikke allokert egen controller for å håndtere denne aktiviteten.
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5.2. Kvalitetsstrategi
Prosjektet vil benytte de kvalitetsprosedyrer og –sjekklister som gjelder for program iMod.

5.3. Anskaffelsesstrategi
Prosjektet gjør i utgangspunktet ikke anskaffelser. Det gjøres i et av de andre prosjektene. Skulle en
anskaffelse være aktuelt, skal det følge gjeldende anskaffelsesstrategi for program iMod. Det er
etablert en rutine for behandling av Change Requests (endringer) i programmet som prosjektet skal
følge.

5.4. Risikostyringsplan
Prosjektet skal forholde seg til de rutiner og prosedyrer for risikostyring som er etablert i program
iMod. Dette betyr at risiko skal være kjent, eiet, kommunisert og ansvarliggjort på alle nivå i
prosjektet (Risk should be known, owned, communicated and managed with clear responsibility at
every level).
Prosjektet skal følge opp risiko ukentlig og rapportere denne ukentlig til programledelsen i iMod og
månedlig til programledelsen i forbindelse med månedlig rapportering til Sykehuspartner.

5.5. Kommunikasjonsstrategi
Prosjektet skal følge den kommunikasjonsstrategien som etableres i program iMod.
Prosjektet vil ha et spesielt ansvar for kommunikasjon av beslutninger i de Boards prosjektet
fasiliterer.

5.6. Konfigurasjonsstrategi
Prosjektet vil forholde seg til etablerte rutiner i Sykehuspartner og program iMod når det gjelder
oppbevaring, beskyttelse, endringer og versjonskontroll av prosjektets produkter.
Alle dokumenter skal versjonshåndteres og legges ut på felles sharepoint (Office 365) i prosjektet.
Tilgangen til felles sharepoint styres av PMO i programmet. Dokumenter med kontraktsensitiv
informasjon skal ikke tilgjengeliggjøres. Dette styres fra ansvarlig kontraktsleder (Contract
Management).
Endringsanmodninger skal håndteres etter spesifisert rutine i program iMod.

6. Prosjektorganisasjon
6.1. Ressursallokering
Navn

Rolle

Allokert fra

Allokert til

% allokering

Thor Lunde

Prosjektleder

01.11.2016

31.12.2019

50

Jarle Boland
Erling Svensson

Design, delprosjektleder
Design, SME

01.11.2016
01.11.2016

31.12.2017
31.12.2019

100
100
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Navn

Jørn I Bjørnsen
Rita Hammer
Kristian Grønfür
Torfinn Myhre
Domenearkitekter
Dan T L / Frank A B
Konsulent
Angelique Colle
Blerta /Kjetil H
Kim Syversen
Preben Gustavsen

Rolle

Design, SME
Design, SPOC coordinator
Arkitektur, delprosjektleder
Arkitektur, SME
Arkitektur, SME
Arkitektur, SME Integr
Arkitektur, SME migr.strat
Sikkerhet, delprosjektleder
Sikkerhet, SME
Sikkerhet, SME
Sikkerhet, SME

Allokert fra
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016

Referanse: 0.92

Allokert til
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2017
31.12.2019
31.12.2019
31.06.2017
31.06.2017
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2016

% allokering
100
100
100
100
100
50+50
50
100
50+50
100
100

Prosjektet vil i planleggingsfasen med ekstern partner, frem til utgangen av januar 2017, vurdere
ytterligere økning av bemanningen i prosjektet. Det vil også være varierende grad av behov for
ressursbidrag fra fagressurser i linjen i Sykehuspartner.
For IAM er organisering og ressurser angitt i styringsdokument IAM.
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0.93
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1. Sammendrag
Prosjektdefinisjon

Bakgrunn:

Sykehuspartner har inngått en avtale med Hewlett Packard Enterprice
Services (HPE) om modernisering og fremtidig drift av IKT
infrastrukturtjenester.
Følgende hovedelementer er inkludert i avtalen for avtalens omfang:
- Transisjon, som innebærer at det gjennomføres en
virksomhetsoverdragelse av dagens IKT drift fra SP til HPE
- Transitional mode of operations (TMO) – Hvor HPE drifter
infrastrukturtjenester på gammel infrastruktur
- Transformasjon, som innebærer at HPE etablerer og ruller ut
nye IKT infrastrukturtjenester (Future mode of operations,
FMO) i Helse Sør-Øst
- FMO, som innebærer at HPE drifter ny IKT infrastruktur og
leverer IKT infrastrukturtjenester til Helse Sør-Øst
- Applikasjonsmigrering, som innebærer migrering av dagens
applikasjonsportefølje til ny infrastruktur
Helse Sør-Øst har forpliktet seg til å ta i bruk nye infrastrukturtjenester i
tråd med plan for utrulling av nye infrastrukturtjenester. Detaljer rundt
omfang av bruk av den enkelte FMO tjeneste fremgår av FMO
volummodellen som er innarbeidet i Appendix 7, Price book. FMO
volummodellen er målbildet på hva transformasjonen skal oppnå.
Gevinstuttaket som lå til grunn for beslutning om inngåelse av avtalen
forutsetter at FMO tjenester tas i bruk som forutsatt i denne modellen.
Dette styringsdokumentet gjelder for transformasjonsdelen av avtalen
som omfatter etablering, utrulling og ibruktagelse av nye
infrastrukturtjenester. Moderniseringen skal være fullført innen
utgangen av 2019.
Prosjektets hovedmål er en modernisert infrastrukturen i Helse Sør-Øst
innen utgangen av 2019 iht kontrakten med ekstern partner.

Prosjektmål:

Transformasjonsprosjektets skal følge opp, bistå og tilrettelegge for at
HPE utvikler ny IKT infrastruktur og ruller ut nye IKT
infrastrukturtjenester for alle områdene innenfor avtalens omfang.
Dette innebærer utrulling av det omfang av infrastrukturtjenester
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beskrevet i FMO volummodellen som fremgår i kontraktens Appendix 7,
Price book.
Prosjektet skal:
- Bidra i etablering og godkjenne overordnet design for ny IKT
infrastruktur
- Kvalitetssikre HPE sine leveranser
- Sikre at HPE leverer iht løsningsbeskrivelsen og kontraktens krav
- Løpende vurdere og forstå omfang av FMO tjenester som skal
rulles ut på det enkelte helseforetak og koordinere utrulling av
tjenester
- Oppfylle SP sine forpliktelser (customer obligations) ihht
kontrakt
Et sentralt mål for prosjektet er at modernisering av IKT infrastruktur,
og i ibruktakelse av IKT infrastruktur tjenester som forutsatt, blir
gjennomført innenfor tid, kost og kvalitet.

Strategisk forankring:
Føringer og
rammebetingelser:

HSØ Styresak 69-2016

Risiko:

Det er viktig at transformasjonsprosjektet identifiserer og i samarbeid
med programledelsen håndterer risikoer som relateres til at FMO
tjenester ikke tas i bruk som forutsatt.

Prosjekttoleranser:
Hovedinteressenter:
Eksterne
avhengigheter og
grensesnitt:

HSØ Styresak 69-2016
iMod programmets største risiko er samlet sett at nye
infrastrukturtjenester ikke tas i bruk som forutsatt. Dette er beskrevet i
detalj vedlegg til styresak 69-2016, kost-nytteanalysen. Denne risikoen
er sammensatt av mange risikoområder.

Se forøvrig kapittel 4.8 for detaljerte risikoer knyttet til gjennomføring
av transformasjonen.
Ikke definert egne toleranser
Se interessentanalysen til program iMod
Se styrende dokumenter iMod (kontrakt HPE, overordnet
styringsdokument, Mandat iMod, Krav til forsterket styring- og
oppfølgingsregime fra Helse Sør-Øst)

Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat

Grunnlag for kostnadsestimat fremgår av HSØ Styresak 69-2016:
-

HPE kostnader som fremgår av HPE sin besvarelse knyttet til
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gjennomføring av modernisering IKT infrastruktur og utrulling
av FMO tjenester i henhold til avtalens omfang og
kravspesifikasjon
SP prosjektkostnader til tilrettelegging for at HPE utvikler ny IKT
infrastruktur og ruller ut nye IKT infrastrukturtjenester i henhold
til avtalens omfang og kravspesifikasjon.
SP prosjektkostnader til tilrettelegging for ibruktagelse av ny IKT
infrastruktur – herunder applikasjonsmigrering

HSØ Styresak 69-2016
HSØ Styresak 69-2016

Prosjekttilnærming

Prosjektet er et delprogram under Sykehuspartner program iMod og har ansvaret for
transformasjonsdelen i avtalen med HPE (ekstern partner).
Avtalen med HPE er førende for leveransene i prosjektet. Det er spesielt viktig at prosjektet sikrer at
HPE sitt leveranseansvar blir fulgt tett opp og at ikke prosjektet eller Sykehuspartner ubevist påtar
seg oppgaver som er forutsatt gjennomført av HPE.
Prosjektet skal gjennomføre en planleggingsperiode på 90 dager der nødvendige planer skal
etableres i samarbeid med HPE, Sykehuspartner og helseforetakene.
Et godt samarbeid og tett involvering av helseforetakene er en forutsetning for en vellykket
gjennomføring av moderniseringen. Spesielt gjelder dette for behovskartlegging, detaljert
planlegging av utrulling/ibruktakelse, verifikasjon av funksjonell løsning, tjenestemigrering og
endringsledelse/kommunikasjon.
Prosjektet skal følge HSØ PPM modellen og malene gitt i Prosjektveiviseren. Mye av
dokumentasjonen vil være på engelsk da dette er samarbeidsspråket overfor HPE.

2. Prosjektdefinisjon
2.1.

Bakgrunn

Prosjektet er et resultat av inngåelsen av en kontrakt mellom HPE og Sykehuspartner om
modernisering av IKT infrastruktur og drift av IKT infrastruktur/-tjenester i Helse Sør-Øst.
Gjennomføringen av nødvendig transisjon og modernisering er tillagt program iMod. Program iMod
er ledet av Sykehuspartner med et Programstyre ledet av adm.dir. i Sykehuspartner.
Prosjektet skal forholde seg til kontrakten med ekstern partner. Denne forutsetter at prosjektet er i
gjennomføringsfasen i henhold til HSØ PPM-modellen. Dette betyr at alle prosjekter under
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transformasjonen som skal leveres av HPE og SP, ikke vil gjennomgå Konseptfasen eller
Planleggingsfasen. Prosjektet anses å ha fått godkjent en BP3 beslutning, oppstart
Gjennomføringsfasen.

2.2.

Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å etablere en modernisert infrastrukturen i Helse Sør-Øst innen 2020 iht
kontrakten med ekstern partner.
Transformasjonsprosjektet skal følge opp, bistå og tilrettelegge for at HPE utvikler ny IKT
infrastruktur og ruller ut nye IKT infrastrukturtjenester for alle områdene innenfor avtalens omfang i
Helse Sør-Øst. Dette innebærer utrulling av det omfang av infrastrukturtjenester beskrevet i FMO
volummodellen som fremgår i kravspesifikasjonens Appendix 7, Price book.
Prosjektet skal:
- Bidra i etablering og godkjenne overordnet design for ny IKT infrastruktur
- Kvalitetssikre HPE sine leveranser
- Sikre at HPE leverer iht løsningsbeskrivelsen og kontraktens krav
- Løpende vurdere og forstå omfang av FMO tjenester som skal rulles på det enkelte
helseforetak og koordinere utrulling av tjenester
- Oppfylle SP sine forpliktelser (customer obligations) ihht kontrakt
Et sentralt mål for prosjektet er at modernisering av IKT infrastruktur, og i ibruktakelse av IKT
infrastruktur tjenester som forutsatt, blir gjennomført innenfor tid, kost og kvalitet.
Prosjektet skal levere en standardisert og industrialisert infrastruktur som understøtter og muliggjør
realisering av målbildet i Helse Sør-Øst og deling av felles tjenester på tvers av foretaksgruppen i
Helse Sør-Øst.
Målbildet for Helse Sør-Østs fremtidige IKT-infrastruktur er:
- IKT-infrastrukturen skal danne grunnlag for de regionale IKT-tjenestene som realiseres i
Digital fornying.
- Det skal etableres en gjennomgående regional applikasjons-, sikkerhets og
nettverksplattform for alle helseforetakene i regionen.
- Den nye IKT-infrastrukturen skal tilrettelegges for å kunne håndtere en vesentlig
behovsøkning på pasientrettete tjenester, integrasjon mot primærhelse og andre
tjenesteytere og ytterligere digitalisering av sykehusenes kjerneprosesser.
- IKT-infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om standardisering, harmonisering og
konsolidering, og skal realiseres på en måte som er finansielt bærekraftig over tid.
- IKT-infrastrukturen skal legge til rette for god brukeropplevelse og kunne støtte fremtidige
bruksmønstre med dynamiske arbeidsflater og mobile klienter.
IKT-infrastrukturen skal bidra både til å realisere det funksjonelle målbildet i Helse Sør-Øst og
tilrettelegge for en bærekraftig videreutvikling. Følgende egenskaper forventes av en fremtidsrettet
og tjenesteorientert infrastruktur;
- Større grad av utnyttelse og tilbud av skybaserte tjenester
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Skalerbar og elastisk kapasitet
Dynamisk provisjonering (utrulling)
Selvbetjening
Betaling etter forbruk

2.3.

Prosjekttilnærming

Prosjektet skal forholde seg til de føringer som legges i program iMod. I hovedsak betyr dette at
ekstern partner utarbeider design, utvikler infrastrukturkomponenter og ruller ut disse til
helseforetakene. Sykehuspartner skal godkjenne design, verifisere og teste utviklede komponenter
og koordinere utrullingen på helseforetakene.
Prosjektet gjennomføres etter 2-in-a-box prinsippet med ekstern partner der både Sykehuspartner
og ekstern partner sitter i prosjektledelsen og ledelsen av de enkelte «tårn» - Hosting, Network,
Telecom og Workspace.
Prosjektet skal ha tett dialog med arkitektur og sikkerhet i forhold til godkjenning av design og
arkitektur- og sikkerhetsbeslutninger. Arkitektur og sikkerhet må støtte Transformation med
ressurser innen sikkerhet, arkitektur og design. Transformasjonsprosjektene har ansvar for å drive
prosessen, planlegge og koordinere bruk av ressurser fra arkitektur og sikkerhet.
Prosjektet skal innenfor applikasjonsmigrering forholde seg til føringer og retningslinjer gitt av
prosjekt Applications standardisation and consolidation (ASC). Tjeneste-/applikasjonsmigrering skal
planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med ASC, helseforetakene og Sykehuspartner.

3. Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Det er ikke skrevet et eget Business case for dette prosjektet. Business caset er skrevet for iMod
programmet og gjelder også for dette prosjektet. Grunnlag for kostnadsestimat fremgår av HSØ
Styresak 69-2016.
-

-

HPE kostnader som fremgår av HPE sin besvarelse knyttet til gjennomføring av
moderniseringen av IKT infrastruktur og utrulling av FMO tjenester i henhold til avtalens
omfang og kravspesifikasjon
SP prosjektkostnader til tilrettelegging for at HPE utvikler ny IKT infrastruktur og ruller ut nye
IKT infrastrukturtjenester i henhold til avtalens omfang og kravspesifikasjon.
SP prosjektkostnader til tilrettelegging for ibruktakelse av ny IKT infrastruktur – herunder
applikasjons- og datamigrering.

4. Prosjektplan
4.1.

Føringer og rammebetingelser

Prosjektet må forholde seg til enhver tid gjeldende føringer og rammebetingelser som ligger til
program iMod. Dette omfatter økonomiske rammer, gjeldende styringsprinsipper og rapportering og
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styringsstrukturer. Prosjektet rapporterer til programledelsen gjennom PMO (Program Management
Office) i iMod.
Det er ikke etablert egne toleranser for prosjektet.
Fra 01.11.2016 og til 31.12.2016 skal prosjektet ha ansvaret for alle ikke avsluttede prosjekt i
program IMP (overført fra Digital fornying). Disse prosjektene skal enten avsluttes i 2016 eller
reorganiseres i iMod fra senest 1. januar 2017.

4.2.

Forutsetninger

Planen inneholder ikke leveranser overført fra program IMP for levering i 2016.
Den til enhver gjeldende kontrakt mellom Sykehuspartner og ekstern partner, herunder godkjente
endringsmeldinger, vil være førende for totalomfanget i dette prosjektet.

4.3.

Leveringsomfang

Avtalen som er inngått mellom SP og HPE knyttet til modernisering IKT infrastruktur og drift av IKT
infrastrukturtjenester er førende for levereanseomfang på transformasjonsdelen av iModprogrammet.
I dette avsnittet beskrives leveranseomfang for;
-

HPE prosjektleveranser inkludert prosjektbeskrivelse (4.3.1), som omfatter hvilke prosjekter
HPE har planlagt å gjennomføre og leveranser
SP aktiviteter og leveranser (4.3.2), som omfatter hvordan iMod planlegger å utøve ansvaret
som er lagt på SP med tilhørende leveranser

4.3.1.
HPE prosjektleveranser
HPE prosjektleveransene er HPE sin besvarelse på hvordan transformasjonen skal gjennomføres for å
etablere ny IKT infrastruktur og rullet ut FMO tjenester. For ytterligere detaljer om prosjektene
henvises til kontraktens løsningsbeskrivelse Appendix 2 og Appendix 4D. HPE sine prosjektleveranser
kan grovt sett deles i to
-

Byggeaktiviteter (etablering) og leveranser
Utrullingsaktiviteter og leveranser

Nedenfor følger en liste over transformasjonsleveransene som er kontraktsfestet med HPE.
Beskrivelsene er i hovedsak et uttrekk av HPE sin beskrivelse og er således en blanding av norsk og
engelsk tekst. For mer detaljerte beskrivelser av hvert prosjekt med delleveranser (Partial
Deliverables (PD)), aktivitetsmilepæler og tidsplaner, henvises det til Appendix 4D i kontrakten.
Prosjektleveransene er gruppert pr. tårn: Hosting, Telecom, Network og Workspace.
4.3.1.1. Hosting

Produktid:
Tittel:

P21 (Build)
Test Environment Management Core Build
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Hensikt:
•

The purpose of this initiative is to provide HSØ with an effective means of supporting Trust
R&D activities through a more effective (agile and flexible) means for scaling up and scaling
down test environments.

Sammensetning:
•

P21-PD1: Test Environment Management

Format:
•

FMO Service level and pricing available for test environments

•

FMO Price level and pricing available for test environments

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:

• Approval period is completed
• There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Hosting er kvalitetsansvarlig.
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P22 (Build)
Information Lifecycle Management

Provide an Archive platform service that supports the Information Lifecycle
Management (ILM) Policy.

Sammensetning:
T2-P22-PD1: Information Lifecycle management

•

Format:
•

A compliant, automatic retention, recovery and deletion of digital data from the Storage,
according to the ILM Policy

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Written acceptance provided to Contractor
Detaljerte akseptansekriterier vil bli utarbeidet

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Hosting er kvalitetsansvarlig
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P23 (Build)
Hybrid Cloud Core Build

•

The overall goal of the Hybrid Cloud core build project is to put in place the Consortium’s
Helion Managed Private Cloud (MPC) to meet Sykehuspartner’s requirements for FMO
Hosting Services.

•

Complete the build of core Hybrid Cloud infrastructure and common infrastructure
services implementation

Sammensetning:
•

T2-P23-PD1: Hybrid Cloud Core build

Format:
•

Hybrid Cloud Core Build will deliver the Managed Cloud infrastructure service to
Sykehuspartner and Consortium to enable other partial delivery (clusters) to use the
platform to migrate workload on to it

•

Delivery of Hybrid Cloud Core Build provides FMO price levels for the new cloud platform

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

Approval period is completed

•

There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Hosting er kvalitetsansvarlig
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P30 (Build)
RKL Enablement

•

The purpose of the RKL Enablement initiative is to establish test and production platforms
for the clinical applications. This is an in-flight project that HSØ has structured into 5
phases.

•

Establish pre-production and consolidation environments

•

Enhance with regional Oracle database redundant storage

•

Establish production environment, and monitoring and management tools

Sammensetning:
•

T2-P30-PD1: RPL pre-production

•

T2-P30-PD2: RPL Enhancements
T2-P30-PD3: RPL Operations

•

Format:
•

FMO SLA levels for the RPL Platform

•

FMO service price for the RPL Platform

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

•

Environment has been stable for the duration of the approval period

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder for Hosting er kvalitetsansvarlig
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•
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P24 (Roll-out)
Infrastructure and Application Migration

Move HSØ’s server and storage platforms to a centralised solution that is easier to manage,
lower cost, and has measurable SLAs. This will be done by migrating 5,108 servers (as per
Appendix 4D Transformation Volumes) from TMO to FMO as well as migrating the identified
740 in-scope applications.

Sammensetning:
•
•
•
•
•
•

T2-P24-PD00: Planning
T2-P24-PD01: Wave 1
T2-P24-PD02: Wave 2
T2-P24-PD03: Wave 3
T2-P24-PD04: Wave 4
T2-P24-PD05: Wave 5

Format:
•

The server in scope is modernized and hosted on a standardized FMO platform with
FMO Service Levels

•

FMO Pricing

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A

•

Environment has been stable for the duration of the approval period

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig
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4.3.1.2. Telecom

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P92 (Build)
Cross- HSØ Paging & Alarm Core Build

•

Design, build, implementation and testing of Paging and Alarm Core build

•

The full transformation of the Paging & Alarm service consists of three Horizons:
o
o
o

Horizon 1: Implementation of the Centralised Core in the two Datacentre locations
Horizon 2: Migration of the Messaging Infrastructure and Mobile Devices to the
new centralised platform
Horizon 3: Migrate Paging & Alarm functionality to the fully virtualised
environment

Sammensetning:
•

T2-P92-PD01: Paging and Alarm Core build

Format:
•
•
•

Better inherent resilience results into lesser downtime.
Uniform, standards based architecture enables faster deployment and shorter migration
times
FMO service pricing available

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A.

•

Environment has been stable for the duration of the approval period

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Telecom er kvalitetsansvarlig

Side 16 av 40

HSØ Prosjektveiviser - Styringsdokument
Prosjekt: Transformation
Dato: 27.02.2017

Produktid:
Tittel:
Hensikt:
•

Ver: 0.94

P95 (Roll-out)
Centralized Auto-Attendant/Agent solution Roll-Out

The purpose of this initiative is to migrate all the distributed attendant/agents to the centralised
Auto-attendant/Agent solution. The initiative is divided into fourteen Partial Deliveries to achieve a
controlled scope and volume across the Trusts and locations.

Sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T2-P95-PD00: Planning
T2-P95-PD01: Pilot
T2-P95-PD02: Tail M1
T2-P95-PD03: Wave1
T2-P95-PD04: Wave2
T2-P95-PD05: Wave3
T2-P95-PD06: Wave4 - Core enhancements
T2-P95-PD07: Wave5
T2-P95-PD08: Tail M2
T2-P95-PD09: Wave6
T2-P95-PD010: Wave7
T2-P95-PD011: Tail M3
T2-P95-PD012: Wave8
T2-P95-PD013: Tail M4

Format:
•
•
•

Better inherent resilience results into lesser downtime.
Uniform, standards based architecture enables faster deployment and shorter migration
times
FMO price levels for Auto-attendant agents

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•
•

Environment has been stable for the duration of the approval period
Approval period is completed.
There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig
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P96 (Roll-out)
Regional UC solution Roll-Out

The purpose of this initiative is to migrate all of the in scope telephony users to the
centralised regional UC core solution that Sykehuspartner has established. The initiative is
divided into thirteen partial deliveries to achieve a consistent volume of deployment across
the Trusts.

Sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T2-P96-PD00: Planning
T2-P96-PD01: Pilot
T2-P96-PD02: Wave1
T2-P96-PD03: Tail M1
T2-P96-PD04: Wave2
T2-P96-PD05: Wave3
T2-P96-PD06: Wave4
T2-P96-PD07: Wave5 - Core enhancements
T2-P96-PD08: Tail M2
T2-P96-PD09: Wave6
T2-P96-PD010: Tail M3
T2-P96-PD011: Wave7
T2-P96-PD012: Tail M4

Format:
•
•

FMO Service Levels available for the users
FMO Price Levels available for the users

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A which are accountable
to the Contractor’s deliverables noting Customer’s responsibility for providing the IPT and
UC service

•

Environment has been stable for the duration of the approval period

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig
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P98 (Roll-out)
Centralised Cross- HSØ Paging & Alarm Roll-Out

Migrate all of the Trusts to the centralised Paging & Alarm solution

Sammensetning:
•

T2-P98-PD00: Planning

•

T2-P98-PD01: Pilot
T2-P98-PD02: Tail M1
T2-P98-PD03: Wave1
T2-P98-PD04: Wave2
T2-P98-PD05: Wave3
T2-P98-PD06: Wave4
T2-P98-PD07: Tail M2
T2-P98-PD08: Wave5
T2-P98-PD09: Wave6
T2-P98-PD010: Tail M3
T2-P98-PD011: Wave7
T2-P98-PD012: Wave8
T2-P98-PD013: Tail M4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format:
•
•
•
•

FMO Service Levels
Better inherent resilience results into lesser downtime.
Uniform, standards based architecture enables faster deployment and shorter migration
times
FMO price levels

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•
•

Environment has been stable for the duration of the approval period
Approval period is completed.
There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig
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4.3.1.3. Network

Produktid:
Tittel:
Hensikt:

P44 (Build og Roll-out)
Encryption WAN Access

•

The purpose of the Encryption WAN Access partial delivery is to extend the existing WAN
encryption solution to the 153 remaining sites.

•

This project is optional

Sammensetning:
•

P44-PD1: WAN Encryption

Format:
•

Uniform, standards based WAN architecture enables uniform security for data in transit,
and helps reduce the troubleshooting time, thereby improving MTTR

•

FMO service pricing available

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Network er kvalitetsansvarlig
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P48 (Build)
LAN and WiFi Harmonization Core Build

LAN & WiFi Core Harmonization Build will establish a standard design and configuration for
Large/Medium/Small Nodes with enhancement in security design, user profile
segmentation and network functionality enabling rollout of new Network & security
policies across HSØ Trusts

Sammensetning:
•

T2-P48-PD01: LAN & Wifi Core Build

Format:
•

FMO Service Levels available for users

•

FMO Price levels available for the users

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

Approval period is completed

•

There are 0 errors of type 1A, and 5 or less errors of type 1B, 2B, 2A

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Network er kvalitetsansvarlig
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P49 (Roll-out)
LAN and Wifi Harmonisation Rollout

Migrate the LAN and WiFi setup of the required sites at the different Trusts to the
standardised architecture. Sites will be selected based on the priority for the LAN/WiFi
services at the location to be improved as well as on the life and serviceability of the
existing LAN and WiFi devices deployed at that site.

Sammensetning:
•

T2-P49-PD00: Planning

•

T2-P49-PD01: Pilot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T2-P49-PD02: Wave 1

T2-P49-PD03: Tail M1

T2-P49-PD04: Wave 2

T2-P49-PD05: Wave 3
T2-P49-PD06: Wave 4

T2-P49-PD07: Tail M2

T2-P49-PD08: Wave 5

T2-P49-PD09: Wave 6

T2-P49-PD010: Tail M3

T2-P49-PD011: Wave 7

T2-P49-PD012: Wave 8

T2-P49-PD013: Tail M4

Format:
•
•

FMO Service Level available for Sykehuspartner
FMO Price Level available for Sykehuspartner

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

Migration schedule completed

•

Detaljerte akseptansekriterier vil bli utarbeidet

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig
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4.3.1.4. Workspace

Produktid:
Tittel:
Hensikt:
•

•

P51 (Build)
Establish AD management directory

The goal of the AD project is to set up an Active Directory service that will be managed by the
Consortium to allow the Consortium to deliver its services across all towers. This AD service
will be separate from the Customer’s current AD environments but integrated with it to provide
the required functionality.

Assess the current Customer AD environment, provide recommendations to improve the
AD, design, test and implement a new AD and integrate with the customer AD

Sammensetning:
•

T2-P51-PD1: Establish AD management directory

Format:
•

Reduce AD and Dynamic workspace management complexity.

•

Decrease administrative cost AD and dynamic workspace

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

Written acceptance provided to Contractor

•

Detaljerte akseptansekriterier vil bli utarbeidet

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Hosting/Workspace er kvalitetsansvarlig
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P52 (Build)
Dynamic Workspace Packaging setup

Design, build and test an APPv Packaging/Software Lifecycle Service environment for HSØ,
implement delivery and management for HSØ APPv packaging and the delivery of content
to HSØ clients within the new implemented HSØ environment and analyze and remediate
existing applications for Windows OS compatibility

Sammensetning:
•

T2-P52-PD1: Dynamic Workspace packaging setup

Format:
•

Take over and certify existing APPv packages to leverage existing investments in
application packaging

•

Application Rationalization: Reduce costs and improve application packaging full
lifecycle service management

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•

Written project acceptance provided to Contractor

•

Detaljerte akseptansekriterier vil bli utarbeidet

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Workspace er kvalitetsansvarlig
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P53 (Build)
Dynamic Workspace Uplift

Initiative to build, consolidate and migrate the Dynamic Workspace environment.

Sammensetning:
•

T2-P53-PD01: Dynamic Workspace Uplift

Format:
•

Centralizing the dynamic workspace infrastructure into the consortium’s datacenters

•

Reducing dynamic workspace instances (RES) from 2 to 1

•

The FMO status of the Dynamic workspace solution will trigger FMO SLAs and FMO pricing

•

Decrease total cost of ownership and increase stability for running the Dynamic workspace
solution (includes Citrix, App-V, Mobility, SCCM, RES workspace)

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Workspace er kvalitetsansvarlig
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P54 (Build)
Managed Print Uplift

•

Initiative to implement Managed Print Services

•

Deployment of HP Universal Print Driver to all HP printers in the CMO printer estate

•

Centralisation of the print-server environment

•

Implementation of backend infrastructure, and installation plus configuration of proactive
monitoring for the CMO printer estate

Sammensetning:
•

T2-P54-PD01: Managed Print Uplift

Format:
•

•
•

•

The Consortium managed print service provides Sykehuspartner with a worry free
monitored and intervention service providing maximum end-user and business
productivity.
The HPE Remote Management service provides pro-active intervention for all devices
(network connected) offered to Sykehuspartner.
Automatic timely delivery of replacement supplies, pro-active maintenance and pro-active
device repair interventions are organized by the Consortium without intervention of
Sykehuspartner and its clients. Reporting on the print fleet status is available online 24x7.
The Consortium provides a dedicated Account Delivery Manager who is responsible for
Sykehuspartner Print services. A single point of contact for all MPS related matters, the
quarterly business review including extensive analysis to support agreed print business
outcomes.

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Workspace er kvalitetsansvarlig
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P55 (Roll-out)
Workspace Print and Mobility Rollout

The purpose of this initiative is to migrate all the users and devices into the unified and
regional standard Dynamic Workspace environment. The initiative is divided into eleven
Partial Deliveries to provide controlled scope and deployment volumes across each of the
Trusts and the locations.

Sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P55-PD0: Planning
P55-PD1: Pilot
P55-PD2: Wave 1
P55-PD3: Wave 2
P55-PD4: Wave 3
P55-PD5: Wave 4
P55-PD6: Tail M2
P55-PD7: Wave 5
P55-PD8: Tail M3
P55-PD9: Wave 6
P55-PD10: Tail M4

Format:
•
•

FMO service levels for Dynamic Workspace users
FMO price levels for Dynamic Workspace users

Ferdigheter:
TBD

Kvalitetskriterier:
•
•

Approval period is completed
There are 0 errors of type 1A, 1B and 2A, and maximum 5 errors of type 2B, and maximum
15 errors of type 3A.

Kvalitetsmetode:
TBD

Kvalitetsansvar:

Prosjektleder Deployment er kvalitetsansvarlig

4.3.2.
SP Aktivitets- og prosjektleveranser
Sykehuspartners aktivitets- og leveranseansvar er definert av de leveranseprosjekter og forpliktelser
som ligger i kontrakten med HPE. Tabellen under lister aktivitets- og prosjektleveranser pr. tårn.
Omfang av ressursbruk fremgår av kapittel 4.4 Budsjett.
Tårn / Prosjekt
Project management:

Leveranse
•
•
•
•

Transformation lead (2 in-a-box)
Deployment lead
Solution lead (løsningsansvarlig Sykehuspartner)
Project support (PMO)
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Tårn / Prosjekt
Cross-Tower (felles for alle
tårn):

Leveranse
•
•
•
•

•
•

Hosting:

•

P21 (Test Environment
Management Core Build)

•
•

P22 (Information Lifecycle
Management)

•

P23 (Hybrid Cloud Core build)

•

•
•

P30 (RKL enablement)

•

P24 (Infrastructure and
Application migration)

•
•
•
•

•

•
•
•

Workspace:
P51 (Establish AD
management directory)
P52 (Dynamic Workspace
Packaging setup)

Ver: 0.94

•
•
•
•
•
•

Etablere Master roll-out planen og oppdatere
denne sammen med ekstern partner og HF-ene
Dialog og koordinering med HF SPOC-ene
Koordinering av alle utrullingsaktivitetene opp
mot HF-ene
Påse at HF-ene planlegger og budsjetterer med
nødvendige bygningstekniske arbeider,
testressurser og opplæring
Kvalitetssikre HPE teststrategi og testplaner og
støtte tårnene i gjennomføringen av
akseptansetest og nødvendig produksjonstesting
Oppfølging av teststatus og dialogen mot
testlederne hos HPE
Tårnleder (2 in-a-box)
Senior fagperson (SME)
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Sørge for at Sykehuspartner linje involveres der
dette er nødvendig
Dialog med RKL programmet for å sikre
nødvendig koordinering av krav og planer
Kvalitetssikre og godkjenne dokumenter fra
ekstern partner
Verifisere og teste leveransene fra ekstern
partner
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Kvalitetssikre og godkjenne planer fra ekstern
partner
Kartlegging av applikasjonsporteføljen og
informasjonsinnhenting mot Sykehuspartner og
HF-ene (koordineres med ASC prosjektet)
Tilrettelegging av applikasjoner som skal
migreres samt vurdere designendringer for å
løfte applikasjonen fra Legacy til Tradisjonell eller
til MPC
Planlegging og gjennomføring av akseptansetest
av hver applikasjon som migreres
Planlegging og gjennomføring av prod.test av
hver applikasjon som er migrert
Koordinere sanering av applikasjoner med ASC
prosjektet
Tårnleder (2 in-a-box)
Senior fagperson (SME)
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Sørge for at Sykehuspartner linje involveres der
dette er nødvendig
Kvalitetssikre og godkjenne dokumenter fra
ekstern partner
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Leveranse
•

Verifisere og teste leveransene fra ekstern
partner

•
•

Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Kvalitetssikre og godkjenne planer fra ekstern
partner
Kartlegging av periferi utstyr, printere og
applikasjoner (klient) og informasjonsinnhenting
mot Sykehuspartner og HF-ene (applikasjoner
koordineres med ASC prosjektet)
Tilrettelegging av applikasjoner som skal
repakkes til ny plattform
Planlegging og gjennomføring av akseptansetest
av hver applikasjon som er repakket til ny
plattform
Planlegging og gjennomføring av prod.test av
hver applikasjon som er tilgjengeliggjort for HFene
Støtte HPE i utrullingen av ny arbeidsflate,
printere og klientapplikasjoner på HF-ene
Koordinere utlevering av PC-er (klientutstyr) til
brukere på HF-ene
Opplæring av brukere på HF-ene
Tårnleder (2 in-a-box)
Senior fagperson (SME)
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Sørge for at Sykehuspartner linje involveres der
dette er nødvendig
Kvalitetssikre og godkjenne dokumenter fra
ekstern partner
Verifisere og teste leveransene fra ekstern
partner
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Kvalitetssikre og godkjenne planer fra ekstern
partner
Kartlegging av nettverksutstyr sammen med
Sykehuspartner og HF-ene
Planlegging og gjennomføring av akseptansetest
av LAN og Wifi leveransene
Planlegging og gjennomføring av prod.test av
LAN og Wifi leveransene på hvert HF
Støtte HPE i utrullingen av LAN og Wifi sammen
med HF-ene
Tårnleder (2 in-a-box)
Senior fagperson (SME)

P54 (Managed Print Uplift)
P55 (Workspace Print and
Mobility Rollout)

•
•

•
•

•
•
•

Network:
P48 (LAN and WiFi
Harmonization Core Build)

•
•
•
•
•
•
•
•

P49 (LAN and Wifi
Harmonisation Rollout)

•
•
•
•
•
•
•

Telecom:

•
•
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Tårn / Prosjekt
P92 (Cross- HSØ Paging &
Alarm Core Build)

Leveranse
•
•
•
•
•

P95 (Centralized AutoAttendant/Agent solution
Roll-Out)

•
•
•

P96 (Regional UC solution
Roll-Out)

•

P98 (Centralised Cross- HSØ
Paging & Alarm Roll-Out)

•

•
•

•
•

4.4.

Ver: 0.94

Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Sørge for at Sykehuspartner linje og HF-ene
involveres der dette er nødvendig
Kvalitetssikre og godkjenne dokumenter fra
ekstern partner
Verifisere og teste leveransene fra ekstern
partner
Prosjektledelse
Deltakelse på workshops og møter med ekstern
partner
Kvalitetssikre og godkjenne planer fra ekstern
partner
Kartlegging av alarmer og personsøkere,
telefonsentraler og telefoner sammen med
Sykehuspartner og HF-ene
Planlegging og gjennomføring av akseptansetest
av alarm og personsøker, telefonsentral og
unified communications (UC) leveransene fra
ekstern partner
Planlegging og gjennomføring av prod.test av alle
leveransene på hvert HF
Støtte HPE i utrullingen av alarmer og
personsøker, telefonsentraler og telefoner og UC
sammen med HF-ene
Utlevering av telefonapparater
Opplæring av brukere på HF-ene

Budsjett

Prosjektets budsjett og antall FTE er vist i tabellene under. Budsjettall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK), mens antall FTE er avrundet til nærmeste desimal.
Sykehuspartners kostnader utgjøres i sin helhet av antall FTE allokert til prosjektet.
Totalt Transformation
Aktivitet (MNOK)
TR2 SP
TR2 - HPE
Total

2016
6,8
43,9
50,7

2017
67,5
285,0
352,5

2018
67,2
215,7
282,9

2019
59,7
167,4
227,2

Sum
201,2
712,0
913,2

Aktivitet (FTE)
TR2 SP

2016
3,9

2017
38,2

2018
38,0

2019
34,3

Sum
114,3

Tabellene under viser budsjettene og antall FTE til hvert tårn fordelt på etablering (Build) og utrulling
(Roll-out) for både Sykehuspartner og HPE prosjektleveranser. Alle tall er avrundet til nærmeste
100 000 kroner og vist i millioner kroner (MNOK).
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Project Management
Aktivitet (MNOK)
TR2PM – Project management
Total

2016
1,7
1,7

2017
12,0
12,0

2018
12,2
12,2

2019
11,4
11,4

Sum
37,2
37,2

Aktivitet (FTE)
TR2PM – Project management
Total

2016
0,8
0,8

2017
5,9
5,9

2018
6,0
6,0

2019
5,5
5,5

Sum
18,2
18,2

Aktivitet (MNOK)
TR2H – Project management
TR2H – SP Build
TR2H – SP Roll out
TR2H – HPE Build
TR2H – HPE Roll out
Total

2016
0,2
0,2
0,4
6,6
8,9
16,3

2017
2,9
1,3
10,7
33,6
65,2
113,7

2018
1,9
1,3
10,9
16,5
81,4
112,0

2019
1,3
1,0
7,6
56,4
66,2

Sum
6,4
3,7
29,5
56,6
211,9
308,2

Aktivitet (FTE)
TR2H – Project management
TR2H – SP Build
TR2H – SP Roll out
Total

2016
0,1
0,1
0,2
0,5

2017
2,0
1,0
4,9
7,9

2018
1,3
1,0
5,0
7,3

2019
0,8
0,8
3,8
5,4

Sum
4,2
2,9
13,9
21,1

Aktivitet (MNOK)
TR2N – Project management
TR2N – SP Build
TR2N – SP Roll out
TR2N – HPE Build
TR2N – HPE Roll out
Total

2016
0,3
0,1
0,7
2,4
5,0
8,5

2017
1,6
0,6
8,2
9,7
44,8
64,9

2018
1,6
0,6
9,0
1,9
38,6
51,7

2019
1,6
0,6
9,0
7,5
37,1
55,8

Sum
5,2
2,0
26,8
21,4
125,5
180,9

Aktivitet (FTE)
TR2N – Project management
TR2N – SP Build
TR2N – SP Roll out
Total

2016
0,2
0,1
0,4
0,7

2017
1,0
0,5
5,0
6,5

2018
1,0
0,5
5,5
7,0

2019
1,0
0,5
5,5
7,0

Sum
3,2
1,6
16,4
21,2

Hosting

Network
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Workspace
Aktivitet (MNOK)
TR2W – Project management
TR2W – SP Build
TR2W – SP Roll out
TR2W – HPE Build
TR2W – HPE Roll out
Total

2016
0,3
0,2
1,1
5,4
7,1

2017
3,3
1,6
11,1
23,7
23,0
62,6

2018
3,3
1,6
11,1
33,7
49,6

2019
3,3
0,8
11,1
33,3
48,4

Sum
10,1
4,3
34,3
29,1
90,0
167,8

Aktivitet (FTE)
TR2W – Project management
TR2W – SP Build
TR2W – SP Roll out
Total

2016
0,2
0,1
0,7
1,1

2017
2,0
1,0
7,0
10,0

2018
2,0
1,0
7,0
10,0

2019
2,0
0,5
7,0
9,5

Sum
6,2
2,6
21,7
30,6

Aktivitet (MNOK)
TR2T – Project management
TR2T – SP Build
TR2T – SP Roll out
TR2T – HPE Build
TR2T – HPE Roll out
Total

2016
1,1
0,1
0,5
10,6
5,0
17,2

2017
4,3
0,6
9,4
42,2
42,8
99,3

2018
4,3
0,6
8,8
43,7
57,4

2019
4,3
0,6
7,2
33,2
45,3

Sum
13,9
2,0
25,8
52,8
124,7
219,2

Aktivitet (FTE)
TR2T – Project management
TR2T – SP Build
TR2T – SP Roll out
Total

2016
0,5
0,1
0,3
0,9

2017
2,0
0,5
5,4
7,9

2018
2,0
0,5
5,2
7,7

2019
2,0
0,5
4,4
6,9

Sum
6,5
1,6
15,3
23,4

Telecom

4.5.

Risiko

Det er etablert et felles risikoregister for iMod med ekstern partner og et risikoregister kun for iModSykehuspartner. Ellers benyttes til enhver tid gjeldende rutine for risikostyring i iMod.
Risikoen ved oppstart av prosjektet er som vist under.
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Risikomatrise for trusler mot prosjektet
1

4

3

2

5

Svært stor
> 90 %

5

Sannsynlighet

Stor
65 - 90 %

4

4

5

Moderat
35 - 65 %

2

3

6

1

Liten
10 - 35 %

3

7

Meget liten
< 10 %

2

1

Marginal

Liten

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Konsekvens

ID

Risikobeskrivelse

1

Budsjettet er for lite til å gjennomføre
transformasjonen og spesielt
utrullingen på HF-ene på en kvalitativt
akseptabel måte.

-

Redusere ambisjonsnivået
Øke deltakelsen fra HF-ene
Øke budsjettet

Program Director

2

Forsinkelser i leveranser eller
manglende ressurser fra
Sykehuspartner fører til at
transformasjonen ikke blir ferdig innen
fastsatt sluttdato

-

Redusere ambisjonsnivået
Hente inn flere ressurser
Kjøpe flere tjenester fra
HPE
Utsette sluttdatoen for
transformasjonen

PL Transformasjon

Løsningene som utarbeides gir ikke en
optimal FMO, eller en FMO med lavere
funksjonalitet enn Sykehuspartner
forventet. Dette grunnet en kontrakt
basert på fastpris og der incentivene for
HPE på å redusere omfanget av
leveransene er store.

-

SP prosjektledere/SME må
ha god innsikt i kontrakten
Påse at HLD-ene levert av
HPE er iht kontraktens
omfang
Gjennomføre tilstrekkelig
testing i godkjenningsperioden

PL Transformasjon

HPE og Accenture klarer ikke å
samhandle godt nok slik at dokumenter
og leveranser blir ukoordinerte eller
mangelfulle som medfører mer arbeid
for Sykehuspartner og/eller forsinkelser
i leveranser.

-

3

4

Tiltaksbeskrivelse

-

-

-

HPE og Accenture må
koordinere arbeidet seg i
mellom
HPE/Acc må benytte
samme maler
Tydelighet fra PMO overfor

Ansvarlig

PL Transformasjon
PMO
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Tiltaksbeskrivelse

Ansvarlig

partner

5

HF-ene har ikke midler til eller klarer
ikke å gjøre de nødvendige
bygningstekniske endringer for at iMod
kan rulle ut nytt nettverk iht godkjent
utrullingsplan. Dette kan forsinke
og/eller øke prosjektets kostnader.

-

6

HF-ene har ikke ressurser til å følge
oppsatt utrullingsplan. Dette vil kunne
forsinke utrullingen eller at utrullingen
tar lenger tid som igjen medfører økte
kostnader for Sykehuspartner.

-

HF-ene vil ikke ta i bruk FMO tjenestene
fordi disse ikke er tilpasset deres helt
spesielle behov som igjen medfører at
gevinsten med HPE kontrakten
reduseres.

-

7

4.6.

-

-

-

Informere HF-ene tidlig om
hvilke kostnader de må ta
høyde for i sine budsjetter
Der HF-et ikke har egne
midler til å gjøre jobben,
eskalere til HSØ

Program Director

Informere og involvere HFene i planleggingen og
gjennomføringen av
utrullingen
Øke ressursinnsatsen fra
Sykehuspartner eller HPE

PL Transformasjon

Involvere HF-ene i
byggingen av FMOtjenestene
Regional IKT ledelse og
styring (eskalere)

PL Transformasjon
Program Director

Erfaringer som er brukt

Prosjektet vil benytte de erfaringer som er opparbeidet fra program IMP (ver 2.0) og SPIIS prosjektet.

4.7.

Eksterne avhengigheter og grensesnitt

Prosjektet har eksterne avhengigheter til de funksjonelle programmene i Digital fornying, ved at
prosjektet skal levere infrastruktur til aktuelle prosjekt i program Regional klinisk løsning (RKL),
Virksomhetsstyring (VIS) og Regional IKT for forskning (RIF).
Dialogen og koordineringen med de funksjonelle programmene i Digital fornying vil bli håndtert
gjennom faste koordineringsmøter mellom iMod og øvrige programmer i Digital fornying, samt
gjennon en egen bestillingsfunksjon (SPOC) i program iMod. Denne bestillingsfunksjonen er
organisatorisk en del av prosjekt Architecture and Design i program iMod.
Prosjektet er avhengig av betydelig faglig støtte fra linjen i Sykehuspartner, både fra «retained»
organisasjon (gjenværende personell) og kompetanse som skal overføres ekstern partner.
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Tidsplan

Tidsplanene som er vist under er foreløpige og hentet fra tilbudet til ekstern partner. Endelige
tidsplaner vil først være på plass etter avsluttet planleggingsperiode.

HSØ High-level Transformation plan
2016
H1

2017
H2

H1

2019

2018
H2

H1

H2

H1

2020
H2

H1

2021
H1

H2

2022
H2

H1

2023
H2

H1

H2

Contract Signature Date (Oct 2016)

Transition

Service Commencement Date (start TMO – Apr 2017)

Build and establish FMO service

Transformation complete

First FMO service in operation

Deploy and utilize FMO services

Service volume
development

Key planning
milestones

Steady State - Continued service improvements and innovation
FMO service volume

TMO service volume

TMO services re-classified as “legacy FMO”

End of
Contract

DIPS shared pre-production platform in place by March 1st 2017

1

DIPS shared production platform go-live by March 1st 2018

OUS and SIHF - CMO DynWS classified as FMO DynWS

2

1. OUS - back end application migration to FMO
2. Ahus, SSHF and Sunnaas - front end and back end migrated to FMO

3

STHF, SiV and VVHF – front end and back end migrated to FMO

4

1. SIHF - front end upgraded to standard FMO DynWS, back end
application migrated to FMO
2. SØHF - front end and back end migrated to FMO

Figure 1: High-level Transformation plan and planning milestones
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Figure 2: The proposed Enabling partial delivery clusters

Figure 3: The proposed Customer Specific partial delivery clusters.
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5. Gjennomføringsstrategi
5.1.

Strategi for styring og kontroll

Prosjektet vil følge de kontrollmekanismer som er etablert i program iMod.
Lederne av alle tårn skal rapportere ukentlig til leder av Transformation, både Sykehuspartner og
ekstern partner. Leder av Transformation vil rapportere ukentlig til program management i iMod.
Månedlig rapportering skal gjøres i CA PPM (Clarity) på sikt, men kun på prosjektnivå
(Transformation).
Prosjektet forutsetter at PMO i programmet kan gi støtte til styring og kontroll, spesielt innenfor
økonomisk oppfølging av kontrakten med ekstern partner og regnskap ved månedsslutt. Prosjektet
har ikke allokert egen controller for å håndtere denne aktiviteten.
Prosjektet har inndelt prosjektene til hver tårnleder som vist under.
Hosting:
•
•
•
•
•
•
•

P21 (Test Environment Management Core Build)
P22 (Information Lifecycle Management)
P23 (Hybrid Cloud Core build)
P24 (Infrastructure and Application migration)
P30 (RKL enablement)
Remote access (ansvar for koordinering)
Active Directory (AD-Hosting)

Workspace:
•
•
•
•
•

P51 (Establish AD management directory)
P52 (Dynamic Workspace Packaging setup)
P53 (Dynamic Workspace Uplift)
P54 (Managed Print Uplift)
P55 (Workspace Print and Mobility Rollout)

Network:
•
•
•

P44 (Encryption WAN Access)
P48 (LAN og Wifi harmonisation build)
P49 (LAN og Wifi harmonisation rollout)

Telecom:
•
•
•

P92 (Cross- HSØ Paging & Alarm Core Build)
P95 (Centralized Auto-Attendant/Agent solution Roll-Out)
P96 (Regional UC solution Roll-Out)
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P98 (Centralised Cross- HSØ Paging & Alarm Roll-Out)

Kvalitetsstrategi

Prosjektet vil benytte de kvalitetsprosedyrer og –sjekklister som gjelder for program iMod.
Tårnleder er ansvarlig for kvalitetssikring av sine leveranser i sine prosjekter, definert av kontrakten.
Alle prosjektene i kontrakten, som ligger til Transformation, er fordelt til en tårnleder.

5.3.

Anskaffelsesstrategi

Prosjektet skal følge gjeldende anskaffelsesstrategi for program iMod. Program iMod forholder seg til
kontrakten mellom Sykehuspartner og ekstern partner. I hovedsak betyr dette at ekstern partner skal
levere all IKT infrastruktur til Helse Sør-Øst i kontraktens levetid.
Det er etablert en rutine for behandling av Change Requests (endringer) i programmet som
prosjektet skal følge.

5.4.

Risikostyringsplan

Prosjektet skal forholde seg til de rutiner og prosedyrer for risikostyring som er etablert i program
iMod. Dette betyr at risiko skal være kjent, eiet, kommunisert og ansvarliggjort på alle nivå i
prosjektet (Risk should be known, owned, communicated and managed with clear responsibility at
every level).
Prosjektet skal følge opp risiko ukentlig og rapportere denne ukentlig til programledelsen i iMod og
månedlig til programledelsen i forbindelse med månedlig rapportering til Sykehuspartner.

5.5.

Kommunikasjonsstrategi

Prosjektet skal følge den kommunikasjonsstrategien som etableres i program iMod.
Prosjektet vil gjennom sitt ansvar for utrullingen av modernisert infrastruktur til helseforetakene i
Helse Sør-Øst ha et spesielt ansvar for å etablere en god og tett dialog med helseforetakene. Dette vil
spesielt bli håndtert gjennom en etablert SPOC-HF gruppe i programmet der en representant fra
hvert helseforetak vil delta. Prosjektet vil sammen med kommunikasjonsansvarlig i programmet
utarbeide nødvendige kommunikasjonsplaner til helseforetakene. Disse må være på plass i god tid
før utrullingen av ny infrastruktur vil gjennomføres på de enkelte helseforetak.
Prosjektet vil sammen med programmet ha en tett dialog med kommunikasjonsansvarlig i
Sykehuspartner.
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Konfigurasjonsstrategi

Prosjektet vil forholde seg til etablerte rutiner i Sykehuspartner og program iMod når det gjelder
oppbevaring, beskyttelse, endringer og versjonskontroll av prosjektets produkter.
Alle dokumenter skal versjonshåndteres og legges ut på felles sharepoint (Office 365) i prosjektet.
Tilgangen til felles sharepoint styres av PMO i programmet. Dokumenter med kontraktsensitiv
informasjon skal ikke tilgjengeliggjøres. Dette styres fra ansvarlig kontraktsleder (Contract
Management).
Endringsanmodninger skal håndteres etter spesifisert rutine i program iMod.

6. Prosjektorganisasjon
Foreløpig prosjektorganisasjon er vist under.

Transformation
Hosting

Workspace

Kjetil
Kopperud

Marion
Løbak

Jan-Henrik
Stubberud

Network

Telecom

Egil Søgnen

Berta Omtveit

Deployment
(Roll-out)

Mathias Bergenhage

Roll-out
HF-n
Roll-out
HF-n
Roll-out
HF-n

13

Solution
team

Tom
Lauritzen
(lead)
Lars G.
Kjølseth
Arild
Brekke

Tommy
Slaatsveen

T&T Organization—Draft 25.08.2016.pptx

6.1.

Ressursallokering

Tabellen under viser ressursallokeringen i prosjektet i planleggingsfasen. Når planleggingsfasen er
avsluttet, vil ressursbehovet måtte revideres i forhold til de detaljerte planene som utarbeides med
ekstern partner.

Navn

Rolle

Allokert fra

Allokert til

% allokering

Jan-Henrik Stubberud

Transformation lead

01.11.2016

31.12.2019

100%

Tom Lauritzen

SME lead, SME Hosting

01.11.2016

31.12.2019

100%
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Navn

Kjetil Kopperud
Marion Løbak
Egil Søgnen
Berta Omtveit
Mathias Bergenhage
Tommy Slaatsveen
Lars Gjellan Kjølseth
Arild Brekke
Olaf Wikesland
Oddmund Klepp
Benedicte
Engnestangen
Yasir Ahmid
Johanna Ivarsson
Trond Nyrønning
Grethe Solvang
Ellinor Svensen
Rehan Raja

Rolle

Project leader, Hosting
Project leader,
Workspace
Project leader, Network
Project leader, Telecom
Project leader,
Deployment
SME Telecom
SME Workspace
SME Network
Project support
Test manager
Project leader, Roll-out,
Hosting
Project leader, Roll-out,
HF-1
Project leader, Roll-out,
HF-2
Project leader, Roll-out,
Telecom
Project leader, Roll-out,
HF-3
Project leader,
Workspace, P54
Project leader, Hosting,
P30

Ver: 0.94

Allokert fra

Allokert til

% allokering

01.11.2016

31.12.2019

100%

01.11.2016
01.11.2016

31.12.2019
31.12.2019

100%
100%

01.11.2016

31.12.2019

100%

01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
15.12.2016

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2018

50%
50%
80%
100%
100%

01.12.2016

31.12.2018

100%

01.12.2016

31.12.2018

100%

20.12.2016

31.12.2018

100%

01.01.2017

31.12.2018

100%

10.12.2016

31.12.2017

100%

10.12.2016

31.12.2017

100%

01.12.2016

01.07.2017

100%

01.11.2016

31.12.2019

100%

Det vil også være varierende grad av behov for ressursbidrag fra fagressurser i linjen i
Sykehuspartner.
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1. Begrepsavklaring
Begrep:

Betydning i foreliggende dokument:

Applikasjon

En applikasjon leverer en samling funksjonalitet, bygget opp av én
eller flere kjørende programvarekomponenter, som understøtter
spesifikke arbeidsprosesser, forretningsfunksjoner og kapabiliteter
(Applikasjonskonsolidering 2013, s.37).

Migrering

Migrering innebærer å flytte fra en gammel plattform til ny
og/eller standardisert plattform.

Standardisering

Å velge én eller flere applikasjoner som en standard for å utføre
en gitt oppgave og inngå i applikasjonsporteføljen.
I Helse Sør-Øst sammenheng vil da valgt standard være det som
skal brukes og gis support på som en del av den regionale
porteføljen.

Konsolidering

Å styrke, forene eller slå sammen. I IT sammenheng brukes
begrepet til å redusere applikasjoner som utfører like/tilsvarende
funksjoner. Det kan også innebære harmonisert/felles
datahåndtering.
Konsolidering blir i sluttrapporten til prosjekt “20 % reduksjon av
applikasjonsporteføljen” (s. 7) forklart med “Slå sammen med
eksisterende og ta bort”.
I Helse Sør-Øst-sammenheng innebærer konsolidering,
regionalisering av applikasjoner hvor samtlige helseforetak
benytter felles standard applikasjon og med felles håndtering av
data (typisk i form av én instans av database).

Sanering/Nedtak

Slå av og fjerne applikasjoner og infrastruktur som ikke skal
brukes videre.
Fjerne applikasjoner som er foreldet, og som ved å bli fjernet ikke
vil påvirke eksisterende funksjonalitet (Sluttrapport_20 %
reduksjon av applikasjonsporteføljen 2016, s. 7)

Sentralisering

Begrepet ble brukt i foranalyserapporten hvor det ble referert
applikasjonsmigrering fra lokale helseforetaksdatarom og gamle
helseforetaksdomener til regionalt datasenter.

Standardiseringsomfang Brukes i dette dokumentet om de 2100 unike applikasjonene som
det er mulig å standardisere, konsolidere og sanere innenfor.
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2. Sammendrag
Prosjektdefinisjon
Applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst består i dag av ca 2400
unike applikasjoner (fjernet duplikater, versjonering og instanser).
En liten andel av porteføljen er standardisert og mange
applikasjoner har lokale avhengigheter og tekniske begrensninger
som er til hinder for effektiv modernisering og forvaltning.
Ca 2100 unike applikasjoner er av dette prosjektet definert med
potensiale for rasjonalisering gjennom standardisering,
konsolidering og sanering.
Bakgrunn:
Mål vedrørende applikasjonsporteføljen i programmandatet til
Infrastructure Modernization (iMod), er å standardisere og
konsolidere applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.
Målsettingen til iMod er på sikt en regional applikasjonsportefølje
på 700-900 klientserverapplikasjoner.
Prosjekt Applikasjonsstandardisering og konsolidering (ASC) skal i
løpet av en tre års periode tilrettelegge for å realisere målet om
rasjonalisert applikasjonsportefølje i Helse Sør-Øst.
Resultatmålet er å tilrettelegge for en mer kostnadseffektiv
applikasjonsportefølje som tilbyr like mye funksjonalitet basert på
standardiserte applikasjoner og som møter kravene til moderne
infrastruktur.
Prosjektmål:

Prosjektet skal utarbeide standardiseringscaser med kost/nytteanalyser som fremmes til Regionalt Helseforetak for regionalisering
og dermed applikasjonsrasjonalisering gjennom standardisering,
konsolidering og sanering.
Prosjektet skal om mulig og i samarbeid med helseforetakene
rasjonalisere helseforetakenes lokale applikasjonsporteføljer.

En standardisering av applikasjonsporteføljen vil kunne tilrettelegge
for at Helse Sør-Øst når flere av sine strategiske mål:
1. Ivareta pasientsikkerhet gjennom god, hurtig og sikker
Strategisk forankring:
informasjonstilgang
2. Økt kvalitet i helsetjenestene gjennom effektiv
oppgaveløsning med høy kvalitet
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3. Effektivisere helsetjenester gjennom standardiserte og
forenklede arbeidsprosesser og prosess-støtte
4. Effektivisere regionale IKT-tjenester gjennom bedre
effektivitet og kvalitet i kjernevirksomheten, realisering av
ny og moderne teknologi og reduserte driftskostnader.
Prosjektet tar et strategisk overordnet koordineringsansvar for
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst og vil være kontaktpunktet
mellom helseforetakene, Sykehuspartner og iMod vedrørende
applikasjonsreduksjonen.

Føringer og
rammebetingelser

Den totale applikasjonsporteføljen består av ca 2400 unike
applikasjoner. Tallet inkluderer alle applikasjoner som kjøres på
arbeidsflate, inkludert applikasjoner knyttet til MTU. Applikasjoner
som kjøres på rene MTU-PCer er ikke med i det antallet.
Ca 2100 unike applikasjoner fra den totale porteføljen har et
potensiale for standardisering, konsolidering og sanering. Disse,
herved kalt standardiseringsomfang, danner grunnlaget for
standardiseringscaser som utarbeides av ASC og fremmes som en
anbefaling til RHFet.
Viktige drivere for risiko:
I forbindelse med migreringen til ny modernisert plattform levert
av vår partner, Hewlett Packard Enterprise (HPE), er det behov for å
få oversikt og kontroll over applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.
En av ASC-leveransene er å avstemme helseforetakenes lokale
porteføljer i forkant av migreringen. Forsinkelser i det arbeidet, kan
forsinke Transformasjonen under iMod.

Risiko og
suksessfaktorer:

Flere risikoer er definert under kapittel 9 Risiko.
Kritiske suksessfaktorer for applikasjonsstandardisering og
konsolidering:





Prosjekttoleranser

Forpliktelse til standardisering og konsolidering fra
Regionalt Helseforetak, helseforetakene og Sykehuspartner
Redusere antallet Legacy-applikasjoner1 for å ta ut mest
mulig gevinst av avtalen med ekstern partner
Tett samarbeid med helseforetakene
Smidig og effektiv intern koordinering innad i iMod

Prosjektperioden er definert fra januar 2017 til og med desember

1

Eldre applikasjoner som ikke møter kravene til moderne infrastruktur og må fortsette å kjøre på dagens
infrastruktur.
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2019.
Prosjektet skal tilrettelegge for å rasjonalisere
applikasjonsporteføljen i løpet av prosjektperioden. Målet er på sikt
å få en mer kostnadseffektiv applikasjonsportefølje som tilbyr like
mye funksjonalitet basert på applikasjoner som møter kravene til
moderne infrastruktur.
Måltallet må defineres for hvert helseforetak i nært samarbeid med
HF SPOCene.

Hovedinteressenter:

Klinikere vil være hoved-interessentene og blir direkte påvirket av
endringene ASC vil foreslå da applikasjoner er deres daglige
arbeidsverktøy.
Flere interessenter er definert under kapittel 8: Interessenter
Prosjektet skal ta et overordnet koordineringsansvar for
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst gjennom endringsreisen
under iMod ut 2019.
Noen av de viktigste prosjektene og programmene prosjektet skal
samarbeide og koordinere med er følgende:
-

Avhengigheter og
grensesnitt:

-

-

Digital Fornying
o Program Regional Klinisk Løsning
o Program Regional IKT for Forskning
o Program Virksomhetsstyring
Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner
o Tjenestestyring
o Prosjekt Kundetjenester
o Kundeansvarlige
o Applikasjonsdrift
o Applikasjonsforvaltning
Prosjekter under iMod
o Arkitektur, Design og Sikkerhet
o P24 - Application and Data Migration
o P52 - Dynamic Workspace packaging setup
o P55 - Dynamic Workspace and Mobility Roll-out
o P16 - Discovery of Infrastructure
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Overordnet Business Case (Prosjektbegrunnelse)
Kostnadsestimat

ASC-prosjektet estimerer å bruke MNOK 102,3 i perioden januar
2017 – oktober 2019.
For business case og gevinster vises det til business case som
ligger til grunn for kontrakt med strategisk partner som ble lagt
frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016. Her
fremgår det at applikasjonskonsolidering, - sanering og -migrering
er en forutsetning for at gevinsten på 1,9 MRD knyttet til
modernisering og drift av IKT infrastruktur skal kunne realiseres.
Gevinstene er knyttet direkte opp mot modernisering og drift av
IKT infrastruktur.
Det er også beskrevet og lagt til grunn at andre gevinster skal
realiseres, både kvalitative gevinster og andre potensielle
økonomiske gevinster. Disse gevinstene er beskrevet på et
overordnet nivå og ikke kvantifisert og tilhørende risikoer og tiltak
er ikke utredet. Videre arbeid med å utrede og detaljere dette skal
utføres under gjennomføring av iMod programmet.

Forventede gevinster
(finansielle)

For dette prosjektet vil redusert antall applikasjoner medføre
gevinster knyttet til applikasjonsdrift, applikasjonsforvaltning og
brukerstøtte.
Følgende overordnede beskrivelse ble lagt inn i Business Caset til
iMod:
"En modernisert infrastruktur tilrettelegger for økt grad av
sanering, konsolidering og standardisering av løsninger og
applikasjoner som vil muliggjøre reduserte
applikasjonsforvaltningskostnader i Sykehuspartner og Helse
Sør-Øst. Reduksjon av antall applikasjoner vil også kunne
tilrettelegge for reduserte avtalekostnader. Erfaring fra case
hvor applikasjonsdrift og -forvaltning har vært inkludert i
avtalen viser at det ligger gevinstpotensial i drift og
forvaltning av applikasjoner".
iMod vil gjennom ASC og applikasjonsmigreringsprosjektet (P24)
bidra til gjennomføring av dette tiltaket:
-

Kvantifisere gevinster
Definere tiltak
Identifisere risikoer
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Følgende finansielle gevinster er forventet for Sykehuspartner:
-

-

Reduserte driftskostnader i forbindelse med
applikasjonspakking, applikasjonsdrift, serverdrift og
databasedrift
Reduserte migreringskostnader
Redusert behov for applikasjonsforvaltning

Helseforetakene kan på sin side oppnå følgende finansielle
gevinster:
-

Redusert behov for applikasjonsforvaltning
Reduserte lisens- og vedlikeholdskostnader for
applikasjoner
Redusert basis-/tjenestepris fra Sykehuspartner
Reduserte kostnader ved å ta i bruk en etablert
applikasjon

Flere gevinster er identifisert og knyttet opp til programmets
gevinster. Disse er å finne under kapitel 5.2 Forventede
gevinsterForventede gevinster.
Sykehuspartner vil kunne oppnå følgende ikke-finansielle
gevinster:
-

Forventede gevinster
(ikke finansielle)

-

Mer effektiv applikasjonsforvaltning
Mer forutsigbar og styrt avtaleforvaltning
Applikasjoner og infrastruktur som møter fremtidige
behov
Bedre oversikt og kontroll på rapporterte feil
Økt økonomisk forutsigbarhet og kostnadskontroll

Helseforetakene vil på sin side kunne oppnå følgende ikkefinansielle gevinster:
-

Mer effektiv applikasjonsforvaltning
Bedre tjenestekvalitet
Høyere tjenestesikkerhet
Høyere grad av personvern
Høyere grad av brukertilfredshet
Bedre kvalitet på tjenesterådgivning og brukerstøtte
Raskere brukerstøtte
Økt økonomisk forutsigbarhet og kostnadskontroll
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Bedre samarbeid og informasjonsutveksling internt og
mellom helseforetak
Verktøy som understøtter standardisering av
arbeidsprosesser
Gjennomføring av endringer/changer vil forbedres med
tanke på tidsforbruk og kostnad

Helse Sør-Øst vil på sikt oppnå mål om standardiserte
arbeidsprosesser via flere standardiserte IKT-løsninger.

PROSJEKTTILNÆRMING
Gjennom en konseptutredning har prosjektet kartlagt applikasjonsporteføljen i Helse SørØst med hensyn til rasjonalisering av applikasjoner gjennom standardisering, konsolidering
og sanering. Standardiseringsomfanget ble definert til applikasjoner som ikke er
regionaliserte eller er i et løp for regionalisering eller nasjonalisering, og er pr desember
2016 definert til 2100 unike applikasjoner, hvorav 1240 er unike applikasjoner registrert i
Tjenestekatalog 2.0.
Som følge av avtalen med ekstern partner skal det etableres en ny plattform som
helseforetakene gradvis fases inn i. Dette medfører blant annet applikasjons- og
datamigrering.
Prosjekt Applikasjonsstandardisering og konsolidering (ASC) har som oppdrag å rydde opp i
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst før og i parallell med migreringen til den nye
plattformen og tilrettelegge for senere standardisering og konsolidering av applikasjoner i
regi av Regionalt Helseforetak. ASC skal anbefale applikasjoner til standardisering gjennom
kost/nytte-analyser.
Gjennom kartlegging i konseptutredningen ble porteføljen klassifisert i henhold til
applikasjoners funksjonsområder for å kunne si noe om overlapping (applikasjoner brukes
til samme type jobb) på tvers av helseforetakene. Fremgangsmåten er beskrevet i
prosjektets foranalyserapport.
Etter klassifisering ble applikasjoner kategorisert i henhold til blant annet kompleksitet og
arbeidsomfang:
-

Kategori 1: enkle desktopapplikasjoner. Standardisering utløser ikke
anskaffelsesprosess og mulighet for en såkalt "top-down" beslutning. Disse besluttes
i fellesskap av Sykehuspartner og kontaktgruppen i helseforetakene (SPOC). Denne
kategorien blir håndtert av ASC.
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-

Kategori 2: lettere klientserverapplikasjoner. Krever grundig utredning og anbefaling
sendes på høring hos helseforetakene. Standardisering av kategori 2 applikasjoner
kan utløse enkle anbudsprosesser. Prosjektet utarbeider anbefalinger som fremmes
til RHFet for beslutning og eventuelt igangsetting av konseptutredning.

-

Kategori 3: tyngre tidskrevende applikasjoner som krever bred faglig konsensus.
Krever grundig utredning og anbefaling sendes på høring hos helseforetakene.
Standardisering av kategori 3 applikasjoner vil utløse større anbudsprosesser.
Prosjektet utarbeider anbefalinger som fremmes til RHFet for beslutning og
eventuelt igangsetting av konseptutredning.

Tilnærming i standardiseringsarbeidet:
-

-

-

-

Prosjektet starter arbeidet med kategori 1 applikasjoner og innhenter konsensus om
standardisering, konsolidering og sanering. Sykehuspartner og SPOCene fatter en
beslutning om disse applikasjonene i fellesskap. Applikasjonene blir deretter
klargjort for ibruktagelse på ny plattform. Applikasjonene skal i all hovedsak ikke
kreve opplæring.
Kategori 2 og 3 applikasjoner vil kunne utløse behov for anbuds- og
anskaffelsesprosesser. Det blir utarbeidet standardiseringscaser med kost/nytteanalyser og en anbefaling om standardisering, konsolidering og sanering som
fremmes til RHFet.
RHFet beslutter eventuell igangsetting av prosjekt basert på anbefalingene fra ASC.
I forkant av hver helseforetaksmigrering tar ASC en gjennomgang av applikasjoner
for å avstemme kompatibilitet med ny plattform/leveransemodell og sammen med
helseforetakene, hvis mulig, rasjonalisere applikasjoner.
Prosjekt P24 Application and Data Migration migrerer applikasjoner i henhold til
informasjon og lister fra ASC-prosjektet.

Side 13 av 36

HSØ Prosjektveiviser
Prosjekt: Application Standardization and Consolidation (ASC)
Dato: 07.03.2017

Referanse: PRJ05130 / 102794

3. Prosjektdefinisjon
3.1. Bakgrunn
Prosjekt "Applikasjons- og datamigrering" ble satt i gang under program
Infrastrukturmodernisering (IMP) medio 2016. Oppdraget var å kartlegge og utrede
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst med fokus på hensiktsmessig produksjonsmiljø
gjennom applikasjonsmigrering fra lokale helseforetaksdatarom og gamle
helseforetaksdomener til hovedsakelig regionalt datasenter der det kunne bidra med gevinst
og dermed sentralisere applikasjonsporteføljen (henviser til Applikasjons- og datamigreringmandatet, 30.08.2016).
Da Helse Sør-Øst inngikk avtale med ekstern partner om drift og modernisering av
infrastrukturen ble prosjektet overført det nye programmet, Infrastructure Modernization
(iMod). Fokuset ble endret til å vektlegge både sentralisering og rasjonalisering av
applikasjonsporteføljen gjennom standardisering, konsolidering og sanering for å nå Helse
Sør-Øst sine mål om standardiserte løsninger og kosteffektiv applikasjonsportefølje på
modernisert infrastruktur.
Prosjektet har i konseptfasen kartlagt hele applikasjonsporteføljen. Kartleggingen avdekket,
som forventet, en fragmentert applikasjonsportefølje. Prosjektet har sett på 2100 unike
applikasjoner (fjernet duplikater) som er aktuelle å vurdere til standardisering, konsolidering
og sanering. Disse er applikasjoner som ikke er dekket av regionale eller nasjonale initiativ og
som består av både klientserverapplikasjoner og desktopapplikasjoner.
Applikasjonsporteføljen i sin helhet består av ca 2400 unike applikasjoner inkludert
applikasjoner distribuert gjennom arbeidsflate og benyttet mot medisinsk teknisk utstyr.
Videre ble det avdekket at Sykehuspartner ikke har en fullstendig oversikt og kontroll over
applikasjonsporteføljen. Tjenestekatalogen som Sykehuspartner forvalter inneholder kun
applikasjoner som inngår i en tjeneste driftet av Sykehuspartner. Flere applikasjoner er i dag
installert og driftet lokalt hos helseforetakene. I migreringsarbeidet som følge av
infrastrukturmoderniseringen er det viktig å ta hensyn til lokale applikasjoner og ikke minst å
få samlet inn informasjon slik at en fullstendig oversikt over porteføljen kan samles og
forvaltes ett sted.
Utredningen viser at det er et stort behov for opprydning i applikasjonsporteføljen både for
å etablere en kostnadseffektiv porteføljestyring og å gjennomføre en tjenesteeffektiv
forvaltning.
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3.2. Vurderte alternativer
Under konseptutredningen ble flere alternativer vurdert:


Alternativ 0 – Ikke gjøre noe:
Dette er et standard alternativ som ble forkastet da det ikke bedrer situasjonen med
henhold til dagens fragmenterte portefølje



Alternativ 1 – Opprydning i kategori 1 applikasjoner:
Prosjektet videreføres frem til høst 2017 hvor det kun ryddes opp i såkalte kategori 1
applikasjoner i standardiseringsomfanget (ca 2100 unike applikasjoner).
Opprydningen estimeres til å redusere den totale applikasjonsporteføljen til i
størrelsesorden 1870 unike applikasjoner i løpet av 2017. Opprydningen vil i mange
caser utløse behov for å anskaffe flere lisenser.
Resultatmålet må finpusses gjennom nøyere caseplanlegging med fokus på kost/nyttanalyser.



Alternativ 2 – Rasjonalisert og standardisert applikasjonsportefølje:
Alternativet innebærer en fullstendig opprydning i applikasjonsporteføljen gjennom
standardisering, konsolidering og sanering frem mot slutten av 2019. Det medfører
regionalisering av flest mulig applikasjoner med tilhørende anbuds- og
anskaffelsesprosesser, løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser. Resultatmålet
for dette alternativet er en regional applikasjonsportefølje bestående av >1000 unike
applikasjoner. Dette resultatmålet må også finpusses gjennom nøyere
caseplanlegging med fokus på kost/nytte.
Alternativet svarer ut mandatet til iMod og bidrar med å realisere Helse Sør-Øst sine
mål om standardisering og konsolidering av applikasjoner og arbeidsprosesser. iMod
har derimot ikke mandat til å anskaffe applikasjoner og alternativet kan derfor ikke
gjennomføres i sin helhet.



Alternativ 3 – Helseforetaksbasert rasjonalisert portefølje:
Alternativet innebærer opprydning i porteføljen til et helseforetak av gangen og i
forkant av hver helseforetaksmigrering til ny leveransemodell/plattform. En lignende
opprydning ble utført i Oslo Universitetssykehus i forkant av klientomleggingen. Det
tok ca to år å halvere antallet applikasjoner.
Applikasjonskartleggingen viser at det er flere applikasjoner med overlappende
funksjonalitet også innad i helseforetakene. Resultatmålet for dette alternativet er
foreløpig ukjent, men det vil være fornuftig å inkludere deler av alternativ 1 i slik
opprydning. En slik opprydning må ikke forsinke applikasjonsmigreringen.
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3.3. Valgt alternativ
For en total og grundig opprydning i applikasjonsporteføljen og standardisering
(regionalisering) av flest mulig applikasjoner, anbefaler prosjektet løsningsalternativ 2 som
presentert i forrige avsnitt.
De fleste standardiseringskandidatene er applikasjoner anskaffet på lokale
helseforetaksavtaler som ikke kan breddes ut i regionen uten en anbudsprosess.
Løsningsalternativet krever flere anbudsprosesser og i varierende størrelser.
Siden iMod ikke har applikasjonsanskaffelser i sitt mandat, kan ikke prosjektet gjennomføre
dette alternativet i sin helhet.
Programmet ønsker en grad av rasjonalisering gjennom standardisering, konsolidering og
sanering av applikasjoner. Sett ut fra programmets mål og mulighetsrom anbefaler
prosjektet følgende:
1. Å gjennomføre løsningsalternativ 1 som innebærer rasjonalisering av kategori 1
applikasjoner. Det begrenses til standardisering og konsolidering som ikke utløser
anbudsprosesser ved bredding av applikasjoner.
2. Å gjennomføre løsningsalternativ 2 begrenset til at prosjektet utarbeider
standardiseringscaser som fremmes til Regionalt Helseforetak for gjennomføring. Det
betyr at prosjektet utarbeider en standardiseringscase med kost/nytte-analyser på
samtlige caser under såkalte kategori 2 og 3. Dette innebærer at prosjektet utreder
og anbefaler applikasjoner til standardisering, konsolidering og medfølgende
sanering.
3. Å gjennomføre løsningsalternativ 3 som innebærer å rasjonalisere et helseforetak av
gangen i forkant av migreringen. Prosjektet vil da se på overlappende funksjonalitet
mellom applikasjoner og gjennomfører helseforetaksspesifikk
applikasjonsstandardisering, konsolidering og sanering. Alternativet begrenses også
til applikasjoner som ikke utløser anbudsprosesser. Med tanke på tidspresset, vil ikke
prosjektet ha høye ambisjoner om rasjonalisering.
Foreliggende prosjektforslag vil heretter beskrive fremgangsmåte og tilnærming basert
på et alternativ bestående av punktene over.
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3.4. Prosjektmål og omfang
Prosjektets mål er å tilrettelegge for en kostnadseffektiv applikasjonsportefølje. Prosjektet
skal rydde opp i og få kontroll over applikasjonsporteføljen før helseforetakene migreres
over til ny plattform/leveransemodell.
Prosjektet skal om mulig rasjonalisere applikasjoner, men i større grad utarbeide
standardiseringscaser hvor det vises til ytterligere rasjonaliseringsmuligheter gjennom
standardisering, konsolidering og sanering. Standardiseringsomfanget er, som tidligere
nevnt, definert til 2100 unike applikasjoner. Det reelle tallet er bortimot 4500 applikasjoner
hvis man inkluderer alle duplikater, applikasjonsversjoner og instanser. Følgende type
applikasjoner er ikke med i standardiseringsomfanget:
-

-

Applikasjoner som kjøres på PCer utenfor arbeidsflaten knyttet til MTU (medisinsk
teknisk utstyr). Applikasjoner som kjøres på klientene og benyttes mot MTU er
inkludert i omfanget dog med liten standardiseringspotensiale.
Applikasjoner som allerede er regionale, nasjonale eller er i et løp for
regionalisering/nasjonalisering, som eksempelvis Cytodose som erstattes av
Chemotherapy Management System (CMS). I dette eksempelet er CMS den regionale
applikasjonen som erstatter Cytodose som er i et løp for regionalisering. Begge
applikasjonene er ikke inkludert i standardiseringsomfanget men er selvfølgelig
inkludert i migreringsomfanget som en del av den totale porteføljen.

Migreringsomfanget inkluderer hele applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst og som tidligere
nevnt tilsvarer ca 2400 unike applikasjoner. I dette antallet er DIPS 1 applikasjon.
Prosjektet tar et overordnet koordineringsansvar for applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst
gjennom endringsreisen i regi av iMod. Dette innebærer følgende:
- Avstemme helhetlige helseforetaksporteføljer og om mulig å rasjonalisere disse i
forkant av applikasjonsmigreringen til ny leveransemodell
- Samarbeide med prosjekter under både Transformasjonstårnet og Arkitektur, Design
og Sikkerhet om teknisk kartlegging, pakking og migrering av samtlige applikasjoner
- Anbefale standardisering, konsolidering og sanering av applikasjoner innenfor
standardiseringsomfanget definert til 2100 unike applikasjoner
- Opprydning i og sanering av allerede utgåtte applikasjoner og som i dag er videreført
med lesetilgang grunnet bevaringsverdig data. Bevaringsverdig data migreres til en
arkivløsning som leveres av HPE i løpet av første halvår av 2018

3.5. Nytteeffekter
Henviser til kapitel 5.2 Forventede gevinster.
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3.6. Føringer og rammebetingelser
I standardiseringsarbeidet må prosjektet ta hensyn til avtalen med ekstern partner og hvilke
krav som stilles til applikasjoner på ny plattform/leveransemodell. Disse koordineres inn som
en del av kriteriene alle standardiseringscaser skal vurderes i henhold til før anbefaling
fremmes.
Flere applikasjoner som er anskaffet på en lokal helseforetaksavtale kan ikke breddes ut
regionalt og må derfor gjennom en ny anbuds- og anskaffelsesprosess. iMod-programmet
har ikke slike anskaffelser i sitt mandat. Standardiseringscaser som vil utløse slike prosesser
fremmes til Regionalt Helseforetak for videre vurdering og eventuelt prosjektering.
Alle standardiseringscaser skal gjennom en kost/nytt-analyse før prosjektet legger frem en
anbefaling om standardisering, konsolidering og medfølgende sanering.

3.7. Eksterne avhengigheter og grensesnitt i Helse Sør-Øst
Applikasjonsporteføljen er et viktig område i infrastrukturmoderniseringsreisen.
Flere prosjekter er pr i dag definert med sterk avhengighet til det arbeidet som utføres i regi
av ASC og det er identifisert behov for helhetlig styring av applikasjonsporteføljen. Med
dette planlegger ASC-prosjektet å ta et overordnet koordineringsansvar for
applikasjonsporteføljen de tre neste årene. Dette innebærer koordinering og tett samarbeid
med flere programmer og prosjekter i Helse Sør-Øst i tillegg til linjeorganisasjonen i
Sykehuspartner og helseforetakene.

4. Prosjektproduktbeskrivelse
4.1. Hensikt
Hensikten med prosjektet er å svare ut deler av mandatet til iMod om å rasjonalisere
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst gjennom standardisering, konsolidering og sanering
av applikasjoner. Samt opprydning i applikasjonsporteføljen før migrering til ny modernisert
og standardisert plattform.

4.2. Sammensetning
Prosjektet har innhentet erfaringer fra prosjekt Omlegging Oslo Universitetssykehus (OUS)
som har rasjonalisert sin portefølje fra ca 1300 til 614 applikasjoner. Det er ønskelig å bruke
disse erfaringene i arbeidet med rasjonalisering av helseforetakenes applikasjonsporteføljer i
forkant av applikasjonsmigrering.
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Ved utarbeidelse av standardiseringscaser og dermed anbefaling om standardisering,
konsolidering og sanering vil prosjektet vurdere standardiseringskandidater i henhold til
flere kriterier som stilles til moderniserte applikasjoner. Noen av disse kriteriene er:
-

Kompatibilitet med ny leveransemodell
Funksjonalitet / faglig dekning
Møter krav til moderne infrastruktur og Helse Sør-Østs krav (sikkerhet)
Robusthet (både applikasjon og leverandør)
"Hyllevare" / løsning allerede tilpasset for HSØ

4.3. Leveringsomfang
Følgende leveranser vil inngå i prosjektets omfang:
1. Strategisk overordnet koordineringsansvar for applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst

og herunder å avstemme porteføljene for hvert helseforetak i forkant av migrering til
ny leveransemodell. Applikasjonspakking og migrering utføres av
migreringsprosjektet under Transformasjonen og i henhold til applikasjonslister fra
ASC. Applikasjoner som videreføres i ny leveransemodell skal ha medfølgende
nødvendig dokumentasjon for videre drift og forvaltning.
2. Som følge av at alle applikasjoner skal pakkes for "dynamisk arbeidsflate" og at

Sykehuspartner skal ha oversikt over alle applikasjoner, må avtaler og lisenser også
samles inn og håndteres. Prosjektet og SPOCene samler inn avtaler og lisenser som
overleveres linjen for prosessering og håndtering. Eventuelle avtaleoppsigelser bør
håndteres av SPOCene. Sykehuspartner må i så fall rigges opp til å ta imot og
håndtere disse.
ASC må utrede muligheten for avtale- og lisensstyring hos Sykehuspartner.
3. Sanering av allerede utgåtte applikasjoner som i dag er videreført med lesetilgang

grunnet bevaringsverdig data.
Arkivløsning for bevaringsverdig data leveres av HPE i løpet av første halvår av 2018.
4. Utredning av standardiseringscaser som fremmes til RHFet som forslag om

applikasjonsstandardisering, -konsolidering og -sanering. Herunder å gjøre rede for
overordnet kost og nytte.
5. Rasjonalisere såkalte kategori 1 applikasjoner i løpet av 2017. Disse skal ikke medføre

anbuds- og anskaffelsesprosesser. Små endringer på applikasjonsnivå kan vurderes
gjennomført. Sanering av applikasjoner som følge av denne leveransen er implisitt.
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6. Avstemme helseforetakenes applikasjonsporteføljer og samtidig å se på muligheten

for å rasjonalisere applikasjoner innenfor et helseforetak sammen med SPOCene.
Sanering av applikasjoner som følge av denne leveransen er implisitt.
7. Vurdere muligheten for å aktivere en eksisterende funksjonalitet som viser

applikasjoners faktiske bruk. Dette øker kontrollen over applikasjoner og viser
bruksmønster som bidrar med å øke datakvalitet med tanke på utfasing av
applikasjoner og sanering.

Følgende figur forsøker å vise prosjektets overordnede arbeidsprosess og leveranser:

Figur 1: Overordnet prosess

Følgende leveranser vil ikke være inkludert i prosjektets omfang:





Endre organisering og arbeidsprosesser ute hos helseforetakene
Etablere organisering og prosesser for porteføljeforvaltning i Sykehuspartner.
Ansvaret ligger hos program Fremtidens Sykehuspartner og linjeorganisasjonen.
Fremtidens Sykehuspartner må forbedre og styrke Forvaltning av tjenester og
applikasjoner basert på prosesser, porteføljer og dataunderlag som samles og
forfines i ASC-prosjektet.
Kommunikasjon om applikasjoner og endringer ut til sluttbrukerne. Dette bør
håndteres av SPOC-gruppen. SPOCene anbefales å sette opp et team på hvert
helseforetak som jobber med helseforetaksspesifikk rasjonalisering slik OUS hadde
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under klienomleggingen og applikasjonsrasjonaliseringen. Eventuelle SPOC-team vil
ha et tett samarbeid med ASC-prosjektet.

4.3.1. Milepæler
Prosjektet kommer til å jobbe med flere standardiseringscaser gjennom prosjektets levetid
som fremmes til Regionalt Helseforetak som en anbefaling om endring. Milepæler knyttet
opp til disse, er ikke tatt med i følgende overordnede aktivitets- og milepælsplan:
Tabell 1: Aktivitets og milepælsplan
Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt

Godkjent BP2 og BP3
3.1.1 Project Management
3.7.1 Portfolio Management
3.2.0 Analysis
3.2.1 Analysis
3.2.2 Case Study
3.8.0 SUNHF
3.8.1 Application Mapping
3.8.2 Application Usage
3.8.3 Decommission
3.8.4 SUNHF Completed
3.9.0 SIHF
3.9.1 Application Mapping
3.9.2 Application Usage
3.9.3 Decommission
3.9.4 SIHF Completed
3.10.0 OUSHF
3.10.1 Application Mapping
3.10.2 Application Usage
3.10.3 Decommission
3.10.4 OUSHF Completed
3.11.0 SPHF/RHF
3.11.1 Application Mapping
3.11.2 Application Usage
3.11.3 Decommission
3.11.4 SPHF/RHF Completed
3.12.0 AHUS
3.12.1 Application Mapping
3.12.2 Application Usage
3.12.3 Decommission
3.12.4 SHUS Completed
3.13.0 SSHF
3.13.1 Application Mapping

0 dager
781 dager?
781 dager?
694 dager?
694 dager
694 dager?
186 dager?
77 dager?
25 dager?
43 dager?
0 dager
252 dager
89 dager
43 dager
109 dager
0 dager
238 dager
106 dager
44 dager
66 dager
0 dager
144 dager
44 dager
29 dager
30 dager
0 dager
218 dager
84 dager
66 dager
64 dager
0 dager
265 dager
65 dager

ti 07.03.17
ma 02.01.17
ma 02.01.17
ma 02.01.17
ma 02.01.17
ma 02.01.17
ma 13.02.17
ma 13.02.17
fr 31.03.17
fr 01.09.17
ti 31.10.17
ma 13.02.17
ma 13.02.17
fr 31.03.17
fr 01.09.17
on 31.01.18
fr 03.03.17
fr 03.03.17
ti 02.05.17
on 01.11.17
on 31.01.18
ti 01.08.17
ti 01.08.17
ti 01.08.17
ma 08.01.18
fr 16.02.18
ti 01.08.17
ti 01.08.17
ti 01.08.17
ma 05.03.18
to 31.05.18
ma 27.11.17
ma 27.11.17

ti 07.03.17
ti 31.12.19
ti 31.12.19
fr 30.08.19
fr 30.08.19
fr 30.08.19
ti 31.10.17
on 31.05.17
fr 05.05.17
ti 31.10.17
ti 31.10.17
on 31.01.18
fr 16.06.17
on 31.05.17
on 31.01.18
on 31.01.18
on 31.01.18
ma 31.07.17
fr 30.06.17
on 31.01.18
on 31.01.18
fr 16.02.18
fr 29.09.17
fr 08.09.17
fr 16.02.18
fr 16.02.18
to 31.05.18
fr 24.11.17
ti 31.10.17
to 31.05.18
to 31.05.18
fr 30.11.18
fr 23.02.18
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3.13.2 Application Usage
3.13.3 Decommission
3.13.4 SSHF Completed
3.14.0 SVHF
3.14.1 Application Mapping
3.14.2 Application Usage
3.14.3 Decommission
3.14.4 SVHF Completed
3.15.0 STHF
3.15.1 Application Mapping
3.15.2 Application Usage
3.15.3 Decommission
3.15.4 STHF Completed
3.16.0 SØHF
3.16.1 Application Mapping
3.16.2 Application Usage
3.16.3 Decommission
3.16.4 SØHF Completed
3.17.0 VVHF
3.17.1 Application Mapping
3.17.2 Application Usage
3.17.3 Decommission
3.17.4 VVHF Completed

35 dager
140 dager
0 dager
249 dager
64 dager
42 dager
95 dager
0 dager
261 dager
87 dager
47 dager
89 dager
0 dager
218 dager
78 dager
58 dager
65 dager
0 dager
255 dager
90 dager
70 dager
90 dager
0 dager
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ma 27.11.17
ma 21.05.18
fr 30.11.18
ti 02.01.18
ti 02.01.18
ti 02.01.18
ma 06.08.18
fr 14.12.18
to 01.03.18
to 01.03.18
to 01.03.18
ma 29.10.18
to 28.02.19
on 01.08.18
on 01.08.18
on 01.08.18
ma 04.03.19
fr 31.05.19
ma 13.08.18
ma 13.08.18
ma 13.08.18
ma 01.04.19
fr 02.08.19

fr 12.01.18
fr 30.11.18
fr 30.11.18
fr 14.12.18
fr 30.03.18
on 28.02.18
fr 14.12.18
fr 14.12.18
to 28.02.19
fr 29.06.18
fr 04.05.18
to 28.02.19
to 28.02.19
fr 31.05.19
fr 16.11.18
fr 19.10.18
fr 31.05.19
fr 31.05.19
fr 02.08.19
fr 14.12.18
fr 16.11.18
fr 02.08.19
fr 02.08.19

Milepælsplanen baserer seg på Master Roll-Out plan avtalt med Helseforetakene og
milepælsplanen til applikasjonsmigreringsprosjektet. Endringer i disse planene kan medføre
endringer i milepælsplanen til ASC-prosjektet.

4.4. Kvalitetsforventninger
Prosjektet omfatter flere løsninger til standardisering og konsolidering.
Kvalitetsforventninger kan derfor ikke defineres i nåværende fase for
standardiseringscasene. Disse utarbeides i de individuelle casene.

4.5. Akseptansekriterier
Prosjektet omfatter flere løsninger til standardisering og konsolidering. Akseptansekriterier
kan derfor ikke defineres i nåværende fase for standardiseringscasene. Disse utarbeides i de
individuelle casene.
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5. Overordnet Business Case (Prosjektbegrunnelse)
5.1. Prosjektkostnader
Prosjektet har behovet for følgende ressurser i perioden 01.03.2017 – 31.12.2019:
Tabell 2: Ressursbehov

Rolle:

Prosjektleder

Arkitekt

Porteføljekompetanse

Overordnet oppgaver:
Rollen er besatt av Najla Jabbar.
Prosjektlederen har overordnet ansvar for prosjektet og følgende
oppgaver:
- Prosjektplanlegging
- Budsjettering
- Rapportering
- Risikostyring, problemløsning og eventuelt sakseskalering
- Prioritering av aktiviteter
- Timeavstemming
- Ansvaret for kommunikasjon og kontaktpunkt mellom
prosjektet og interessenter
- Tilrettelegge for samarbeid på tvers av Helse Sør-Øst
- Svare på henvendelser fra interne og eksterne
samarbeidspartnere
- Formelle avklaringer
- Prosjektdokumentasjon
Rollen er besatt av Angelo Georgiou, innleid fra Bouvet.
Rollen består av blant annet følgende oppgaver:
- Lede, styre og støtte spesielle prosjekter og tiltak på vegne
av prosjektleder
- Støtte prosjektleder i utviklingen av strategier for å
forbedre kvalitet og effektivitet i prosjektets leveranser
- Kontrollere at prosjektet opererer innenfor kontrakts
begrensninger mellom Sykehuspartner og HPE
- Sikre at prosjektet opererer innenfor iMods strategiske
retningslinjer og planer
- Anbefale og delta i utviklingen av retningslinjer og
prosedyrer for prosjektet
- Samle, undersøke og analysere nødvendig informasjon for
prosjektgjennomføring
- Lage komplekse konseptuelle løsninger som kan
understøtte prosjektets leveranser
Rollen er besatt av Kjell Rune Haugland, innleid fra Vali. Jobbet i
forrige prosjekt med rasjonalisering av applikasjonsporteføljen på
OUS.
Rollen består av blant annet følgende:
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Ansvarlig for å holde en oppdatert porteføljeoversikt
gjennom hele prosjektet. Denne revideres fortløpende
etter:
o Avklaringer pr standardiseringscase
o Teknisk kartlegging og overvåkning av bruk
o Tilbakemeldinger fra SPOCene
- Spesifisere alle funksjonsområder som skal etableres som
standardiseringscaser
- Overvåke framdrift, risiko og utfordringer med caser og
håndtere eskaleringer
- Støtte opp om standardiseringscaser
- Dialogen med SPOCene med henhold til
applikasjonsporteføljen
Støtter øvrige iMod prosjekter i porteføljespørsmål
Rollen er besatt av Eivind Melvold, innleid fra Fornebu Consulting.
Følgende oppgaver er tillagt rollen:
 Utarbeide og dokumentere prosjektets tilnærming og
prosesser sammen med prosjektleder:
- Overordnet prosjekttilnærming
- Prosess for prosjektets kartlegging av
applikasjonsinformasjon
- Prosess for prosjektets porteføljestyring
- Prosess for standardisering, konsolidering og sanering av
applikasjoner
- Prosess for kontinuerlig forbedring
 Følge opp og vedlikeholde prosessene sammen med
prosjektleder
 Drive prosess for kontinuerlig forbedring
 Etablere samarbeidsmodeller mellom prosjektet, andre
prosjekter i programmet, Sykehuspartner og øvrige
helseforetak
 Etablere og vedlikeholde prosjektets detaljerte WBS sammen
med prosjektets arkitekt og porteføljeansvarlig
-

Prosesstøtte og
gevinstrealisering

Arbeidsoppgaver knyttet til Gevinstrealisering:
 Kartlegge gevinster i prosjektet gjennom å
- Kartlegge relevante gevinstperspektiv og interessenter
av gevinster
- Kartlegge hvilke gevinster som skal måles og rapporteres
ihht programmets overordnede business case
- Avklare og dokumentere hvordan gevinstene bør måles
under og etter prosjektets levetid
- Kartlegge kritiske suksessfaktorer for å kunne realisere
prosjektets gevinster
 Etablere en gevinstrealiseringsplan for prosjektet som
samsvarer med programmets overordnede
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gevinstrapportering
 Måle og rapportere gevinster til prosjektleder under
prosjektets levetid
En av rollene er besatt av Puja Sangar.
En delprosjektleder vil ha følgende arbeidsoppgaver:






Delprosjektledere
(3 FTEer)










Avtaleforvaltere

Samarbeide med porteføljeansvarlig, andre teamledere og
kontaktpersoner i helseforetakene for å avstemme og
dokumentere hvilke applikasjoner som er i bruk
Ferdigstille beslutningsunderlag for standardisering av
applikasjoner sammen med Avtaleforvaltere og
Tjenesteansvarlige i Sykehuspartner. Dette inkluderer:
o Dokumentasjon av anbefalt løsning med fordeler og
ulemper
o Utføre kost-/nytte-analyse i en standardiseringscase
o Kartlegge avhengigheter, interessenter, risiko og
kritiske suksessfaktorer på overordnet nivå for
standardiseringscaser
Bistå i beslutningsprosess for standardisering
o Bistå helseforetakene med fortløpende avklaringer
under vurdering av standardisering
o Samle og dokumentere vurderinger fra helseforetak til
regionalt beslutningsorgan
Sikre effektiv og god kommunikasjon i Sykehuspartner og
øvrige helseforetak
Tildele, koordinere og følge opp aktiviteter i egne
arbeidspakker
Rapportere risiko og emner til prosjektleder
Sikre en god overlevering til Sykehuspartner og øvrige
helseforetak
o Avklare, oppdatere og eventuelt etablere tilstrekkelig
dokumentasjon for Sykehuspartner og øvrige
helseforetak
o Avklare eventuelt opplæringsbehov samt planlegge og
utføre tilstrekkelig opplæring hos Sykehuspartner og
øvrige helseforetak
o Sikre at de riktige konfigurasjonsenhetene oppdateres i
Sykehuspartner
Sikre tilstrekkelig kvalitet i standardiseringen gjennom å
kvalitetssikre utredelse av beslutningsunderlag til en
standardiseringscase
Etablere og gjennomføre prosess for kontinuerlig forbedring
sammen med andre teamledere

Ansvarlige for å samle inn applikasjonsavtaler og vurdere
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(2 FTEer)

mulighetsrommet med tanke på bredding av applikasjoner og
lisenshåndtering
Applikasjonskompetansen i linjen.
Fremskaffer informasjon om applikasjoner og kontaktpunkt mot
applikasjonsleverandører.
En Applikasjonsforvalter skal kunne bistå prosjektet med følgende
arbeid:
 Bistå med utredelse av beslutningsunderlag for
standardiseringscaser
o Bistå med innhold i og gjennomgang av
Applikasjonsforvaltere
beslutningsunderlag
(2 FTEer)
 Anbefalt løsning
 Fordeler og ulemper
 Leveranseomfang
 Avhengigheter
 Interessenter
 Forutsetninger
 Gi føringer på ønsket dokumentasjon om applikasjoner
Motta, godkjenne og arkivere ny applikasjonsdokumentasjon
Leveranseleder
Legge inn, følge opp og koordinere changes
(1 FTE)
Prosjektet tar høyde for at noe arbeid med løsningsdesign må
Løsningsdesign
utføres av tårnet Arkitektur, Design og Sikkerhet. ASC må i så fall
(2 FTEer)
"leie" ressurser derfra og budsjettet for dette må derfor ligge i
ASC-prosjektet
Prosjektet budsjetterer for teknikere i linjen som kommer til å
utføre diverse oppdrag:
- Hente inn og dokumentere applikasjonsinformasjon
knyttet til en standardiseringscase
- Bistå i utforming av beslutningsunderlag for en
standardiseringscase ved å
o Avklare behov for løsningsdesign og ROS-analyse
o Avklare nødvendige tekniske leveranser
o Identifisere tekniske integrasjoner og
Teknikere
avhengigheter
(2 FTEer)
- Utføre nødvendige tekniske avklaringer med
tjenesteansvarlige i Sykehuspartner, IT-ressurser i HP og
ev. IT-ressurser hos helseforetakene
- Avklare og dokumentere fremtidig applikasjonsinformasjon
for applikasjoner som skal standardiseres
- Bistå i planlegging av teamets standardiseringsplan,
leveranseplaner og testplaner
- Delta i sanering av applikasjoner
o Verifisere at applikasjoner og underliggende
infrastruktur ikke er i bruk før sanering
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o Verifisere at teknisk sanering er utført
Være tilgjengelig som teknisk support

Følgende budsjett estimerer prosjektet å bruke basert ressursbehovet gjennom
prosjektperioden:
Program

iMod

Sum Kostnad

År

Radetiketter
Investering
ASC
Najla Jabbar
Puja Sangar
Eivind Melvold
Angelo Georgiou
Kjell Rune Haugland
Delprosjektleder 1
Delprosjektleder 2
Avtaleforvalter 1
Applikasjonsforvalter 1
Applikasjonsforvalter 2
Leveranseleder
Løsningsdesigner 1
Løsningsdesigner 2
Teknikker 1
Teknikker 2
Avtaleforvalter 2
Totalsum

Tall i TNOK

2017

2018

30 485
30 485
2 021
1 470
2 554
2 426
3 256
2 089
2 089
1 486
1 486
1 486
1 486
2 089
2 089
1 486
1 486
1 486
30 485

35 890
35 890
1 905
1 905
2 408
2 287
3 070
2 708
2 708
1 926
1 926
1 926
1 926
2 708
2 708
1 926
1 926
1 926
35 890

2019 Totalsum

35 890
35 890
1 905
1 905
2 408
2 287
3 070
2 708
2 708
1 926
1 926
1 926
1 926
2 708
2 708
1 926
1 926
1 926
35 890

102 265
102 265
5 831
5 280
7 369
7 000
9 395
7 506
7 506
5 338
5 338
5 338
5 338
7 506
7 506
5 338
5 338
5 338
102 265

Figur 2: Budsjettestimater

5.2. Forventede gevinster
En rasjonalisering og standardisering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst kan gi flere
gevinster for både Sykehuspartner og de enkelte helseforetak. Følgende tabell gir oversikt
over mulige kvalitative og kvantitative gevinster og hvilke interessentgrupper som kan
realisere disse. Gevinstene er videre kategorisert i henhold til hvilke programgevinster de er
knyttet til:
Tabell 3: Forventede program- og prosjektgevinster

Programgevinster

Prosjektgevinster

Mottaker
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Improve quality of IT service
provision

Drive long-term cost stability, with
standardized services and
predictable, consumption-based
service pricing
Enhance organizational agility and
ability to fulfill developing service
requirements of the Health Trusts

Drive cost efficiencies, realizing
cost savings compared to a
modernization performed without
a strategic partner, as described in
the cost/benefit analysis
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Bedre tjenestekvalitet
Høyere tjenestesikkerhet
Høyere grad av personvern
Høyere grad av brukertilfredshet
Bedre kvalitet på tjenesterådgivning
og brukerstøtte
Bedre oversikt og kontroll på
rapporterte feil
Økt økonomisk forutsigbarhet og
kostnadskontroll

Helseforetak
Helseforetak
Helseforetak
Helseforetak
Helseforetak

Enklere applikasjonsforvaltning

Sykehuspartner
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak
Helseforetak

Enklere avtaleforvaltning
Applikasjoner og infrastruktur som
møter fremtidige behov
Raskere brukerstøtte
Raskere bestilling av standardiserte
applikasjoner
Reduserte kostnader knyttet til
applikasjonsdrift
Redusert behov for
applikasjonsforvaltning
Reduserte kostnader knyttet til
infrastruktur (pakking, databasedrift,
serverdrift)
Reduserte lisenskostnader for servere
og databaser
Mulig reduksjon av lisenskostnader
for applikasjoner
Reduserte migreringskostnader

Sykehuspartner
Helseforetak
Sykehuspartner

Sykehuspartner
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak
Sykehuspartner
Helseforetak

Reduksjoner i lisens- og vedlikeholdskostnader for applikasjoner er finansielle gevinster som
kan komme av et redusert antall applikasjon eller som resultat av standardiserte
applikasjoner (stordriftsfordeler).
Det er også rimelig å anta at en standardisering i enkelte tilfeller kan føre til en økt lisens- og
vedlikeholdskostnad for enkelte helseforetak. Beregningen av eventuelle gevinster med
reduserte lisenskostnader for applikasjoner bør derfor vurderes individuelt pr
standardiseringscase.
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Den andre finansielle gevinsten for helseforetakene er en mulig reduksjon av basis/tjenestepris fra Sykehuspartner. ASC kommer ikke til å jobbe med denne type gevinster da
det må sees i sammenheng med hele iMod.

5.3. Forventede ulemper
En senere standardisering og konsolidering av applikasjoner på tvers av helseforetakene kan
også føre til noen merkbare ulemper for de berørte interessentene.
Bruk av standard løsninger kan gi fordeler for mange og for Helse Sør-Øst som helhet, men
kan oppleves mindre fordelaktig for noen. Et bytte av en applikasjon hos et helseforetak kan
for eksempel føre til følgende ulemper og risiko:





En midlertidig nedetid eller ustabilitet for brukerne av applikasjonen i en
overgangsperiode. Dette vil være avhengig av applikasjonens tekniske kompleksitet
og størrelse/omfang
En periode med redusert effektivitet hos helseforetakene da det tar tid før brukerne
jobber like effektivt med ny applikasjon – uproduktiv tid
En midlertidig økning av behov for brukerstøtte og applikasjonsforvaltning hos
Sykehuspartner. Dette fordi det sannsynligvis vil kunne oppstå flere brukerfeil og
spørsmål med nye applikasjoner inntil brukerne har kommet inn i den nye
arbeidshverdagen.

Det er også verdt å merke at kombinasjonen av de nevnte ulempene kan bidra til å skape en
midlertidig frustrasjon og misnøye blant ansatte hos både Sykehuspartner og
helseforetakene.
Når det kommer til å sentralisere applikasjoner, vil også dette kunne medføre ulemper. En
sentralisering av applikasjoner kan føre til:



Mindre muligheter for lokale tilpasninger av applikasjoner ute hos helseforetakene
Sentralisering av løsninger kan gi sårbarhet på grunn av feil i underliggende
infrastruktur og kan medføre behov for endring i tiltak og sikkerhetsrutiner som
benyttes ved feil

Det er viktig å presisere at de nevnte ulempene vil variere avhengig av applikasjonen som
vurderes. Ulempene bør derfor vurderes sammen med de finansielle kostnadene i en
individuell kost/nytte-analyse for hvert enkelt tilfelle av standardisering og konsolidering.
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5.4. Tidsplan
Prosjektet er underlagt program iMod og følger dermed programmets tidsplan om å avslutte
prosjektet innen desember 2019.

Figur 3: Tidsplan

6. Prosjekttilnærming
Prosjektet kommer til å standardisere applikasjoner under kategori 1 som ikke utløser
anbudsprosesser i løpet av 2017 og før første helseforetak skal migreres til ny
leveransemodell.
Prosjektet vil deretter rasjonalisere innenfor et helseforetak av gangen i forkant av
migreringen og avstemme helseforetakenes applikasjonsporteføljer i forkant av
migreringsarbeidet. Dette gjennomføres i tett samarbeid med SPOCene og eventuelle SPOCteam.
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Helseforetaksspesifikk applikasjonsrasjonalisering utføres i dagens leveransemodell slik det
er skissert i følgende figur:

Figur 4: Prosjekttilnærming

Prosjektet og SPOCene må vurdere om endringer som følge av standardisering og
rasjonalisering skal implementeres i dagens leveransemodell for brukertilvenning, eller bare i
ny leveransemodell.

7. Prosjekt ledelsesstruktur
Prosjektet er organisert under iMod og vil følge programmets ledelsesstruktur som er
skissert i følgende organisasjonskart:

Figur 5: Ledelsesstrukturen i iMod

Prosjektorganiseringen er basert på ressursbehovet og skisserer i følgende figur fast
allokerte ressurser:

Figur 6: Prosjektorganisering
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8. Interessenter
Følgende interessenter er foreløpig identifisert av prosjektet:
Hovedgruppe:
RHF

Interessent:

Interesse/påvirkning
Mål om standardisering av arbeidsprosesser og IKTløsninger.

Digital Fornying

Program Regional IKT
for Forskning
Kunder og tjenester

Eier av IMP, RKL og RIF
Behov for faglig konsensus
Både grensesnitt og overlapp mellom RKL-programmet og
prosjektet. RKL standardiserer hovedapplikasjoner/-system
mens prosjektet håndterer tilknyttede fagapplikasjoner
Eierskap (foreløpig) for de store applikasjonene og dermed
veikart i samarbeid med Tjenestestyring
Har definert 12 regionale applikasjoner
Behov for samarbeid
Fremtidig eier av standardisert applikasjonsportefølje

Kundeansvarlige

Skal ha kjennskap til hele porteføljen

Porteføljeforvaltere

Forvalte porteføljen – forholdet mellom leverte standard
applikasjoner og leverte ikke-standard applikasjoner

Program for Regional
Klinisk Løsning
Regional Systemeier

Sykehuspartner

Tjenestestyring
Avtaleforvaltning
(Kontraktstyring)
Applikasjonsdrift
Sykehusspesifikke
applikasjoner
Brukerstøtte

Helseforetakene

Samlet avtalehåndtering og større andel regionale avtaler

Samlet avtalehåndtering og større andel regionale avtaler
Spisse egen kompetanse på færre antall applikasjoner og
levere bedre tjenestekvalitet
Spisse egen kompetanse på færre antall applikasjoner og
levere bedre tjenestekvalitet
Lisenskontroll
Prosesser til en viss grad under etablering.
Behov for en enhet som håndterer lisenser samlet.
Program Infrastructure Modernization
Transformation
Samarbeid om applikasjonsmigrering til
P24
fremtidigleveransemodell
P53
P55
P92/P98
Arkitektur og Sikkerhet Føringer om FMO og krav til applikasjoner
Utarbeider løsningsdesign for prosjektet
Gjennomfører ROS av løsningsdesign
Ledelsen
Forpliktelse til endringsreisen og forankrer beslutninger i
organisasjonen. Innføre om nødvendig endringsprosesser
Ambassadører for endringene
SPOC
Viktig samarbeidspartnere for prosjektet.
Kommunikasjon i organisasjonen og med prosjektet
Ambassadører for endringene
Anbefales å sette opp SPOC-team:
tilrettelegger for endringer i egne organisasjoner
være sparringspartnere for prosjektets team
Brukere
Får endret applikasjon enten ved innføring av nye
applikasjoner eller i bakenforliggende infrastruktur
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Leverer arkivløsning for bevaringsverdig data som er kritisk
for saneringsarbeidet
Pakker applikasjoner og klargjør disse for distribusjon
Installerer applikasjoner
Etablere og sanere servertjenester
Etablere og sanere databasetjenester
Brannmursåpninger og endringer en applikasjon krever for
å virke
Utfasing av avtaler og innføring av nye avtaler
Konsolidering av installasjoner
Lisenshåndtering

9. Risiko
I dette prosjektet er det risiko både på overordnet prosjektnivå og på casenivå. Risiko på
casenivå styres under arbeid med casene. På overordnet nivå har prosjektet avdekket
følgende risiko:
ID Risiko
Mangel på
informasjon om
applikasjoner
(eksempelvis
informasjon om
infrastruktur,
1 avtaler, lisenser, og
annet) kan føre til at
man ikke kan
komme med en
omforent anbefaling
som omfatter alle
applikasjoner
Prosjektet får ikke
nok prioritet i
ressurskabalen kan
føre til at prosjektet
ikke greier å holde
nødvendig hastighet
og kvalitet på caseutredninger (ref.
2 risiko 1),
beslutninger,
anskaffelser,
planlegging,
gjennomføring og
innføring av
applikasjonsstandar
disering og
konsolidering
Utsettelser av
3 beslutningstaking
kan "forsinke &

Årsaker
Ingen helhetlig og samlet
oversikt over informasjon
om applikasjoner og
tilhørende infrastruktur
(teknisk informasjon,
avtaler, lisenser etc.) i
Sykehuspartner
Informasjon om avtaler,
lisenser og
vedlikeholdskostnader er
spredt utover flere
helseforetak og ressurser
Sykehuspartner
prioriterer linjeressurser
til andre prosjekter og
initiativ i programmet.
Helseforetakene
prioriterer ikke å sette av
ressurser og kapasitet til
prosjektet

Konsekvenser
Tiltak
Prosjektet oppnår ikke Høyt fokus i programstyret og mot
beslutning om
HF
standardisering.
Full utnyttelse av ressurser både
Lavere
hos SP, helseforetakene og
standardiseringsnivå
leverandører
Når ikke
Planlegge å bruke tid på
standardiseringsmålet informasjonsinnsamling

Forsinkelse i fremdrift. Eskalere ved for lite ressurser.
Redusert kvalitet i
leveranser
Lavere
standardiseringsnivå

Selge inn prosjektet (vise
resultater, effekt på strategiske
mål, peke på iMod business case
om maks x % legacy)

Samarbeide og koordinere
Når ikke
ressursbehov med andre
standardiseringsmålet prosjekter og initiativ ("brukere")

Dårlig kvalitet på caseForsinkelse i fremdrift
utredning/beslutningsund
erlag
Lavere

Sikre godt beslutningsunderlag
God interessentanalyse for å
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fordyre" prosjektet

standardiseringsnivå
De rette interessentene
har ikke blitt involvert i
beslutningsprosess
Rett person er ikke
tilstede når beslutninger
tas

Ukoordinert
endringsledelse,
svake
"salgsargumenter"
eller uavklarte
konsekvenser kan
føre til motstand og
omkamper fra
klinisk personell
4
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Beslutningsfora salderes
Prosjektet har samlet inn
dårlige eller lite
salgsargumenter som
kommuniseres ut til
sluttbrukerne
Prosjektet har ikke
kartlagt tilstrekkelige
konsekvenser av
endringen i caseutredningen, noe som
fører til uante
konsekvenser for
brukerne

identifisere rette
beslutningstakere

Når ikke
standardiseringsmålet Etterlevelse av avtalte kjøreregler
både hos Sykehuspartner og
helseforetakene

Forsinkelse i fremdrift

Bunte beslutninger slik at det blir
et "viktigere møte" og mer
interessant å delta på
Avtale kjøreregler for samarbeidet
mellom prosjektet og SPOC

Behov for eskalering
Bruke rollen som SPOC for å
Mål om x % legacy kan ivareta sluttbrukerne og være
ryke
prosjektets ambassadører for
ønsket endring.
Lavere
standardiseringsnivå
Samarbeide med SPOC og
kommunikasjonsavdelingen i iMod
Når ikke
for å lage kommunikasjonsplan (og
standardiseringsmålet deretter følge planen)
Kartlegge salgsargumenter for
brukerne som en del av caseutredningen og kommunisere
disse ut til brukerne.
Kartlegge konsekvenser for
brukerne som en del av caseutredningen og ta evt høyde for
disse i endringsplaner.

5

6

Inngåtte avtaler for
eksisterende
standardiseringsappl
ikasjoner tillater ikke
bredding, kan føre til
behov for
internasjonale/
nasjonale
innkjøpsprosesser
Innsamling av feil
informasjon om
applikasjoner og
tilhørende
infrastruktur kan
føre til beslutninger
med større kostnad
enn nytte

Helseforetakene har
Krever egen prosess
inngått lokale avtaler som for innføring og flere
ikke kan breddes uten ny ressurser
anbudsprosess
Flere caser overføres
til RHFet

Vurdere gevinster og
konsekvenser med innføring av ny
løsning kontra videreføring av
flere applikasjoner

Mange ulike
informasjonskilder i
Sykehuspartner og hos
Helseforetakene med
variabel kvalitet

Kvalitetssikre innhentet
informasjon

Begrenset kvalitetssikring
av informasjon om
applikasjoner og
tilhørende infrastruktur
(teknisk informasjon,
avtaler, lisenser etc.). Noe
informasjon er ikke

Ikke-lønnsomme
investeringer med
høyere kostnader og
ulemper enn nytte

Utføre grundig kost/nytte-analyse

Kommunisere usikkerhet i
beslutningsunderlag
Kommunisere forutsetninger for
realisering av gevinster
Etablere en tydelig
gevinstrealiseringsplan
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HSØ Prosjektveiviser
Prosjekt: Application Standardization and Consolidation (ASC)
Dato: 07.03.2017

7

8

Prosjektet har for
ambisiøse mål
(stiller for høye
finansielle krav og
kapasitetskrav til
SPOCene,
helseforetakene
og/eller linjen i
Sykehuspartner) kan
føre til redusert
måloppnåelse

dokumentert tilstrekkelig
eller kvalitetssikret på
forhånd
Ikke tilstrekkelig innsikt i
omfang og kompleksitet
med standardisering av
applikasjoner under
planleggingen av
prosjektet

Planleggingen styres i
større grad av
forventinger fra
omgivelsene fremfor
erfaringer og innhentet
fakta og informasjon i
konseptfasen
Lite midler hos
Midlene blir prioritert til
RHFet kan føre til at andre formål enn
standardiseringscase ytterligere rasjonalisering
utarbeidet av ASCav applikasjoner
prosjektet, blir
liggende

Referanse: PRJ05130 / 102794

Lavere
rasjonaliseringsnivå

Samle inn og ta høyde for
tilsvarende prosjekterfaringer fra
andre prosjekter og sentrale
linjeressurser i Sykehuspartner
Kvalitetssikre prosjekt- og
bemanningsplan med andre
prosjekter og sentrale
linjeressurser i Sykehuspartner

Prosjektet bruker mye
tid og ressurser på å
etablere gode caser
som ikke medfører
resultater

Prosjektet fremmer anbefaling om
applikasjoner som bidrar med
mest gevinst og anbefaler
prioriterings rekkefølge

Det blir i verste fall
ikke flere
standardiserte
applikasjoner etter
migreringen til FMO
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 017-2017
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE AV BEREDSKAPEN I SYKEHUSPARTNER HF
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Det innstilles på at styret tar redegjørelsen om risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i
Sykehuspartner til orientering.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Beredskapen i Sykehuspartner HF skal sikre at Sykehuspartner HF er i stand til å forebygge,
begrense og håndtere kriser og andre uønskede hendelser som rammer virksomheten og
våre kunder. Sykehuspartner HF sin beredskap er en viktig del av Helse Sør-Øst sin totale
beredskap.
For å sikre at beredskapen i Sykehuspartner HF til enhver tid er så optimal som mulig er det
viktig å avholde regelmessige øvelser, evaluere øvelser og planverk og implementere
forbedringspunkter i alle ledd. Risiko og sårbarhetsanalyser utføres også for å understøtte
og kvalitetssikre beredskapen.
Sykehuspartner HF har i 2016 gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av
beredskap. Denne er gjennomført av Sopra Steria for ekstern vurdering. ROS er
gjennomført i henhold til årshjulet for beredskap i Sykehuspartner HF.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Overordnet konkluderer analysen med at Sykehuspartner HF er en moden organisasjon
innenfor beredskap og at fokuset er godt:
• Sykehuspartner HF viser stor evne til å håndtere hendelser og kriser raskt og effektivt
• Rammeverket er godt kjent og innkjørt hos relevant personell
• Tekniske mekanismer for å detektere og håndtere hendelser virker å være
hensiktsmessige
Det er foreslått noen forbedringspunkter:
• Største risiko er knyttet til:
o Infrastruktur og geo-redundans
o Manglende kartlegging av avhengigheter mellom kritiske og ikke-kritiske
systemer
• Andre risikoområder:
o Mandatet for beredskapsorganisasjonen kan tydeliggjøres
o Potensiale for at man benytter høyere beredskapsnivå enn nødvendig
o Rapportering/kommunikasjon internt må i større grad formaliseres
o Brudd i kommunikasjon mellom beredskapsorganisasjon og eksterne parter
Det er definert tiltak som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet, disse vil redusere de
identifiserte risikoene. Det er ikke identifisert vesentlige problemstillinger knyttet til å
implementere tiltakene.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Sykehuspartner HF sine leveranser er en viktig innsatsfaktor i pasientbehandlingen. Det er
derfor avgjørende at Sykehuspartner HF er forberedt på de hendelser og situasjoner som
kan oppstå.
Innsatsen innen dette området i Sykehuspartner HF har vært god og er nå ytteligere styrket.
Det er viktig å sikre dette arbeidet med regelmessig ekstern gjennomgang og vurdering.
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Hovedkonklusjonen fra den gjennomførte ROS av beredskapen i Sykehuspartner HF er
meget positiv. Den største risikoen knyttet til infrastruktur blir ivaretatt gjennom
infrastrukturmoderniseringen som er igangsatt. De andre identifiserte risikoene er det også
igangsatt tiltak på.
Rapporten vil tilgjengeliggjøres for beredskapsmiljøene i Helse Sør-Øst når styret i
Sykehuspartner HF har tatt denne til orientering. Sykehuspartner HFs beredskap er en viktig
del av den totale beredskapen i regionen.
Vedlegg
Vedlegg 1 – ROS analyse – beredskap (U.off § 14)
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 018-2017
VALG AV ANSATTREPRESENTANTER TIL STYRET
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Administrerende direktør anbefaler at styret tar valgprotokoll for valgstyret i Sykehuspartner
HF til orientering.

2. Hva saken gjelder
Valgstyret ble oppnevnt av styret for Sykehuspartner HF i møte 21.12.2016, sak 076-2016.
Valget er gjennomført i samsvar med gjeldende valgforskrift hjemlet i Helseforetaksloven.
Valgresultat
For perioden fra og med 16. mars 2017 til og med 15. mars 2019 er de ansattvalgte
medlemmer i styret for Sykehuspartner HF slik:
Styremedlemmer:
1. Nanette Loennechen
2. Tatjana Schanche
3. Joachim Thode
Varamedlemmer:
1. Terje Aurdal
2. Baard Lindberg
3. Kjersti Gjerde Jacobsen
4. Kjetil Dale
5. Geir Sandtangen
Vedlegg
Vedlegg 1 - Valgprotokoll fra valgstyret i Sykehuspartner

________________________________________________
Side 2 av 2

Saksframlegg

Saksgang:
Styre
Styret Sykehuspartner HF

Møtedato
8. mars 2017

SAK NR 019-2017
ÅRSPLAN 2017

Forslag til vedtak:
Årsplan 2017 for styret tas til orientering.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF
Møtedato

Vedtakssaker

Orienteringssaker

6. februar

• Virksomhetsrapport 3. tertial
2016 inkl. ROS
• Tertialrapport 3. tertial 2016
iMod
• Årlig melding
• Status iMod
• Styringsdokument
Infrastrukturmodernisering
• Oppdrag og bestilling 2017 Endrede vedtekter og
protokoll fra foretaksmøte
15. februar 2017 –
Virksomhetsplan 2017
• Virksomhetsrapport januar
2017
• Status iMod
• Godkjenning
prosjektdirektiver iMod
• Prinsipper for levering eller
utøking av tjenester til
organisasjoner innenfor
«sørge for»- ansvaret til Helse
Sør-Øst

• Økonomisk langtidsplan
• Årsplan 2017
• Høringssvar - NOU 2016:
25 Organisering og
styring av
spesialisthelsetjenesten
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

8. mars

5. april

• Virksomhetsrapport februar
2017
• Årsregnskap og styrets
beretning 2016
• Økonomisk langtidsplan
2018-2020
• Virksomhetsoverdragelse til
HPE
• Status iMod

• ROS beredskap

Temasaker

• Styreseminar

• Valg av
ansattrepresentanter til
styret

• Årsplan 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Lisenskontroll
• Beredskapspolicy
• Oslo Kommunale
Legevakt

• Informasjonssikkerhet

• Årsplan 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

10. mai
(tentativt)
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7. juni

30. august

11.-12. oktober

• Virksomhetsrapport 1. tertial
2017 inkl. ROS
• Virksomhetsrapport april
2017
• Tertialrapport 1. tertial 2017
iMod
• Møteplan for styret 2018
• Status iMod

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport mai 2017
• Virksomhetsrapport juni-juli
2017
• Protokoll fra Foretaksmøtet
xx. juni 2017
• Status iMod

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport 2. tertial
2017 inkl. ROS
• Tertialrapport 2. tertial 2017
iMod
• Status iMod

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport
september 2017
• Virksomhetsrapport pr.
oktober 2017
• Budsjett 2018
• Status iMod

• Ambisjoner og mål 2018
• Årsplan 2018

• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

Styreseminar

• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
• Budsjett 2018 status

8. november
(tentativt)
6. desember

• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

8. mars 2017

SAK NR 020-2017
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Forslag til vedtak:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 1. mars 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orientering
Overdragelse av IKT-driften for Rettsmedisinsk fag til Sykehuspartner HF – fullført
Oppgradering sentralt datasenter
Beredskapsøvelse
Revisjonsprogram 2017
Ny direktør virksomhetsområde Kunder og tjenester
Avvik radiologi Oslo universitetssykehus HF
Avregning av resultat 2016
Virksomhetsoverdragelse HPE
Ledelsens gjennomgang sikkerhet del 1
Ledelsens gjennomgang sikkerhet del 2 (Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven §
24, eget vedlegg)

1. Overdragelse av IKT-driften for Rettsmedisinsk fag til Sykehuspartner HF –
fullført
Sykehuspartner HF har i perioden november 2016 til og med februar 2017 tilrettelagt for og
gjennomført en overdragelse av IKT-driften for Rettsmedisinske fag (RMF) ved
Folkehelseinstituttet til Sykehuspartner HF. Gjennom et prosjekt utført i samarbeid med Oslo
Universitetssykehus HF, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett SF og Sykehuspartner HF er
IKT-miljøet for Rettsmedisinske fag blitt flyttet fra Folkehelseinstituttet/Norsk Helsenett SF til
Sykehuspartner HF. Alle 230 brukere og 70 applikasjoner har blitt migrert over til regional
plattform ved Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet har blitt gjennomført i henhold til plan
og avtalt kostnad.
Det har vært et godt samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF, Rettsmedisinske fag,
Norske Helsenett SF og Sykehuspartner HF som har gitt et vellykket prosjekt.
Sykehuspartner HF har fått positive tilbakemeldinger fra brukermiljøet knyttet til prosjektet og
prosjektgjennomføringen der blant annet leder av Rettsmedisinske fag har gitt ros for jobben
som er blitt utført og lagånden blant prosjektdeltakerne. De ansatte ved Rettsmedisinske fag
går naturlig nok gjennom en tilvenningsperiode som brukere av en helt ny arbeidsflate og
nye administrative programmer, men alle kliniske systemer er velkjente og de samme som
RMF har benyttet tidligere.
Prosjektet vil arbeide videre med etterarbeid knyttet til dokumentasjon og prosjektopprydding
også i mars, men dette vil ikke påvirke brukerne.
2. Oppgradering sentralt datasenter
7. februar 2017 ble det gjennomført et større vedlikehold på kritisk infrastruktur for å ivareta
krav til sikkerhet og tilgjengelighet for IKT-systemene i Helse Sør-Øst. Det ble gjennomført
en vellykket softwareoppgradering av brannmurer på sentralt datasenter 1 (SDS1) samt at to
nettverks-switcher ble byttet ut da disse hadde en fysisk feil. Dette var planlagt i lang tid og
helseforetakene var varslet om eventuelle utfordringer og påvirkning på drift.
Alle de kritiske endringene ble gjennomført i henhold til plan. I alt var 80 personer involvert;
71 testere, 8 personer på «kontrollrommet» på sentralt datasenter samt innsatsleder som
satt sammen med driftssenteret og regional brukerstøtte.
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3. Beredskapsøvelse
I forbindelse med overføring av deler av IKT driften til partner er det behov for å kjøre en
beredskapsøvelse sammen med partner i forkant av virksomhetsoverdragelsen 1. mai.
Sykehuspartner HF er i tillegg pålagt å kjøre felles årlig øvelse. I 2017 planlegges en felles
øvelse som dekker begge disse behovene. Øvelsen planlegges gjennomført i begynnelsen
av april.
Omfang for øvelsen er:
o Virksomhetsområde Produksjon
o Kundeservice i virksomhetsområde Kunder og tjenester
o Relevante funksjoner hos partner
o Eget delscenario for virksomhetsområde HRØR
o Strategisk beredskapsledelse skal involveres
Øvingsmålene er:
o Teste at beredskapsmekanismene fungerer under større hendelser
o Teste evne til å identifisere en beredskapshendelse
o Teste utkalling av innsatsledere
o Teste utkalling av beredskapsvaktlag ved en beredskapshendelse
o Teste at riktig beredskapsnivå settes
o Teste varslingsrutiner internt og eksternt
o Teste ressursallokering og grensesnitt mot partner
o Teste intern samhandling
o Teste samhandling mellom partners Innsatsleder og driftssenter, og
Sykehuspartner HF sin innsatsleder og driftssenter
o Teste strategisk stab i intern og ekstern samhandling

4. Revisjonsprogram 2017
Ledergruppen i Sykehuspartner HF har besluttet et revisjonsprogram for 2017. Programmet
er etablert i et treårsperspektiv, og rulles årlig. Det ble første gang etablert i 2016.
Programmet skal dekke hele Sykehuspartner HF sin virksomhet og gi en samlet oversikt
over gjennomføring av interne revisjoner i virksomheten. Dette gir en mulighet til å vurdere
helheten i revisjonsarbeidet over en periode på tre år, og gjør det også enklere å
kommunisere arbeidet til eksterne aktører.
Ved rullering i år ble det blant annet tatt utgangspunkt i opprinnelige foreslåtte revisjoner for
2017, risikovurderinger og målbildet for Sykehuspartner HF. Revisjoner som blir initiert i
løpet av året i virksomhetsområdene eller sentral stab, inkluderes i programmet.
Programmet gir nyttig informasjon om arbeidet innen viktige områder, samt informasjon om
fremdrift i prioriterte forbedringstiltak og realisering av forventede gevinster. Programmet er
et viktig og uavhengig verktøy for å sikre måloppnåelse. Resultatene vil kunne gi
anbefalinger om eventuelle endringer i videreutviklingen av Sykehuspartner HF.
Programmet vil også bidra til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
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5. Ny direktør virksomhetsområde Kunder og tjenester
Tore Blekastad, direktør for Kunder og tjenester, har sagt opp sin stilling i Sykehuspartner
HF. Han går til annen jobb utenfor sektoren.
Kenneth Iversen er tilsatt som ny direktør. Han har lang bakgrunn og ledererfaring fra IKTbransjen, blant annet i Evry og Tieto. Hans ansvar har blant annet vært kundeutvikling og
kunderettede tjenesteleveranser. Iversen har også lang erfaring innen e-helse, et område
han brenner for og gleder seg til å være med å utvikle videre. Iversen er utdannet
sivilingeniør og dr. ingeniør ved NTNU og har i tillegg lederutdanning.
Kenneth Iversen starter hos Sykehuspartner HF 1. mars. Han overtar rollen som VO direktør
Kunder og tjenester fra 15.mars. Tore Blekastad slutter 14. mars.
6. Avvik radiologi Oslo universitetssykehus HF
Det er oppdaget et avvik i forbindelse med migrering av data fra gammel til ny
radiologiløsning ved Oslo universitetssykehus HF. Det viser seg at den gamle
radiologiløsningens arkiv ikke lenger er tilgjengelig. Dette gjelder både produksjon og
migreringsmiljø.
Det har pågått et prosjekt hvor den berørte RIS/PACS* løsningen ved Oslo
universitetssykehus HF ble erstattet av ny løsning sommeren 2015. Migreringen av data fra
gammel til ny løsning var ikke ferdigstilt ved produksjonssetting av ny løsning, men har
foregått over en lengre periode inn i 2016. Hovedmigreringen var fullført juni 2016, men det
ble i ettertid oppdaget noen hull i migreringen som det har vært jobbet med å komplettere.
Konsekvensen av avviket er at Oslo universitetssykehus HF ikke lenger har tilgang til å slå
opp historiske data som ikke er migrert til ny løsning. Det vil ikke være mulig å sluttføre
restmigrering fra den aktuelle radiologiløsningen.
Konsekvensen for pasientbehandling og / eller forskning er avhengig av hvilke data som ikke
er migrert over til ny løsning. Sykehuspartner HF jobber tett sammen med Oslo
universitetssykehus HF for å avklare hva som eventuelt er tapt og hvilke mulige tiltak som
kan gjennomføres. Sykehuspartner HF ser alvorlig på saken og den behandles etter
gjeldende avviksprosedyre.
* RIS = pasientadministrativt system med radiologiske svar, PACS = bildearkiv,
7. Avregning av resultat 2016
Sykehuspartner fikk et godt økonomisk resultat i 2016. Det har vært dialog med Helse SørØst RHF om disponeringen, og det er enighet om å avregne resultatet til helseforetakene.
Det er på denne bakgrunn sendt følgende melding til helseforetakene i regionen:
«Til helseforetakene i Helse Sør Øst v/økonomidirektører
Sykehuspartner HF har i 2016 hatt et år med god kostnadskontroll, lavere bemanning og en
effektivisering som har medført et resultat som er betydelig bedre enn budsjettert.
Foretakets økonomiske resultat av ordinær drift har endt opp til å bli 63 MNOK.
Programmet IKT infrastrukturmodernisering var iht avtale med RHF ikke inkludert i budsjettet
for 2016. Det er påløpt 28 mill på dette programmet i 2016. Dette tas som underskudd i
Sykehuspartner HF iht styresak i Helse Sør-Øst 069/2016.
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Etter samråd med Helse Sør-Øst RHF, har Sykehuspartner HF vurdert det som riktig å
avregne det fulle beløp 63 MNOK til de øvrige helseforetak i gruppen, og samtidig føre de 28
MNOK relatert til iMod som et underskudd i 2016. Beløpene avregnes på grunnlag av bruk
av tjenester fra HRØR, dernest antall arbeidsflater og til sist residual som er fordelt etter
fordelingsnøkkel på basisfakturering. Dette i henhold til tjenesteprismodell for
Sykehuspartner HF.»
Etter at avregningen var gjennomført primo februar gjennomførte Sykehuspartner HF
revisjon fra revisjonsfirmaet PWC. Et resultat av revisjonen er tilbakeføringer av enkelte
avsetninger for avtalekostnader. Dette forbedret resultatet til Sykehuspartner HF med 17
MNOK. Det oppdaterte resultatet ble drøftet med foretaksgruppen og Helse Sør-Øst RHF,
og det vil bli gjort ytterligere avregninger i 2016-regnskapet.

8. Virksomhetsoverdragelse HPE
Lønnsjustering for medarbeidere i omfang
Medarbeidere som skal virksomhetsoverdras fra Sykehuspartner HF til HPE, vil hverken
omfattes av ordinært lønnsoppgjør i Sykehuspartner HF eller HPE i 2017. Lønnsoppgjøret i
HPE ble foretatt i februar 2017 og lønnsoppgjøret i Sykehuspartner HF følger tidspunktet
Spekter Helse og sentrale parter fastsetter, og er normalt i juni/juli. I de sentrale protokoller
både fra den innledende og avsluttende fase fremkommer følgende ordlyd: «Avtalte tillegg
gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse.» Spekter bekrefter
at virksomhetsoverdragelse faller inn under begrepet «fratrådt».
Basert på ovennevnte er Sykehuspartner HF ikke forpliktet til å iverksette et lønnsoppgjør for
nevnte gruppe. Sykehuspartner HFs ledelse og de tillitsvalgte har vurdert det som urimelig
og som en uheldig konsekvens av overdragelsen at disse medarbeiderne ikke skulle få en
lønnsutvikling i 2017.
HPE deler denne oppfatningen og har bekreftet at de støtter Sykehuspartner HFs tilnærming
for å sikre en lønnsutvikling for disse medarbeiderne, og at det ikke medfører en økning i
pris.
Sykehuspartner HF gir med bakgrunn i dette en lønnsjustering innenfor sannsynlig ramme
som Spekter setter som ramme for helsesektoren. Lønnsregulering gis pr. 1. april 2017 i
form av et generelt kronetillegg på kr. 10 000,- til alle medarbeidere som
virksomhetsoverdras til HPE 1. mai 2017.
Antall medarbeidere i omfang
Det er pr. 27. februar 129 medarbeidere som vil virksomhetsoverdras 1. mai 2017. Endring
fra opprinnelig omfang høsten 2016 er knyttet til vurdering av oppgaver og grensesnitt som
har medført at noen er tatt ut av omfang. Primært er endringen knyttet til turnover (seks), to
har valgt å gå av med AFP og vi har inngått utleieavtale av tre medarbeidere som ellers ville
utløse høye kompensasjoner på grunn av nær AFP-alder. Noen har også fått tilbud om
annen stilling i Sykehuspartner HF som følge av rekruttering eller individuelle forhold.
Kompensasjonsordning pensjon
Det er nå gjort individuelle beregninger for den enkelte medarbeider i henhold til vedtatt
kompensasjonsmodell i styret 26. oktober 2016 (sak 056-2016), og medarbeiderne ble
informert i brev om sin kompensasjonsberegning, beløp og vilkår i uke 8. Totalkostnad, gitt
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antall medarbeidere som er i omfang pr. 22. februar, er på ca. 13-15 MNOK, som da er godt
under estimert kostnad på ca. 20-25 MNOK. Hovedårsak til endring i kostnad er at det er en
reduksjon av antall medarbeidere i omfang. Endringer i sammensetning av omfang vil kunne
påvirke totalkostnad.
Overføringsbrev og reservasjonsrett
Overføringsbrev med informasjon om evt. utøvelse av reservasjonsrett sendes ut senest 15.
mars. Frist for utøvelse av reservasjonsrett settes til 14 dager, dvs. i slutten av mars.
9. Ledelsens gjennomgang sikkerhet del 1
Ledelsens gjennomgang sikkerhet gjennomføres kvartalsvis. Informasjonssikkerhetsleder gir
oversikt over virksomhetens trussel- og risikobilde, sammen med status og oppfølging av
tiltak og endringer som påvirker Sykehuspartner HF. Gjennomgangen for 4. kvartal 2016
viser at Helse Sør-Østs regionale analyseplattform fortsatt fungerer godt. Helse Sør-Øst
oppdager og forhindrer spredning av ondsinnet kode («malware»), og dette bidrar til å
redusere antall kritiske hendelser i hele regionen. Dette til tross for et økende og komplekst
trusselbilde rundt oss.
Vi har et stadig bedre samarbeid med andre aktører også utenfor sektoren, hvilket gir
Sykehuspartner HF tilgang til svært detaljert trusselinformasjon som igjen kommer
helseforetakene til gode. Sykehuspartner HF arbeider også med å forberede virksomheten
på ny EU-forordning innen personvern (GDPR) og nytt EU-direktiv innenfor
informasjonssikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet).
Sykehuspartner HF vil opprette personvernombud i løpet av 2017.
I forbindelse med infrastrukturmoderniseringen tydeliggjøres Sykehuspartner HF sin
regionale rolle gjennom opprettelsen av Security Board. Mandatet er forankret i regionen.
Norsk HelseNett ved HelseCERT har i januar 2017 gjennomført en innbruddstest ved
Sykehuset i Østfold, som har avdekket behov for tiltak som det vil arbeides med fremover,
se eget vedlegg.
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