INNKALLING OG SAKSLISTE
Møte:

Styret, Sykehuspartner HF

Dato:

30. august 2017 – kl. 13:00–18:00

Til:

Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Eivind Gjemdal,
Anita Schumacher, Just Ebbesen, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche,
Joachim Thode

Sted:

Beslutningssaker
Sak nr
Sakstittel

Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Mrk.

048-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

049-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7., 9., 20. juni

U.Off

og 5. juli 2017
050-2017

Virksomhetsrapport pr. mai 2017

051-2017

Virksomhetsrapport juni - juli 2017

052-2017

Protokoll fra foretaksmøte 14. juni 2017

053-2017

Avtale – ny lokasjon Fredrikstad

054-2017

Revisjon lisenskontroll

055-2017

Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017

Off.l § 23.3

Orienteringssaker
Sak nr
Sakstittel

Vedlegg 2 – Off.l. § 23.1
Vedlegg 4 – Off.l. § 24.3
Vedlegg 5 – Off.l. § 24.3

Mrk.

056-2017

Nytt forsyningssenter

057-2017

Årsplan styret 2017

058-2017

Rekruttering av administrerende direktør i

U.Off

Sykehuspartner HF
059-2017

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Skøyen, 23. august 2017
Morten Thorkildsen
Styreleder
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Vedlegg 2 – Off.l. § 23.1
Vedlegg 3 – Off.l. § 24.3

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 048-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)

________________________________________________
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 049-2017
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7., 9., 20. JUNI OG 5. JULI 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 7., 9., 20. juni og 5. juli 2017 godkjennes.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)

________________________________________________
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

7. juni 2017

Tidspunkt:

1330 - 1830

Følgende medlemmer deltok:
Morten Thorkildsen
Anne Kari Lande Hasle
Anita Schumacher
Eivind Gjemdal
Just Ebbesen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Joachim Thode

Leder
Nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Adm. direktør Mariann Hornnes, viseadm. direktør Olav Berg, direktør
Virksomhetsoppfølging Gro Jære, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, konst. direktør
Produksjon Merethe Austgulen, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, direktør
Kunder og tjenester Kenneth Iversen, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Atle
Helle, programleder iMod John Vestengen, og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 034-2017, 035-2017, 036-2017,
037-2017, 040-2017, 043-2017, 038-2017, og 039-2017.

Sak 041-2017og 042-2017 ble ikke behandlet.
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SAK 034-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 035-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
10. MAI 2017

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar protokoll fra styremøte 10. mai 2017 til orientering og ber administrasjonen
oversende protokoll for signering av de tidligere styremedlemmene.

SAK 036-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for 1. tertial 2017.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner virksomhetsrapport for 1. tertial 2017.
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SAK 037-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT MARS 2017

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for mars 2017.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner virksomhetsrapport for mars 2017.

SAK 038-2017

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017 IMOD

Administrasjonen la frem tertialrapport for 1. tertial 2017 for iMod.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar iMod rapport for 1. tertial 2017 til orientering og ber om en utdypning i
forhold til informasjonssikkerhet, kostnadsbildet og ekstern kvalitetssikring.

•

Styret viser til den situasjonen programmet og Sykehuspartner HF er i, og ber om at
administrasjonen arbeider videre i tråd med det oppdraget som ble gitt i
foretaksmøte 31. mai 2017.

SAK 039-2017

FORETAKSMØTE 31. MAI 2017

Administrasjonen la frem sak fra Foretaksmøte i Sykehuspartner HF 31. mai 2017.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 31. mai 2017 til
etterretning.
2. Styret tar status for gjennomføring av oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017
til orientering.
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SAK 040-2017

MØTEPLAN

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret vedtok følgende møteplan for 2018:
Dato
7. februar 2018
21. mars 2018
2. mai 2018

Tid
kl. 1300-1800
kl. 0900-1800
kl. 1300-1800

6. juni 2018
5. september 2018
24.-25. oktober 2018

kl. 1300-1800
kl. 1300-1800
kl. 1400-1900 dag 1
kl. 0800-1200 dag 2
kl. 1300-1800

12. desember 2018

SAK 041-2017

Styremøte
Styreseminar/styremøte
Styremøte – dato reserveres
– avholdes ved behov
Styremøte
Styremøte
Styreseminar
Styremøte
Styremøte

OPPDATERT OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT MED
BUDSJETTNOTAT INFRASTRUKTURMODERNISERINGSPROGRAMMET

Saken ble ikke behandlet på styremøte 7. juni 2017 pga. prioritering av tilgjengelig tid.
Saken tas opp i neste møte.

SAK 042-2017

ÅRSPLAN 2017

Saken ble ikke behandlet på styremøte 7. juni 2017 pga. prioritering av tilgjengelig tid.
Saken tas opp i neste møte.
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SAK 043-2017

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

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

Skøyen, 7. juni 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjemdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

Ekstraordinært styremøte 9. juni 2017

Tidspunkt:

1130 - 1200

Følgende medlemmer deltok:
Morten Thorkildsen
Anne Kari Lande Hasle
Anita Schumacher
Eivind Gjemdal
Just Ebbesen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Joachim Thode

Leder
Nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 044-2017
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SAK 044-2017

FRATREDELSE ADM. DIREKTØR I SYKEHUSPARTNER HF

Styrets enstemmige
V E D T A K:
•
•

Styret tar adm. direktør Mariann Hornnes fratredelse pr. 9. juni 2017 til etterretning.
Gro Jære konstitueres i stillingen som adm. direktør i Sykehuspartner HF fra og med
10. juni 2017.

Skøyen, 9. juni 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjemdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

Ekstraordinært styremøte 20. juni 2017

Tidspunkt:

1400 - 1700

Følgende medlemmer deltok:
Morten Thorkildsen
Anne Kari Lande Hasle
Anita Schumacher
Eivind Gjemdal
Just Ebbesen
Nanette Loennechen
Terje Aurdal
Joachim Thode

Leder
Nestleder

Pr. Lync
Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Vara for Tatjana Schanche

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Konst. adm. direktør Gro Jære, viseadm. direktør Olav Berg, direktør Tjenesteutvikling
Axel Bull, direktør Plan og Styring Terje Takle Johnsen, Økonomidirektør Atle Helle, HRdirektør Siv Halvorsen, programleder John Vestengen, Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 045-2017
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SAK 045-2017

FORELØPIG RAPPORT OM OPPFØLGING AV VEDTAK FRA
FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetaksloven § 26a.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Styret godkjenner foreløpig rapport om oppfølging av protokoll fra foretaksmøte
Sykehuspartner HF 31. mai 2017 med de kommentarene som fremkom i møtet
og ber om at det legges frem oppdatert orientering på oppdraget i styremøte 30.
august 2017.
2. Styret tar til orientering at Sykehuspartner HF er i ferd med å stille programmet
for IKT-infrastrukturmodernisering i bero på en kontrollert måte.
3. Styret godkjenner at enkelte prosjekter som har vært gjennomført som en del av
IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet videreføres i tråd med fremstillingen
i saken. Dette for å sikre Sykehuspartner HFs drift, videreføre kritiske
moderniseringsprosjekter for aktuelle helseforetak og legge til rette for en
kommende modernisering av IKT-infrastrukturen. Dette gjelder følgende
prosjekter:
• Prosess og verktøyprosjektet
• Applikasjonskonsolidering og standardisering
• Identity and access management (IAM) -prosjektet videreføres og
styrkes.
• Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur
inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur.
• Replanlegging telekommunikasjon.
• Helseforetaksspesifikke prosjekter som listet i vedlegg 2
4. Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har
konsekvenser for driften i Sykehuspartner HF og det må gjennomføres tiltak som
sikrer at sikker og stabil drift opprettholdes, blant annet innen lagring og back-up.
5. Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har
konsekvenser for ansatte og for Sykehuspartner HF som organisasjon. Styret ber
administrerende direktør sikre at berørte ansatte blir fulgt opp på en god måte.
6. Styret tar foreløpig plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metode for risikoog sårbarhetsanalyser til orientering og ber administrerende direktør iverksette
kortsiktige tiltak og fortsette arbeidet med planen. Bredding av
analyseplattformen til alle helseforetak trekkes frem som et viktig tiltak som på
kort sikt kan øke informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.
7. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å
sikre finansiering til videreføring av prosjekter og tiltak for å sikre sikker og stabil
drift.
8. Styret legger stor vekt på å ivareta interessene til pasienter og helsepersonell i
forhold til sensitive opplysninger, fremdrift i modernisering av infrastrukturen,
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samt involvering av de ansatte. Styret ber om at administrerende direktør og
styreleder går i dialog med DXC for å fremskaffe beslutningsunderlag innenfor de
foreslåtte alternativene så raskt som mulig. Styret legger stor vekt på forsvarlig
fremdrift.

Stemmeforklaring fra ansatte representantene Nanette Loennechen, Terje Aurdal og
Joachim Thode:
Ansattrepresentantene kan ikke se at noen av de 3 alternativene skissert i
vedlegg 6 endrer muligheten for at en ekstern partner kan få tilgang til
pasientsensitive data fra utlandet. Med bakgrunn i den siste tidens mediebilde
står det klart for de ansatte, i Sykehuspartner, at samfunnet generelt ikke støtter
at ressurser hos en utenlandsk partner skal kunne få tilgang til pasientdata.
Ansattrepresentantene mener at bruk av ordet modernisering er misvisende i
forhold til hva avtalen faktisk gir Helse Sør-Øst. Dette dreier seg i stor grad kun
om en standardisering av infrastruktur nivå. Flere ansatte påpeker at
teknologivalget som er gjort av ESN benytter seg av eldre teknologi enn det som
i mange tilfeller benyttes av Sykehuspartner.
Sykehuspartner er per i dag ikke modent for å inngå en avtale som eksklusivt
legger så store driftsoperasjoner til en leverandør. Vi kan heller ikke se hvordan
en slik avtale, om den videreføres, i ettertid kan splittes opp hvis det skulle bli et
behov for dette.
Vi ser at det er stor uro blant de ansatte og ser med uro på at personell i omfang
for en eventuell virksomhetsoverdragelse i større grad velger å slutte.
Vi kan ikke se at businesscaset slik det ble fremlagt for 1 år siden fortsatt står
seg. Vi mener derfor at en oppdatering må gjennomføres på businesscaset og
settes opp mot en vurdering av gjennomføring i egen regi.
De ansatte kan ikke se at de har vært involvert i utarbeidelsen av denne
rapporten. De tillitsvalgte har blitt informert.

Skøyen, 20. juni 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjemdal
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Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Terje Aurdal for Tatjana
Schanche
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

Ekstraordinært styremøte 5. juli 2017

Tidspunkt:

1400 - 1500

Følgende medlemmer deltok:
Morten Thorkildsen
Anne Kari Lande Hasle
Anita Schumacher
Eivind Gjemdal
Just Ebbesen
Nanette Loennechen
Terje Aurdal

Leder
Nestleder

Joachim Thode

Ansattes representant

Ansattes representant
Ansattes representant

Pr.Lync
Pr. Lync
Pr.Lync vara for Tatjana Schanche
Pr. Lync

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Konst. adm. direktør Gro Jære, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, direktør Plan og
styring Terje Takle Johnsen, økonomiconroller Terje Valderhaug, programleder John
Vestengen og Mette Bustad Thordén (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 046-2017, 047-2017
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SAK 046-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 047-2017

STATUS PÅ OPPDRAG GITT FRA FORETAKSMØTE
SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar status til orientering og stiller seg bak forslaget til videre arbeid.

Skøyen, 5. juli 2017

Morten Thorkildsen
Leder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Anita Schumacher

Eivind Gjemdal

Just Ebbesen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Terje Aurdal for Tatjana
Schanche
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 050-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2017
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2017.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)

________________________________________________
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Virksomhetsrapport
mai 2017
16.06.17
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Situasjonsvurdering
Driften i Sykehuspartner viser for mai et resultat på 2 MNOK eksklusive Forsyningssenteret og iMod, 3,3 MNOK bak
budsjett. Hittil i år er resultatet 6,5 MNOK bak budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere konsulentinntekter enn
budsjettert. Nye prognoser må utarbeides for blant annet konsulentinntekter, personalkost og ekstern bistand for å gi et
oppdatert økonomiske bilde med bakgrunn i endringene knyttet til at iMod er satt i bero (foretaksmøtet 31. mai).
Proaktivt arbeid for å redusere antall kritiske hendelser har gitt et lavere antall avvik enn resultatkrav også for mai, og
forsterker en positiv trend for året. Tjenestestabilitet og leveransepresisjon er jevnt over stabil, og i samsvar med
resultatkrav. Tett oppfølging for å sikre god leveransepresisjon for Forsyningssenteret har gitt effekt.
Bemanning er under budsjett, med styrt tilførsel av kritisk kompetanse. Sykefraværet i april viser en kraftig nedgang både
i forhold til forrige måned, og samme måned i fjor.
Det har i perioden vært vesentlig arbeid knyttet til å svare ut forespørsler knyttet til ekstern gjennomgang av iMod
programmet, henvendelser fra Datatilsynet og Riksrevisjonen og innsynsbegjæringer.
Det er foretatt endringer i styringen av Sykehuspartner HF ved at det er oppnevnt et nytt styre med nye eieroppnevnte
styremedlemmer.
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Målekort

RESULTATKRAV 2017

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI
Operasjonell drift – resultat (uten iMod og Forsyningssenter)
iMod - resultat

Akkumulert

2,0 MNOK

-19,8 MNOK

-333 MNOK

-6,1 MNOK

-29,8 MNOK

85 MNOK

0,5 MNOK

27,5 MNOK

-10%/#336

-55%/#17

-50% / #95

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni)

90%

85%

84%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR)

90%

93%

92%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)

100%

100%

100%

Leveransepresisjon Forsyningssenteret

96%

98,1%

94,0%

69%

73%

73%

97%

100%

100%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling

90%

95%

95%

Andel interne ressurser

55%

51%

54%

6-8%

#9

8,0%

5,5%

4,4% (april)

5,8%

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER
Antall kritiske hendelser 1A

2

Leveransepresisjon for tjenesteendringer

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE
Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt
Sykefravær - Sykehuspartner totalt
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RESULTAT

0 MNOK

Driftsinvesteringer

3

Måned

Vurdert mht. første kommuniserte dato.

SAMLET VURDERING

Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret

4

Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret

Avvik kostnader
• På grunn av utsettelsen av virksomhetsoverdragelsen knyttet til iMod påløper det 12 MNOK i økt personellkost i mai. Samtidig er det et
positivt avvik på opprinnelig budsjett på 4,5 MNOK som gir et totalt negativt avvik på 7,5 MNOK i mai. Det vil bli utarbeidet nye
prognoser som viser effekten for resten av året, og med mulighet for å differensiere mellom avvikene knytter til iMod og opprinnelig
budsjett.
• Avskrivninger har et positivt avvik som knytter seg til det samme avviket som er kommentert under driftsinntekter.
• Avtalekostnad er i hovedsak på budsjett hittil i år, og forventes å nå budsjett på årsbasis.
• Ekstern bistand er lavere enn budsjettert per mai, og har et positivt avvik på 8,3 MNOK hittil i år. På grunn av forsinkelsen i iMod
utarbeides det nye prognoser for ekstern bistand.
• Administrative kostnader (ADK) er på budsjett per mai. Det foreligger noe økte kostnader på grunn av utsettelsen av iMod, samtidig
som det hittil i år er 15 MNOK lavere reisekostnader, møtekostnader og en oppløsning av en tapsfordring på 3,5 MNOK i april.
Avvik inntekter
• Avviket på driftsinntekter knytter seg i hovedsak til lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger grunnet forsinkelser på enkelte
prosjekter fra Digital Fornying.
• Det er et negativt avvik hittil i år på konsulentinntekter på totalt 27,3 MNOK. Det meste av avviket knytter seg til prosjekter i iMod. Det
vil bli utarbeidet nye prognoser for konsulentinntekter på grunn av situasjonen i iMod-programmet.
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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.

Rammer for 2017

For 2017 er det tildelt 85 MNOK i driftsinvesteringsmidler. Dette skal blant annet dekke «normale» driftsinvesteringsbehov fram til 1.
mai 2017 hvor HPE vil ta over det operative og økonomiske ansvaret for driftsinvesteringer knyttet til den infrastrukturen de skal drifte.
Etter 1. mai 2017 vil Sykehuspartner HF fortsatt måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som ikke overføres
HPE (som Telekom) og lisenser.
Status per mai
• Ved utgangen av mai er det investert 27,5 MNOK av den totale rammen på 85 MNOK.
• På grunn av utsettelsen i iMod vil det bli behov for endrede rammer for resten av 2017.
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iMod
Driftsinntekter: Det er ikke avvik på driftsinntekter. Dette budsjetteres ut som basis til foretakene og vil være lik budsjettet hele året.
Konsulentinntekt: Dette er kostnader (negativ inntekt) som oppstår ved at Sykehuspartner ansatte fører timer på prosjekter i iMod. Mai representerte et høyere timetall samt
korrigering av timer tilbake i tid, men andel som er ført mot driftskostnad er større enn budsjett. Dette gir et avvik mot budsjett i mai på -0,3 MNOK og hittil i år på -1,7 MNOK.
Personalkostnader: Det er budsjettert med en ekstraordinær pensjonskostnad ved overføring av ressurser til DXE, overføring er utsatt og kostnad har ikke blitt realisert.
Avskrivninger: Det er budsjettert med ca. 55 MNOK i forserte avskrivninger knyttet til iMod prosjektet. Det er usikkert om det vil påløpte noe her i løpet av 2017. Budsjettet er flatt
periodisert, mens en eventuell kostnad vil komme mot slutten av året.
Service og vedlikehold: Fra og med mai er det budsjettert inn løpende driftskostnad fra DXC. Denne kostnaden vil ikke påløpe før avtalen trer i kraft, for mai utgjorde dette 33
MNOK. Transisjon er periodisert flatt frem ut april 2017 (113 MNOK fordelt flatt over 6 måneder, fra nov 2016 tom april 2017)
Ekstern bistand: Budsjettet på ekstern bistand er periodisert flatt gjennom året og kan variere noe med det påløpte forbruket underveis. Mai nivået var høyere enn tidligere i
prosjektet, men andel driftskostnad var stor og medførte et overforbruk mot budsjett for perioden på -11,5 MNOK og hittil i år på -20,1 MNOK.
(tall i tusen)

Mai
Budsjett

Regnskap

Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

Basisramme
Driftsinntekter

11 926

11 926

59 628

59 628

Konsulentinntekt

- 4 749

- 4 443

- 306

- 23 505

- 21 768

- 1 737

Sum driftsinntekter

7 177

7 483

- 306

36 124

37 861

- 1 737

Personalkostnader

- 23

88

111

- 52

26 431

26 483

Periferi og telekom
Annen inntekt

Varekostnad
Avskrivninger

7 435

7 435

25 769

25 769

32 946

32 946

36 542

69 135

32 593

13 313

1 827

- 11 487

29 245

9 134

- 20 111

31

750

719

151

750

599

Sum driftskostnader

13 322

43 046

29 724

65 886

131 219

65 333

Driftsresultat før viderefakturering

- 6 145

- 35 563

29 418

- 29 762

- 93 358

63 596

- 6 145

- 35 563

29 418

- 29 762

- 93 358

63 596

- 345

345

- 875

875

- 6 145

- 35 908

29 763

- 29 762

- 94 233

64 471

Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat
Nettofinans
Resultat
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Forsyningssenteret
•
•
•

Månedens omsetning er ca. 6 % lavere enn budsjett, akkumulert er omsetningen ca. 7 % over budsjett. Tilsvarende avvik på varekostnad gir ingen resultateffekt.
Likviditetstilskuddet fra RHF’et er noe bak budsjett grunnet budsjettperiodiseringer, men dette vil utligne seg gjennom året. Kostnader knyttet til prosjekt sykehuslogistikk vil bli
viderfakturert HSØ når påløpt, totalt er det budsjettert med MNOK 13,1 til prosjekt sykehuslogistikk hos Forsyningssenteret.
Hovedårsaken til avviket på andre driftskostnader skyldes en etterberegning av MVA på 8,5 MNOK som ble gjort tidligere i år. Justert for dette er andre driftskostnader under
budsjett.
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Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF inklusive iMod og forsyningssenteret

9

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser
Ved utgangen av mai er det oppnådd en akkumulert reduksjon på kritiske hendelser med 50% hittil i år.
‘Rutinesvikt og manuelle feil’ har økt jevnt siden mars, og er den rotårsakskategorien med ekstra fokus.

TILTAK
• Økt fokus på endringsstyring, egen
oppfølging av hendelser med svikt i
rutiner og manuelle feil.

10

Utvikling
Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i mai var 100%. 51% av ressursene som leverte timer til Digital fornying og
iMod var interne ressurser fra Sykehuspartner. Andel interne ressurser i Digital fornying er 50 %, for iMod er andelen interne ressurser 52 %. Dette er lavere enn
tidligere måneder. Det er nedgang i andelen interne ressurser i iMod som trekker gjennomsnittet for mai ned i forhold til tidligere måneder.
Sykehuspartnerressurser har bidratt i følgende leveranser i mai:
DIGITAL FORNYING - REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL)
Medikamentell kreftbehandling leverte CMS (Chemotherapy Management System) på Sykehuset i Østfold HF i begynnelsen av mai. CMS brukes nå som eneste systemstøtte ved
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset i Østfold HF. Innføring av CMS ved Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset i Østfold HF er ferdigstilt, og Early
life support-perioden er avsluttet. Prosjektet overleverer til helseforetakene i løpet av juni. Prosjektet har startet prosessen med overlevering til Sykehuspartner og Regionalt Senter
for Klinisk IKT (RSKI) som etter planen vil skje 1. kvartal 2018.
Regional EPJ produksjonssatte versjon 16.2 av DIPS Arena på Oslo universitetssykehus HF i mai.
HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Regional Sak/Arkiv Public 360 Oppgradering SP9 har nå gjennomført oppgradering av alle helseforetak. I mai ble Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet
HF som de siste helseforetakene oppgradert. Dette i henhold til plan.
Embla server ved Rettsmedisinske Fag ble flyttet fysisk fra Folkehelseinstituttet, og ny produksjonsserver satt opp på Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet 25.mai. Leveransen
var noe forsinket. Dette hadde sammenheng med at det ble valgte en annen løsning som minimerte risikoen betraktelig, men at testing fra brukere dermed tok noe lenger tid enn
forventet.
Ortopedisk Klinikk ved Oslo Universitetssykehus HF, avdelingene på Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet, gjennomførte organisasjonsendringer 31.mai.
Organisasjonsendringene innbar omfattende endringer i DIPS og integrerte systemer. Leveransen ble levert i henhold til plan.
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanning i mai er under budsjetterte årsverk, og holder samme nivå som de siste måneder.
Sykefravær: Sykefraværet i april er 4,4 %, en nedgang på 1,3 % fra april 2016. Sykefraværet hittil i år er på 5,78 %, totalt for 2016 var det 6,27%.
Sykefraværet
i januar
er 6,4%,
en nedgang
fra desember
Sykefraværet
i januar
2016 var påSP
6,5%.
Turnover:
Turnover
siste
12 måneder
er 8,0på
%.0,7%
Det kan
være risiko2016.
for økende
turnover
pga. situasjonen
er i, og det er derfor iverksatt ulike tiltak for å forebygge turnover.
Sluttårsaker kartlegges og danner vurderingsgrunnlag for uønsket turnover. Avviket ifht til budsjett skyldes at planlagt overføring ikke er gjennomført.

Sykefravær

Bemanningsutvikling
1 450,0
1 400,0
1 350,0
1 300,0
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8,0 %
6,0 %

Turnover trend

8,0 %
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7,0 %
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4,0 %

Budsjett FTE SPHF

2,0 %

Antall ansatte

0,0 %

Sykefravær
Mål

TILTAK

7,8 % 8,0 %

4,0 %

Turnover

2,0 %

Mål

• Igangsatte og planlagte sykefraværsreduserende tiltak i HRØR og Kunder og
tjenester ihht. plan
• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd
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Situasjonsvurdering
Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat på minus 38,8 MNOK pr. juli, og hittil i år på minus 185 MNOK.
Dette er minus 2,5 MNOK bak budsjett hittil i år. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften av foretaket
inkludert forsyningssenteret, sammen med både iMod-programmet og avsetninger som er foretatt for forpliktelser mot
leverandøren DXC.
Den ordinære driften i Sykehuspartner HF viser for juli et resultat på minus 19 MNOK eksklusive Forsyningssenteret og
iMod, 7,4 MNOK bak budsjett. Hittil i år er resultatet 26,4 MNOK bak budsjett. Avviket skyldes reduserte
konsulentinntekter grunnet lavere omsetning til iMod og Digital Fornying, og en høyere personalkost som følge av at
iMod er stilt i bero og at virksomhetsoverdragelse ikke er gjennomført. Trekker man ut kostnadene for avdelinger som
skulle vært virksomhetsoverført er resultatet for den ordinære driften positiv.
Utviklingen av kritiske hendelser viser et positivt resultat hittil i år, med et lavere antall avvik enn resultatkrav for juni,
mens det for juli har vært en svak negativ utvikling. Tjenestestabilitet og leveransepresisjon er jevnt over stabil, men med
utgangspunkt i et redusert aktivitetsomfang på grunn av streng endringsstyring og ferieavvikling. Tett oppfølging for å
sikre god leveransepresisjon for Forsyningssenteret gir videre positiv effekt.
Bemanning justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse er under budsjett. Det er styrt tilførsel av
kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet . Sykefraværet i mai og juni
viser en videre nedgang både i forhold til årets første måneder, og samme måneder i fjor. Turnover har vært stigende
siste halvår, men med en nedgang i juli.
Det er lagt ned vesentlig arbeid knyttet til å svare ut henvendelser relatert til infrastrukturmoderniseringen, sammen med
planlegging og iverksettelse av tiltak og utredning av alternative moderniseringsløp.
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Målekort

RESULTATKRAV 2017

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI
Operasjonell drift – resultat (uten iMod og Forsyningssenter)
iMod - resultat

0 MNOK

-19 MNOK

-56,4 MNOK

-333 MNOK

-23 MNOK

-134,2 MNOK

85+521) MNOK

2,2 MNOK

28,4 MNOK

-10%/#336

#17+#11

-44% / #123

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni)

90%

84%/86%

84,2%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR)

90%

93%/93%

93%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)

100%

100%/100%

100%

Leveransepresisjon Forsyningssenteret

96%

95%/96,4%

94,0%

69%

54%/0%

73%

97%

92%/ 100%

99%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling

90%

94,4%/93,4%

95%

Andel interne ressurser

55%

47%/49%

53%

6-8%

#8/#0

8,0%

5,5%

4,5% (juni)

5,48%

Driftsinvesteringer
LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER
Antall kritiske hendelser 1A

2

Leveransepresisjon for tjenesteendringer

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE
Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt
Sykefravær - Sykehuspartner totalt

1)

3

2

RESULTAT
Måned Juni/juli
Akkumulert

Økte rammer fra HS på 52 MNOK
Vurdert mht. første kommuniserte dato.

SAMLET VURDERING
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Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF inklusive iMod og forsyningssenteret
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Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret

5

5

Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret

Avvik kostnader
• Personalkost har et negativt avvik på ca. 6,3 MNOK i juli måned. Dette skyldes først og fremst at iMod-prosjektet er stilt i bero og
samtlige ansatte som var planlagt å bli virksomhetsoverført vil fortsette å arbeide i sine opprinnelige virksomhetsområder. Hittil i år er
det et negativt avvik på 6,5 MNOK. Det skyldes ca. 16 MNOK i økt personalkost knyttet til iMod og et positivt avvik på ca. 10 MNOK
knyttet til eksisterende drift. Det meste av avviket på avskrivninger gjenspeiler avviket på driftsinntektene som er kommentert i det
første punktet under neste avsnitt.
• Hittil i år er det et negativ avvik på avtalekostnad på ca. 13,5 MNOK. Det jobbes mot å nå budsjettet for hele året.
• Ekstern bistand har et positivt budsjettavvik i mai på grunn av lav aktivitet i juli og på grunn av at mye av budsjettet er budsjettert flatt
gjennom året. Hittil i år er det et positivt avvik på ca. 12 MNOK.
• Andre driftskostnader: Hittil i år et positivt avvik på ca. 14 MNOK som først og fremst skyldes lavere reisekostnad, mobilkostnad og
lokasjonskostnader.
Avvik inntekter
• Avviket på Driftsinntekter knytter seg i hovedsak til lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger grunnet forsinkelser på enkelte
prosjekter fra Digital Fornying.
• Avvik i juli på konsulentinntekter er på 1,4 MNOK. Det skyldes at det er både lavere aktivitet og budsjetter for juli måned. Det er et
negativt avvik hittil i år på konsulentinntekter på totalt 37,7 MNOK. Ca. halvparten av avviket knytter seg til prosjekter i iMod med vel
16000 timer mindre levert til iMod enn budsjettert.
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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 per juli
• Prognosen for Driftsinvesteringer og Finansiell leasing er økt med hhv 52 og 90 MNOK. Dette med bakgrunn i økte rammer fra HSØ
som er tildelt i brev den 13.07.2017. Totale driftsinvesteringer er dermed 137 MNOK i 2017. Bruk av investeringer er periodisert
flatt i budsjett.
• De totale driftsinvesteringer inneholder et budsjett for Software på 62 MNOK, hvorav 21 MNOK er benyttet hittil i år. Det er
foretatt større innkjøp av investeringer rettet mot lagring i løpet av juli. Dette vil bli regnskapsført i august og oppdatert til neste
rapport.
• VU-prosjekter Sykehuspartner: I prosjektet «MediCloud» er det investert 1,2 MNOK. Investeringer i prosjekt «DFS» (nytt felles
dokumentstyring og forbedringssystem) utgjør 0,5 MNOK, mens for prosjekt «FSP – Prosess & Verktøy» utgjør investeringen 0,5
MNOK.
• Overført anlegg fra Digital Fornying: Positivt avvik skyldes at prosjekter i Digital Fornying er utsatt i forhold til budsjettet.
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iMod
•

Kommentarer på iMod-prosjektet på neste slide.
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iMod

Overordnet kommentar juli: Avsatt ytterligere 19,4 MNOK grunnet foreløpig krav fra DXC knyttet til at iMod prosjektet er satt i bero. Avsetningen er
knyttet til estimerte påløpte kostnader for juli. For aktiviteter hos DXC knyttet til kritiske prosjekter og replanlegging er det avsatt 13,8 MNOK. De
fleste prosjektene er satt i bero, og aktivitetsnivået har vært lavere enn tidligere da mange ressurser har blitt fristilt. Det er påløpt 0,9 MNOK i juli
som driftskostnader.
Konsulentinntekt: Dette er kostnader (negativ inntekt) som oppstår ved at Sykehuspartner ansatte fører timer på prosjekter i iMod. Juli har lavere
timetall enn tidligere perioder pga fristilling av ressurser og fellesferie. Dette gir et avvik mot budsjett i juni på 0,4 MNOK og hittil i år på 0,5MNOK .
Personalkostnader: Det er budsjettert med en ekstraordinær pensjonskostnad ved overføring av ressurser til DXE. Virksomhetsoverdragelse er utsatt og
kostnaden blir ikke realisert i 2017.
Avskrivninger: Det vil ikke påløpte avskrivningskostnader i løpet av 2017.
Service og vedlikehold: Fra og med mai er det budsjettert inn løpende driftskostnad fra DXC. Denne kostnaden vil ikke påløpe før avtalen trer i kraft, for
juni utgjorde dette 34 MNOK og hittil i år på 95 MNOK. Påløpte kostnader hittil i år er avsetning for Transisjon.
Ekstern bistand: Påløpt kostnad i juli er i hovedsak knyttet til avsetning på 13,8 MNOK for DXC aktiviteter innen replanlegging og kritiske prosjekter.
Budsjettet på ekstern bistand er periodisert flatt gjennom året. Dette ga overforbruk mot budsjett for perioden på -13,2 MNOK og hittil i år på -35,1
MNOK.
Andre driftskostnader: Avsetning gjort for krav fra DXC som er påløpt for juli på 19,4 MNOK og hittil i år er det avsatt 106,3 MNOK. Sykehuspartner er
informert om krav, forhandlinger er ikke startet da DXC ikke vil komme med endelig krav før ultimo august.
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Forsyningssenteret
•
•
•

Månedens omsetning er noe lavere enn budsjettert, akkumulert er omsetningen 5% over budsjett. Tilsvarende avvik på varekostnad gir ingen resultateffekt.
Likviditetstilskuddet fra HSØ RHF er noe bak budsjett grunnet budsjettperiodiseringer, men dette vil utligne seg gjennom året. Kostnader knyttet til prosjekt sykehuslogistikk vil
bli viderfakturert HSØ når påløpt, totalt er det budsjettert med MNOK 13,1 til prosjekt sykehuslogistikk hos Forsyningssenteret.
Hovedårsaken til avviket på andre driftskostnader skyldes en etterberegning av MVA på 8,5 MNOK som ble gjort tidligere i år. Justert for dette er andre driftskostnader under
budsjett.
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Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser
Ved utgangen av juli er det oppnådd en akkumulert reduksjon på kritiske hendelser med 44% hittil i år.
Trenden med lavt antall kritiske hendelser fortsetter ut juni. Juli har fortsatt få hendelser men har en liten økning kontra juli 2016 (3 hendelser).

TILTAK
• Økt fokus på endringsstyring
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Utvikling
Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i juni var 92 %. I juli var andelen 100% . Resultatet for juni er lavere enn
tidligere måneder i 2017. Dette skyldes i hovedsak uklarheter rundt behovet til iMod. Tallene for bestilte timer i juni ble hentet ut på et tidspunkt da behovet til
iMod fortsatt var uavklart. Andelen interne ressurser som leverte timer til Digital fornying og iMod i juni var 47 % (Digital fornying 51 % og iMod 40%).
Andelen interne ressurser som leverte timer til Digital fornying og iMod i juli var 49 % (Digital fornying 51 % og iMod 45%). Andelen leverte ressurser sett opp i
mot bestilte ressurser til Digital fornying og hittil i år er 100 %. Andelen interne Sykehuspartnerressurser i Digital fornying og iMod hittil i år er 53 %.
Sykehuspartnerressurser har bidratt i følgende leveranser i perioden:
DIGITAL FORNYING - REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL)
Ved Akershus universitetssykehus er det gjennomført en vellykket innføring av Carestream PACS, samt oppgradering av Siemens RIS.
Arbeid med standardisering av regional løsning for elektronisk pasientjournal (EPJ) har begynt på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold.
Ved Oslo universitetssykehus er regional EPJ oppgradert til siste versjon av DIPS Arena og Classic, og bruken er utvidet til å dekke øyeavdelingen.
Regional kurveløsning er satt i produksjon ved Akershus universitetssykehus som nå er på samme versjon, og med regional standard for konfigurasjon, som ved Oslo
universitetssykehus og Sykehuset Østfold.
Laboratoriedataløsningen er oppgradert ved Sykehuset Østfold.
Avslutning av NIKT-tiltak 1001 (Henvisning mellom HF) ble godkjent av NIKT-styret .
DIGITAL FORNYING - VIRKSOMHETSSTYRING
Virksomhetsstyring ved Sykehuset Telemark og Sunnaas Sykehus har vært i produksjon i siden 3. april i henhold til plan. Det planlegges med at fullstendig avklaring mellom Helse
Sør-Øst og Oslo universitetssykehus om tilpasninger i den regionale løsningen for Oslo universitetssykehus (release 4) skjer i løpet av juni måned.
HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Samlokalisering ved Bryst Diagnostisk senter (BDS) ved Oslo universitetssykehus HF med overgang fra Siemens til Sectra er ferdigstilt. Alle modaliteter (ultralyd, mammografer etc. )
og klienter ble overført fra Siemens til Sectra i mai og selve flyttingen av BDS fra Oslo universitetssykehus, Ullevål og Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet til nye lokaler ved
OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovation Park) har foregått nå i sommer, med hovedflytting i juli. De første pasientene ble tatt i mot i uke 29 . Dette betyr at Bryst Diagnostisk senter
som tidligere var lokalisert på to steder er nå lokalisert på ett sted og at hele senteret har nå samme løsning for RIS og PACS. Det er gevinster å samle fagmiljøet på ett sted, og
arbeidsflyten bli enklere når alt er samlet i en og samme løsning.
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse,
blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet.
Sykefravær:
i maien
ognedgang
juni 2017påer0,7%
vesentlig
lavere enn
tilsvarende
periode
i 2016.
Sykefraværet
hittil i år er 5,48 % mot 6,17 % på samme tid i 2016. Sykefraværet har en
SykefraværetSykefraværet
i januar er 6,4%,
fra desember
2016.
Sykefraværet
i januar
2016
var på 6,5%.
positiv trend.
Turnover: Turnover har vært stigende siste halvår, selv om en ser en liten nedgang i juli. Turnover er innenfor måltall 6-8%. Turnover er spredt over ulike VO, men det er viktig å følge
utviklingen av turnover innenfor ulike VO/avdelinger gitt situasjon SP står i for å sikre uønsket turnover.

Bemanningsutvikling SPHF 2017
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• Igangsatte og planlagte sykefraværsreduserende tiltak i HRØR og Kunder og
tjenester ihht. plan
• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd

Turnover hittil i år 2015 - 6,9 % - 95 personer
Turnover hittil i år 2016 - 6,8 % - 88 personer
Turnover hittil i år 2017 - 4,7 % - 66 personer
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PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Onsdag 14.juni 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HFi
Møtesenteret GrevWedels plass 5 (6. etg), Oslo.Foretaksmøtet ble gjennomført som et
felles foretaksmøte for helseforetakene i HelseSør-Øst.
Dagsorden:

Foretaksmøtet konstitueres
Dagsorden
Årligmelding 2016, jf.lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 12
Godkjenningav styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf.lov om
helseforetak § 43 og vedtektene § 6
Godkjenningav revisors godtgjørelse,jf.lov om helseforetak § 44
Til stede var:

Helse Sør-ØstRHF,100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin
Olsen,som også ledet møtet.
I tillegg møtte fra administrasjonen i HelseSør-øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M.Lofthus
Økonomidirektør Hanne Gaaserød
Konst.direktør medisin og helsefag GeirBøhler
Direktør styre- og eieroppfølgingTore Robertsen, som også førte protokollen
Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Østmøtte Espen Anderssen.
Fra styret i Sykehuspartner HFmøtte:
Styreleder Morten Thorkildsen
I tilleggmøtte konst. administrerende direktør GroJære fra administrasjonen i
Sykehuspartner HF.
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonenvar varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Sak 1: Foretaksmøtet

konstitueres

Styreleder Ann-KristinOlsenønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder,
velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.Det var ingen
merknader til innkallingen.
Styreleder Morten Thorkildsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
møteleder.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2:

Dagsorden

Styreleder Ann-KristinOlsenspurte om noen hadde merknader til den utsendte
dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak

§ 34 og vedtektene

§§ 6 og 12

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehuspartner HFå oversende årlig melding til Helse SørØst RHF.Meldingenskal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise
hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for
økonomisk kompensasjon, er oppfylt.Vilkårknyttet til bevilgningenfremgår av oppdrag
og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF.Årligmelding for 2016 er behandlet i
helseforetakets styre og oversendt HelseSør-ØstRHFinnen fristen.
Meldingener gjennomgått i HelseSør-ØstRHFog vurdert opp mot de krav som er stilt
til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2016 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte
rapporteringspunktene. Meldingensinnledningskapittel gir en god oversikt over
virksomheten og plandelen viser forventet utviklingog planer for virksomheten i et tre
til fem års perspektiv.
Foretaksmøtet viste til vedtak av 8. september 2016 i styret for HelseSør-ØstRHFom
modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Styret ba i møtet
Sykehuspartner HFinngå kontrakt for modernisering og drift av infrastrukturen med
den tilbyder som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. Drifts-og
virksomhetsoverdragelse skulle etter opprinnelig plan skje 1.mai 2017.
Det har i forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen blitt stilt spørsmål ved IKTinformasjonssikkerhet og ivaretakelse av personsensitiv informasjon og i hvilken grad ad_
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tilstrekkelige sikkerhets- og kontrollmekanismer er på plass før drifts-ansvar kan
overføres til ekstern leverandør.
Denoppståtte usikkerheten resulterte i at administrerende direktør 27. april 2017
igangsatte en ekstern gjennomgangav prosjektet for modernisering av IKTinfrastrukturen. Gjennomgangengjennomføres av Price Waterhouse Coopers (PwC).
Foreløpigefunn fra gjennomgangen peker på flere svakheter i prosjektet. Styret i Helse
Sør-ØstRHFbesluttet derfor i ekstraordinært styremøte 24. mai 2017 å stille prosjektet
i bero inntil videre. Dette omfatter også den planlagte virksomhetsoverdragelsen fra
Sykehuspartner HFtil ekstern leverandør. Det vil nå gjennomføres en grundig
gjennomgangav prosjektet.
Styret i Sykehuspartner HFble i foretaksmøtet 31. mai 2017 blant annet bedt om å
redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet,utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert infrastruktur
i Helse Sør-Østog utarbeide plan for styrket tilgangsstyring og bedret metodikk for
risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre skal Sykehuspartner HFutarbeide forslag til
styrket styring og ledelse av prosjektet.
Foretaksmøtet legger til grunn at pasienter skal føle seg trygge på at sensitive
personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og at dette innebærer en
nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen.
Sykehuspartner HFavgir en foreløpig rapport om gjennomføringen av dette oppdraget
innen 20. juni 2017.
Styret i Helse Sør-ØstRHFvil i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 få fremlagt den
endelige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen.Denne vil,sammen med
Sykehuspartners foreløpige rapport og HelseSør-Østegne vurderinger, danne grunnlag
for beslutning for den videre fremdriften i prosjektet.
Foretaksmøtet understreket viktigheten av modernisering av helseforetakenes IKTinfrastruktur. En modernisering er avgjørende for å leggetil rette for teknologisk
utviklingog en styrket sikkerhet i systemer og medisinsk teknisk utstyr. Det påpekes
likevelat en forutsetning for moderniseringen er at tilganger til sensitive
personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte.
Foretaksmøtet viste til oppdrag om oppfølgingav avvik påpekt i Riksrevisjonens
gjennomgangav informasjonssikkerhet og tilbakemelding fra enkelte helseforetak om
forsinkelser i etablering av systemer og rutiner i forbindelse med disse. Foretaksmøtet
understreker at arbeidet med å lukke disse avvikene må prioriteres.
I brev fra Helse-og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at de
regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SFomfattes av
sikkerhetsloven, jf.sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at
helseforetaket følgeropp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte
føringer,jf.brev fra Helse Sør-ØstRHFdatert 2. juni 2015 samt saksfremleggfor
direktørmøtet (sak 011-2016).
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Foretaksmøtet understreker at det fremdeles er en forutsetning at hovedregelen skal
være at ansatte har fast tilsetting og at bruk av uønsket deltid ikke skal forekomme.
Dette arbeidet må følgesopp på en systematisk og god måte også i 2017.
Foretaksmøtet merker seg at Sykehuspartner HFhar god utviklingav HR-tjenesteri
henhold til mål og krav.
Sykehuspartner HFhar i 2016 arbeidet med å implementere en forvaltning som
understøtter helhetlige tjenesteleveranser til helseforetakene, i første omgang med
utgangspunkt i løsningene for Sykehuset ØstfoldHF.Helhetlige,forutsigbare og effektive
tjenesteleveranser til foretaksgruppen er kritisk for god pasientbehandling og god
ressursutnyttelse i helseforetakene. Foretaksmøtet forventer at arbeidet prioriteres
høyt også i 2017.
Foretaksmøtet merker seg at Sykehuspartner HFi henhold til bestilling har utviklet og
implementert regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer. Prioriteringsmodell er
behandlet i Helse Sør-ØstRHFog forankret med øvrige helseforetak. Det forutsettes at
prioriteringsprinsippene i 2017 legges til grunn for den løpende prioriteringen av
innmeldte endringsbehov fra helseforetakene.
Sykehuspartner HFhar i 2016 startet et viktig arbeid knyttet til å sikre prosesskvalitet
og økt profesjonalitet i prosjektgjennomføring.Foretaksmøtet merker seg at det
arbeides kontinuerlig med å sørge for etterlevelse av prosjektmetodikk og lik bruk av
verktøy og dokumentasjon, og gjennom dette sørge for gjentakende gode prosjekter.
Foretaksmøtet ber om at dette arbeidet videreføres og følgesopp i 2017.
Sykehuspartner HFgjennomførte innen fristen 1.januar 2017 en vellykket
virksomhetsoverdragelse fra avdelingen Innkjøp og logistikki Sykehuspartner til
SykehusinnkjøpHF.
Foretaksmøtet fremhever at økt automatiseringsgrad og selvbetjening innen
brukerstøtte er et område med stort potensiale for å gi effektivitetsgevinster og
understreker at dette må følgesopp videre i 2017.
Manglendekontroll over lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner HFhar
blant annet medført uforutsette kostnadsøkninger ved lisenstellinger både i 2015 og
2016. Foretaksmøtet forventer at kontroll etableres i 2017.
Foretaksmøtet

vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2016 fra Sykehuspartner
til etterretning.
Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuspartner HF innrettes slik at eventuelle
gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for
2017.
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Sak 4: Godkjenningav styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf.lov
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
Forslag til årsregnskap og årsberetning 2016 for Sykehuspartner HFer behandlet i
helseforetakets styremøte 5. april 2017.
Styret i Sykehuspartner HFhar fremlagt et årsresultat på -28 millioner kroner. Det
regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital.
Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HFi oppdrag og bestilling 2016:
«Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner kroner for 2016»

Det negative årsresultatet i 2016 er i sin helhet knyttet til merkostnader ved
infrastrukturmoderniseringen. Dette årsresultatet er akseptert av HelseSør-ØstRHF,jf.
prinsippene beskrevet i vedtak av 8. september 2016 i styret for Helse Sør-ØstRHFom
modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Resultatkravet for
2016 på 15 millioner kroner gjaldt ordinær drift.
Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.
Foretaksmøtet merket seg at Sykehuspartner HFhar tatt inn erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår, jf.allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i
årsregnskapet.
Foretaksmøtet vedtok:
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

Sak 5: Godkjenningav revisors godtgjørelse, jf.lov om helseforetak § 44
Lovpålagtrevisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med
avgivelseav revisjonsberetning. Sykehuspartner HFhar i 2016 mottatt regning på kr 1
100 041 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd,
godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2016.
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Møtet ble hevet klokken 11:30.
Oslo,14.juni 2017.

StYreleder
Ann-KristinOlsen

Styreleder
Morten Thorkildsen
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Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 054-2017

REVISJON AV FORVALTNING AV PROGRAMVARELISENSER
Forslag til vedtak:

1. Styret tar rapport 6/2017 «Revisjon av forvaltning av programvarelisenser» til
etterretning.
2. Styret understreker viktigheten av å sikre nødvendig kontroll, og ber administrerende
direktør sørge for at tiltak beskrevet i saken gjennomføres.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en revisjon av forvaltning av programvarelisenser, og
rapport fra revisjonen ble overlevert styreleder og administrerende direktør for
Sykehuspartner HF 4. juli 2017.
Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med å få kontroll på IKT lisenskostnadene i Helse
Sør-Øst. Deler av dette arbeidet er organisert i prosjektet «Lisenskontroll», og med ressursog leveranseavhengigheter til arbeidet i Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod).
Som følge av status for infrastrukturmoderniseringen er noen leveranser utsatt og replanlagt.
Konsernrevisjonen vil fullføre revisjon av området i 2018 når dette arbeidet er ferdigstilt.
Administrerende direktør innstiller på at styret tar rapporten til etterretning, planlagte tiltak til
orientering og understreker viktigheten av at dette arbeidet prioriteres høyt.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har foretatt en revisjon av
Lisensområdet innen IKT til Helse Sør-Øst, hvor det operative ansvaret for helhetlig
forvaltning av lisenser innen IKT er gitt til Sykehuspartner HF.
Styret har i flere saker blitt orientert om Sykehuspartner HFs arbeid for å få kontroll på
lisenskostnader, ref. sak 010-2016, sak 026-2016 og sak 027-2017. I sak 027-2017 om
prosjektet Lisenskontroll, møte 5. april 2017, ble det orientert om målbilde, løsningskonsept
og fokusområder som Sykehuspartner HF har jobbet videre med. Det ble også orientert om
at konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF planla revisjon gjennomført i perioden fra mars til
juni 2017. Denne revisjonen er nå gjennomført og rapporten orienteres om til styret i denne
saken.
Konsernrevisjonen har definert følgende mål for revisjonen:
«Revisjonens mål er å vurdere om de planlagte tiltakene vil bidra til et helhetlig system
for forvaltning av lisenser som vil sikre forutsigbarhet i lisensvolum og kostnader, og som
bidrar til optimalisert lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen.»
2.2 Overordnet konklusjon og hovedfunn
Revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen inneholder følgende overordnet konklusjon for
Sykehuspartner HF:
«Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har et
målbilde med definerte tiltak for å få etablert et helhetlig system for forvaltning av lisenser.
Revisjonen har imidlertid vist at arbeidet med å få planlagt og etablert tiltakene ikke er
kommet så langt som opprinnelig planlagt. Effektivisering og påfølgende optimalisering av
lisenskostnader er avhengig av at tiltakene gjennomføres.
Konsekvensen av at det ikke foreligger et design for de fremtidige prosessene, er at
konsernrevisjonen på nåværende tidspunkt ikke kan vurdere om tiltakene vil gi et helhetlig
system for lisensforvaltning i foretaksgruppen. Det ble derfor besluttet, i samråd med
Sykehuspartner HF, at konsernrevisjonen rapporterer status per primo juni, og at revisjonen
videreføres i januar 2018.»
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Revisjonen har detaljert dette videre i rapporten, og også presentert anbefalinger til
Sykehuspartner HF innenfor tre områder:
•

Styring og oppfølging: Ferdigstille mål og KPIer og detaljere planen for lisenskontroll.

•

Prosessdesign: Tydeliggjøre ansvar og myndighet for lisensforvaltningsteamet og
komplettere forvaltningsdefinisjonen for programvarelisenser.

•

Verktøystøtte: Utrede og beslutte behov for verktøy og integrasjon av
økonomisystemer og styringssystemer.

Sykehuspartner HF vil arbeide med tiltakene både i linjen og i prosjektet Lisenskontroll.
Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i utgangen av juni 2017. Prosjektet hadde
vesentlige ressurs- og leveranseavhengigheter til prosjektet Prosess og verktøy som lå
under ansvaret til infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod. Prosjektet Lisenskontroll er
nå forlenget til utgangen av oktober 2017 slik at dette er godt koordinert med det replanlagte
Prosess og verktøy prosjektet.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør vurderer at rapporten fra konsernrevisjonen gir en god framstilling
av status for Sykehuspartner HFs lisenshåndtering, og er nyttig for Sykehuspartner HFs
videre arbeid innenfor lisensområdet.
Arbeidet med lisensområdet har vært pågående over tid, både i prosjekt og linje.
Sykehuspartner HF har i løpet av de siste årene bygget opp en betydelig kompetanse på
lisensområdet, og har utarbeidet prosesser for å ha kontinuerlig og komplett oversikt over
antall servere i nettverket. Prosjektet Lisenskontroll har blant annet fokusert på prosesser,
forvaltningsdefinisjon og organisering av lisensområdet.
Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å arbeide med anbefalingene gitt i
revisjonsrapporten:
•

Sykehuspartner HF vil fortsette arbeidet med å definere mål og kpi-er og innarbeide
dette i Sykehuspartner HFs oppfølgingsregime.

•

Sykehuspartner HF vil tydeliggjøre ansvar og myndighet for lisensforvaltningsteamet
og detaljere det eksisterende planverket for lisensområdet.

•

Sykehuspartner HF vil utrede behov for verktøy for lisensforvaltning. Som en del av
dette kjøres en pilot høsten 2017.

En betydelig del av budsjettet til Sykehuspartner HF benyttes på programvareeiendeler.
Disse verdiene må håndteres på en måte som sikrer en best mulig utnyttelse i
foretaksgruppen. Arbeidet med kontroll og optimalisering av de samlede lisenskostnadene
vil fortsette og anbefalinger fra konsernrevisjonens rapport vil ivaretas i dette arbeidet.
Vedlegg
Rapport 6/2017, Revisjon av forvaltning av programvarelisenser, Sykehuspartner HF, Oslo
universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF
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1. Konklusjon
1.1

Mål og problemstillinger

Denne rapporten presenterer resultatene av konsernrevisjonens revisjon «Forvaltning av programvarelisenser». Revisjonen er gjennomført i Sykehuspartner HF, Oslo universitetssykehus HF og
Sykehuset Telemark HF. Revisjonens mål er å vurdere om de planlagte tiltakene i Sykehuspartner
HF sammen med eksisterende prosesser i helseforetakene vil gi et helhetlig system for forvaltning av
lisenser som vil sikre forutsigbarhet i lisensvolum og -kostnader, og som bidrar til optimalisert
lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen.
Revisjonen har følgende problemstillinger:
1. Vil de oppgraderte prosessene i Sykehuspartner HF gi et system for lisenshåndtering som integrert med øvrige
drifts- og virksomhetsprosesser, sikrer en hensiktsmessig styring med lisensvolum og -kostnader?
2. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og programvare som ikke
er i bruk?
3. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehuspartner HF?
Problemstilling 1 er undersøkt i Sykehuspartner HF. Problemstilling 2 og 3 er undersøkt i Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF.
Sykehuspartner HF har fått et helhetlig ansvar for lisensområdet på vegne av foretaksgruppen, og
utgjør den mest omfattende delen av revisjonen. Konsernrevisjonen har derfor valgt å konkludere på
målet for revisjonen for Sykehuspartner HF. For Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF konkluderer vi på den rollen helseforetakene har i den helhetlige modellen i foretaksgruppen.
Revisjonen er utført med bruk av intervjuer og dokumentundersøkelser i perioden mars - juni 2017.

1.2

Konklusjoner fra revisjonen

Det er lagt grunn en modell for lisensforvaltning i foretaksgruppen der Sykehuspartner HF er den
sentrale aktøren. Konsernrevisjonen har ikke avdekket forhold som tyder på at de tre reviderte helseforetakene ikke lever opp til og bidrar til at modellen skal fungere på et overordnet nivå. At helseforetakene opptrer i tråd med det modellen legger opp til, er en viktig premiss for en optimalisert
lisensforvaltning med hensyn til lisensvolum og -kostnader i foretaksgruppen.
Det er videre i dette kapitlet beskrevet en egen overordnet konklusjon for hvert av de respektive
helseforetakene.
Sykehuspartner HF
Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har et målbilde med
definerte tiltak for å få etablert et helhetlig system for forvaltning av lisenser. Revisjonen har imidlertid vist at arbeidet med å få planlagt og etablert tiltakene ikke er kommet så langt som opprinnelig
planlagt. Effektivisering og påfølgende optimalisering av lisenskostnader er avhengig av at tiltakene
gjennomføres.
Konsekvensen av at det ikke foreligger et design for de fremtidige prosessene, er at konsernrevisjonen på nåværende tidspunkt ikke kan vurdere om tiltakene vil gi et helhetlig system for lisensforvaltning i foretaksgruppen. Det ble derfor besluttet, i samråd med Sykehuspartner HF, at konsernrevisjonen rapporterer status per primo juni, og at revisjonen videreføres i januar 2018.
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De vesentligste utestående tiltakene er knyttet til styring og oppfølging, prosessdesign og verktøystøtte.
Styring og oppfølging
Utviklingsplanen for lisensforvaltning er ikke tilstrekkelig detaljert med aktiviteter, milepæler og frister for effektiv styring og oppfølging eller som grunnlag for å vurdere realisering av målbildet. Ressurser til linjeorganisasjonen med ansvar for og kompetanse på lisensforvaltning er nå rekruttert og
vil være operative i august. Endelig tidsplan med realistiske frister må sees i sammenheng med tilgjengelig kapasitet. Videre må kpi-er defineres og rutiner for oppfølging av resultat- og effektmål
etableres.
Prosessdesign
Det foreligger et design for SAM1-prosessene med noen utestående punkter som er overlevert fra
prosjekt lisensforvaltning til linjeorganisasjonen. Integrering av lisenshåndtering i øvrige prosesser er
ikke endelig avstemt og klart til operasjonalisering. Dette er en forutsetning for at Sykehuspartner
HF innenfor et akseptabelt tidsrom får realisert overgangen til en proaktiv lisensforvaltning.
Verktøystøtte
Det skal kjøres en pilot for støtteverktøy for lisensregnskap. Det er ikke konkludert på om funksjonaliteten dekker behovet, og eventuell integrasjon mot økonomisystemene er uavklart. Integrerte
støtteverktøy med nødvendig funksjonalitet er en forutsetning for at prosessene gjennom hele verdikjeden skal bli effektive.
Arbeidet med tiltakene på de ovennevnte områdene vil fortsette utover i 2017.
Det er gitt anbefalinger knyttet til alle de tre tiltaksområdene.
Det henvises til kapittel 3.1 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen.
Oslo universitetssykehus HF
Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF og inngår i SLAen med Sykehuspartner HF.
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Oslo universitetssykehus HF ivaretar sin del av
den samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet
med Sykehuspartner HF. Oslo universitetssykehus HF bidrar med dette til optimalisert lisensbruk
innenfor hele foretaksgruppen.
Det er ikke gitt noen anbefalinger.
Det henvises til kapittel 3.2 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen.

1

SAM – Software Asset Management
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Sykehuset Telemark HF
Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF og inngår i SLAen med Sykehuspartner HF.
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Sykehuset Telemark HF ivaretar sin del av den
samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med
Sykehuspartner HF. Sykehuset Telemark HF bidrar med dette til optimalisert lisensbruk innenfor
hele foretaksgruppen.
Det er gitt anbefalinger knyttet til formalisering av etablert avstemmingsrutine.
Det henvises til kapittel 3.3 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen.

2. Innledning
2.1

Kontekst

Foretaksgruppen har store kostnader knyttet til lisensiert programvare. Lisensiert programvare brukes i infrastrukturen, på arbeidsstasjoner og i kliniske og administrative fagsystemer. På vegne av
foretaksgruppen har Sykehuspartner HF en sentral forvaltning av lisenser. I tillegg er det i et begrenset omfang en lokal forvaltning av lisenser på helseforetakene. Risiko på lisensområdet er primært
knyttet til økonomiske og juridiske forhold. Det er en premiss at bruk av lisensiert programvare i
foretaksgruppen skal være i henhold til lov og avtaler med leverandørene, og på det økonomiske
området kan store beløp spares ved å unngå over- og/eller underlisensiering.
Det har over tid blitt klart at internkontrollen på lisensområdet ikke har vært tilfredsstillende, noe
som blant annet er manifestert i Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF: "Sykehuspartner HF skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. Sykehuspartner HF skal
innen 1.5.2017 etablere plan for å sikre kontroll på og nedtak av de samlede lisenskostnadene".
Revisjonsoppdraget ble planlagt i februar 2017 med utgangspunkt i at det frem mot juni 2017 skulle
skje store endringer i eksisterende prosesser på lisensområdet i Sykehuspartner HF, med et målbilde
som strekker seg frem mot 2021. På denne bakgrunn valgte konsernrevisjonen å kartlegge og vurdere internkontrollen i prosessene slik de var ment å fungere fra juni 2017. Fremdriften i utviklingen
av prosesser på lisensområdet ble forsinket, i stor grad forårsaket av iMod-programmet. Konsekvensen var at prosessdesignet i juni 2017 ikke var på et stadium som gjorde det mulig for konsernrevisjonen å vurdere internkontrollen som forutsatt. Det ble derfor besluttet, i samråd med Sykehuspartner HF, at konsernrevisjonen skulle rapportere status per primo juni på lisensområdet i Sykehuspartner HF på det grunnlaget som forelå da, og at revisjonen videreføres i januar 2018.

2.2

Revisjonsgrunnlag og metode

Revisjonsgrunnlaget som er lagt til grunn for utviklingen av revisjonene er hentet fra
 Lov og forskriftskrav
o Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift 28.
oktober 2016 nr. 1250).
 Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst, desember
2010.
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Sykehuspartner HFs, Oslo universitetssykehus HFs og Sykehuset Telemark HFs egne styrende dokumenter og prosedyrer.

Revisjonen er utført ved bruk av metodene dokumentundersøkelse og intervju.
Revisjonen forvaltning av programvarelisenser er gjennomført i henhold til revisjonsplan 2017 for
konsernrevisjonen. Revisjonsplanen er godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF.

2.3

Omfang og avgrensning

Revisjonen omfatter Sykehuspartner HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF.
I Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF omfatter revisjonen rutinene som er etablert internt i helseforetaket og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF når det gjelder bestilling av
lisenser, opphør av og endringer i arbeidsforhold til ansatte og kontroll av inngående lisensfakturaer.
I sykehuset Telemark HF har avdeling Teknologi og ehelse en koordineringsrolle mot Sykehuspartner HF på vegne av andre avdelinger i helseforetaket. I tillegg har eiendomsavdelingen og ansvarlig
for mtu-området vært involvert i revisjonen med henblikk på lokale ikt-systemer.
I Oslo Universitetssykehus HF koordinerer IKT stab aktiviteter mot Sykehuspartner HF. I tillegg til
IKT stab har eiendomsavdelingen og ansvarlige for mtu-området vært involvert i revisjonen med
henblikk på lokale ikt-systemer. Lisenser i forskningsmiljøet som er eksternt finansiert er ikke en del
av revisjonen.
I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen de aktivitetene som er etablert for å få en effektiv og optimal kostnadskontroll med lisensforvaltning, ytterligere beskrevet i kapittel 2.4.
Revisjonen omfatter lisensforvaltning med hensyn til infrastrukturen og klienter. Kliniske og administrative fagapplikasjoner er foreløpig ikke en del av Sykehuspartner HFs system for lisensregnskap.
Som en konsekvens av at Sykehuspartner HF ikke har tatt beslutninger om fremtidig ansvar og
design for lisenser på slike systemer, ble de ikke medtatt i denne revisjonen.
I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen ikke:
- Prosesser for strategisk styring av avtaler og prognose- og budsjettprosesser
- Prosesser for å vurdere sluttbrukers eller et helseforetaks behov for programvare
- Hvordan prosessene som ikke er implementert på revisjonstidspunktet i Sykehuspartner HF
vil fungere i praksis
- Viderefakturering av lisenskostnader til helseforetakene gjennom tjenesteprising
- Kvalitetssikring av gjennomføringsprosessene for prosjektene "Lisensrevisjon" og "Prosess
og verktøy".
- Lisenser til kliniske og administrative fagsystemer, se under i avsnittet om Lisenser –
begreper.
Regional modell

Sykehuspartner HF har et regionalt ansvar for forvaltning av lisenser. Dette ansvaret omfatter blant
annet forvaltning av programvareavtaler, løpende oversikt over lisenskrevende installasjoner og tilgjengelige lisenser, samt innberetning til leverandører i forbindelse med avtalerevisjoner ("True-up"
eller tilsvarende). Selv om ikt-utstyret er fysisk plassert i helseforetakene, har Sykehuspartner HF
ansvaret for forvaltning av lisensieringen, jamfør Figur 1.
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Selv om Sykehuspartner HF har et regionalt ansvar vil det være tilfeller hvor det er mest hensiktsmessig at helseforetakene selv har ansvar for forvaltningen. Dette gjelder programvare som brukes i
et helseforetak alene eller et fåtall helseforetak samt programvare integrert i medisin-teknisk utstyr
(mtu) og byggtekniske installasjoner. Det fremgår i tjenesteavtalen med de respektive helseforetakene hvilke lisensavtaler og lisenser Sykehuspartner HF har forvaltningsansvaret for.

HSØ

HF
OUS
SP

ST

HF

Figur 1: Lisensforvaltning i HSØ forgår sentralt i Sykehuspartner HF (blått) og desentralt i helseforetakene (rødt).

Lisensforvaltning i helseforetakene

De to helseforetakene som er omfattet av revisjonen har egne organisatoriske enheter for den generelle ikt-forvaltningen. Lisenshåndtering innenfor dette området er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF.
Det er egne organisatoriske enheter som forvalter medisin-teknisk utstyr i helseforetakene. Det normale innenfor mtu-området er at lisensene er knyttet til bruk av selve utstyret og ikke til programvaren som sådan. Lisenser er en del av anskaffelseskostnaden og er en engangskostnad uten påfølgende periodiske kostnader. Mtu-området har dermed ikke de samme forvaltningsmessige problemstillingene som på ikt-området for øvrig, og en sentralisert lisensforvaltning har så langt ikke vært
aktuelt. Tilsvarende gjelder eiendomsforvaltningen ved helseforetakene.
Det henvises til kapittel 2.4 for ytterligere informasjon.
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2.4

Informasjon om forvaltning av lisenser

I dette avsnittet redegjør vi for begreper og ulike forhold i forbindelse med lisensforvaltning, som et
grunnlag for å sette innholdet i kapittel 3 i en sammenheng.
Lisenser – begreper

Det finnes ulike måter å gruppere og benevne grupper av programvare. I denne revisjonen har vi
sett det hensiktsmessig å benytte følgende betegnelser i lisensiering av programvare:
a) Infrastruktur og klienter (arbeidsstasjoner)
Omfatter basissystemer og programvare infrastrukturen: Operativsystemer, databasestyringssystemer, sql-systemer etc. Betegnelser omfatter i denne sammenheng også arbeidsstasjoner.
b) Kliniske og administrative fagsystemer
Omfatter for eksempel Dips og RIS/PACS.
Lisensiering av arbeidsstasjoner (Microsoft)

På arbeidsstasjonene kreves det lisens for arbeidsflaten (Windows og MS Office). Arbeidsstasjoner
som har vært aktiv på nett de siste tre månedene før årlig telling inngår i et lisensregnskap. Uavhengig av arbeidsstasjon kreves det i tillegg lisens knyttet til antall individuelle brukere omregnet til heltidsstillinger. Brukere beregnes med utgangspunkt i data fra Personalportalen. Det påløper dermed
ikke lisenskostnader over tid forbundet med at inaktive arbeidsstasjoner ikke returneres til Sykehuspartner HF for gjenbruk eller kassasjon.
Sykehuspartner HFs prioriterte områder for tiltak

Sykehuspartner HF har over tid forvaltet lisenser for blant annet databaser, mellomvare, operativsystemer og driftsverktøy. Området har vært lite prioritert, men tidlig i 2015 ble en "baseline" for
servere etablert. Resultatet viste vesentlige utfordringer med hensyn til lisenskrevende installasjoner,
og blant annet ble underrapportering til Microsoft avdekket. Store investeringer i programvarelisenser var derfor nødvendig i 2015 og 2016, og det også etablert en rutine for løpende oppfølging av
disse Microsoft-lisensene.
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Figur 2 viser områdene der Sykehuspartner HF setter inn ytterligere tiltak for å etablere en hensiktsmessig kontroll på hele lisensområdet.

Prosesser

Organisasjon

Økonomi

Verktøy

Policy

Figur 2: Områder for realisering av målbilde

For å etablere et helhetlig system for kontroll med lisensvolum og -kostnader, har Sykehuspartner
HF planlagt tiltak i form av
- policy for programvareforvaltning i foretaksgruppen
- nye og oppgraderte prosesser for lisensområdet
- reorganisering av ansvaret for lisensforvaltning
- implementering av verktøystøtte
- endringer i grensesnittet mellom lisens- og økonomiområdene.
Med forbedrede prosesser for lisensforvaltning og med en tettere knytning til avtaleforvaltningen vil
Sykehuspartner HF blant annet få større transparens i kostnadene og potensielt unngå unødige kostnader ved over- og underlisensiering.
De mest sentrale prosessene implementeres i 2017, mens utvikling av øvrige prosesser ligger i et mer
langsiktig målbilde. Etablering av organisasjonen og nyutviklet verktøystøtte skal være på plass i
løpet av november 2017, med eventuell videreutvikling senere. Målbildet for området strekker seg
helt frem mot 2021 hvor faser for videre utvikling er skissert, men uten at konkrete planer for realisering er utarbeidet. Tiltaksarbeidet er organisert dels i prosjekter og dels i linjeorganisasjonen.
Software Asset Management (SAM)

Et sentralt tiltak for å etablere en tilfredsstillende internkontroll på lisensområdet i Sykehuspartner
HF er en omstrukturering og oppgradering av prosessene innenfor området "Software Asset Management". SAM skal styrke internkontrollen ved å etablere nye og endre eksisterende prosesser. Blant
annet skal disse prosessene gi styring på hva slags programvare som skal installeres, oversikt over
lisenskrevende installasjoner og oversikt over forbrukte og tilgjengelige lisenser i et lisensregnskap.
SAM vil produsere data som kan brukes i forhandlinger med programvareleverandørene for å få best
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mulige avtalevilkår og som kan brukes for å forbedre forutsigbarheten på økonomiområdet. Samlet
vil dette gi et grunnlag som kan brukes til å optimalisere lisensbruken og kostnader over hele foretaksgruppen.
Sykehuspartner HF – Grunnlag for etablering av ny lisensforvaltning

Som et grunnlag for etablering av lisensforvaltning ble det gjennomført et forprosjekt i samarbeid
med den eksterne leverandøren Crayon som ble dokumentert i et løsningsforslag. Løsningsforslaget
inneholdt blant annet en beskrivelse som grunnlag for definering av fem nøkkelprosesser for lisenshåndtering, videre betegnet som SAM-prosessene. Disse ble tatt inn i og videreutviklet i prosjekt
Lisenskontroll som skulle foreslå tiltak for et helhetlig regime for lisensforvaltning.
Prosjektet Lisensforvaltning har hatt store avhengighetene inn mot iMod-programmet og den fremtidige leveransemodellen med den eksterne samarbeidspartneren som det da ble planlagt for. Før
prosjekt Lisenskontroll er ferdigstilt har det skjedd omfattende endringer iMod. Endelig oversikt
over konsekvensene for prosjekt Lisenskontroll var på revisjonstidspunktet ikke avklart.
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3. Resultater fra revisjonen

Det er tre problemstillinger i rapporten. Den første problemstillingen omhandler Sykehuspartner
HF, mens den andre og den tredje problemstillingen omhandler Sykehuset Telemark HF og Oslo
universitetssykehus HF og deres rolle i totalbildet.

3.1

Sykehuspartner HF

3.1.1

Problemstilling 1
Vil de oppgraderte prosessene i Sykehuspartner HF gi et system for lisenshåndtering som
integrert med øvrige drifts- og virksomhetsprosesser, sikrer en hensiktsmessig styring med
lisensvolum og -kostnader?

Konsernrevisjonens overordnede konklusjon
Konsernrevisjonen overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har en hensiktsmessig innretning på arbeidet for at helseforetaket skal klare å realisere målsetningen om tilfredsstillende
kontroll på lisensområdet. Sykehuspartner HF har et målbilde med definerte områder for tiltak, og
på alle områdene pågår aktiviteter for realisering. Innenfor områdene er realiseringen i ulike faser,
men den totale fremdriften er forsinket i henhold til plan.
Til tross for dette er konsernrevisjonen av den oppfatningen at for å nå målsetningen er det behov
for:
 Forsterket styring og oppfølging
 Avklare prosessdesign med påfølgende operasjonalisering
 Avklare design og integrasjoner av støtteverktøy.
Forsterket styring og oppfølging
"Plan for SAM-funksjonen 2021" må detaljeres ytterligere med aktiviteter, milepæler og realistiske
frister for å kunne benyttes til effektiv styring og oppfølging, og som et grunnlag for realisering av
målbildet. Det må sikres at ansvar og myndighet til involverte er definert og tilpasset arbeidsoppgavene.
For å kunne evaluere måloppnåelse og utviklingen på området er det i tillegg viktig å utarbeide kpi-er
egnet for å følge opp både kvalitet og status på optimalisering av lisenskostnader. Rutiner og format
på oppfølging av resultat- og effektmål må etableres.
Avklare prosessdesign med påfølgende operasjonalisering
Det foreligger et design for SAM-prosessene med noen utestående punkter. Det er i tiden fremover
viktig å prioritere ferdigstillelse og forankret prosessdesignet både for SAM-prosessene og øvrige
prosesser slik at Sykehuspartner HF innenfor et akseptabelt tidsrom får realisert overgangen til en
proaktiv lisensforvaltning.
Avklare design og integrasjoner av støtteverktøy
Piloten for verifisering av funksjonaliteten i HPE Asset Manager vil foregå utover høsten. Det er i
tillegg viktig å få avklart integrasjon mot økonomisystemene, slik at prosessene gjennom hele verdikjeden blir effektive og understøttes av nødvendig funksjonalitet.
Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon.
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Revisjonskriterium 1: Styring og rapportering på lisensområdet er satt i system og det er
definert mål og kpi-er tilpasset de ulike nivåer i Sykehuspartner HF. Dette vil danne grunnlag for måling av forventet optimalisering i foretaksgruppen som helhet.
Revisjonsgrunnlag

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er definert mål og kpi-er som er dekkende og egnet for styring på kvalitet og status på optimaliseringen av lisenser og kostnader. I tillegg
forutsettes at planer med nødvendige aktiviteter og milepæler for å få etablert en optimalisert lisensforvaltning er utarbeidet og følges opp. Rapportering på mål og kpi-er må gjennomføres regelmessig
som grunnlag for informasjon til ledelsen på ulike nivåer.
Observasjoner

Kravene i Oppdrag og bestilling er videreført i lederavtaler til leder for virksomhetsområdet Plan og
styring og videre til avdelingsleder Kontraktsstyring som har fått ansvaret for lisensområdet. Som
svar på kravet i Oppdrag og bestilling er "Plan for SAM-funksjonen 2021" utarbeidet med foreslåtte
aktiviteter og tidsfrister som grunnlag for videre arbeid og oppfølging. Tidsfrister som er satt i de
ulike planer og måldokumenter er ikke alltid konsistente.
Økonomiske kpi-er for rapportering på Oppdrag og bestilling og andre relevante kpi-er for rapportering på lederavtalene og milepæler er hittil ikke utarbeidet. Imidlertid er det startet opp en månedlig rapportering til ledergruppa i Plan og styring fra infrastrukturen som viser utviklingen i antallet
lisenskrevende installasjoner.
Arbeidet med å sikre kontroll på lisensområdet har blitt organisert i prosjektet Lisenskontroll og status er rapportert til den operative styringsgruppa og i ukentlige statusmøter med direktør for Plan og
styring og avdelingsleder for Kontraktsstyring. På revisjonstidspunktet har linjeorganisasjonen delvis
kommet på plass, og mesteparten av prosjektet er overlevert til linjen ved SAM manager. Styring og
oppfølging av lisensområdet som en fast linjeaktivitet er ikke foreløpig etablert.
Avdelingsleder Kontraktstyring har primært fulgt opp lisenshåndteringen gjennom særskilte møter
og i tillegg vært deltager i operativ styringsgruppe i prosjekt Lisenskontroll. Det planlegges nå for at
området skal følges opp i avdelingsmøter hver 14. dag som en linjeaktivitet.
Konsernrevisjonens vurdering

"Plan for SAM-funksjonen 2021" er et grunnlag for videre arbeid, men den må detaljeres ytterligere
med aktiviteter, milepæler og realistiske frister for å kunne benyttes til styring og oppfølging. Det
fremkommer ulike tidsfrister for enkelte mål og aktiviteter i ulike dokumenter, noe som kan medføre
usikkerhet knyttet til når en aktivitet skal gjennomføres og lite effektiv oppfølging av arbeidet.
For å kunne evaluere måloppnåelse og utviklingen på området er det i tillegg viktig å utarbeide kpi-er
egnet for å følge opp kvalitet og status på optimaliseringen. Som grunnlag for måling må en egnet
«baseline» defineres. Når ovennevnte er definert og etablert kan rutiner og format på oppfølging av
lisensområdet både i linjen og i månedlig rapportering til ledelsen etableres.
Ved overlevering fra prosjektet vil konsernrevisjonen påpeke viktigheten av at avdekkede risikoer og
tilhørende tiltak følges opp videre som en linjeaktivitet og inngår i de løpende risikovurderingene.
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På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
  Arbeidet med mål og kpi-er ferdigstilles som en del av rapport og oppfølging
 Planen som foreligger detaljeres med milepæler, ansvarlige for aktiviteter og realistiske tidsfrister.

Revisjonskriterium 2: Ansvar, myndighet og kompetansekrav for involverte i forvaltning av
lisenser er definert og gjort kjent.
Revisjonsgrunnlag

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert en organisasjon for forvaltning av lisenser. Ansvar til den enkelte ressurs og område som helhet må være definert og kjent både
av den enkelte medarbeider og øvrige aktører i Sykehuspartner HF de skal samhandle med. Ressursene må ha tilstrekkelig myndighet til å ivareta sine roller, oppgaver og tildelt ansvar. Videre forutsettes at kompetansekrav til involverte i lisensforvaltningen er definert og tilpasses oppgaver og ansvar.
Observasjoner

I Sykehuspartner HF er ansvaret for rammeverket for lisensforvaltning lagt til virksomhetsområdet
Plan og styring, avdeling Kontraktsstyring. I avdelingen er det etablert et SAM-team for lisensforvaltning bestående av fire personer som ledes av en SAM manager. Dette teamet forvalter i første
omgang lisenser på infrastrukturen og arbeidsstasjonene. SAM manager eier forvaltningsdefinisjonen
og skal lede videreutvikling av prosessene, samt at han skal delta i de planlagte beslutningsforaene
("boards") der beslutninger som berører lisenser skal fattes. SAM managers ansvar og oppgaver kan
delvis utledes av ulike dokumenter, men er ikke tydeliggjort i Sykehuspartner HFs rollekatalog.
Avdeling Kontraktsstyring har også ansvar for forvaltningen av avtalene for lisenser. I tillegg har
avdelingen rekruttert en avtalecontroller – en funksjon som er overført fra regnskapsavdelingen –
som tiltrer i august 2017 som blant annet skal ha en sentral rolle med videre bruk av avtalebasen.
Lisenser til kliniske og administrative fagapplikasjoner forvaltes av de respektive fagavdelingene inntil videre. På et senere tidspunkt vil Sykehuspartner HF ta stilling til hvilket ansvar SAM-teamet skal
ha i forbindelse med fagapplikasjonene, jamfør dokument "Programvareforvaltning med fokus på
lisensforvaltning".
Rammeverkets overordnede styrende dokumenter består av en policy for bruk av programvare og en
forvaltningsdefinisjon for lisenser. Policyen gir blant annet prinsipper for ansvarsdelingen mellom
Sykehuspartner HF og de øvrige helseforetakene, og hva ansvaret består av. I forvaltningsdefinisjonen legges mange premisser for lisenshåndteringen. Forvaltningsdefinisjonen er retningsgivende for
hva slags lisenser som faller inn under avdeling Kontraktsstyring forvaltningsansvar, hvilke lisenser
skal forvaltes sentralt og hvilke skal forvaltes desentralt i fagavdelingene og ikke minst hvilke lisenser
som faller utenfor forvaltningsdefinisjonen.
Operasjonaliseringen av policyen og forvaltningsdefinisjonen er planlagt å starte opp i helseforetakene august 2017.
De ansvarlige for området i Sykehuspartner HF har definert kompetansebehovet og har gjennomført en prosess for rekruttering av SAM-teamet og avtalecontroller. SAM manager og to lisensforvaltere har tiltrådt, mens de siste to ressursene tiltrer i august. To ressurser er overført internt og tre
ressurser er rekruttert eksternt, alle med lang erfaring i store virksomheter innenfor fagfeltene.
Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Rapport 6/2017
4. juli 2017

Side 13 av 23

Vurdering

Ansvaret for lisensforvaltning – som tidligere har vært fordelt på ulike fagområder – er samlet og
organisert inn under ett virksomhetsområde sammen med avtaleforvaltning for øvrig, og samtidig
plassert på et høyere nivå i organisasjonen enn tidligere. Dette vurderes som hensiktsmessig for å gi
området organisatorisk og faglig tyngde.
De styrende dokumentene definerer premissene for lisenshåndteringen i foretaksgruppen. Særlig
forvaltningsdefinisjonen har noen mangler, blant annet definisjoner av sentrale begreper.
Prosessen for rekruttering har hatt en god ledelsesforankring med en helhetlig vurdering av kompetansebehovet.
Det fremstår for konsernrevisjonen som om SAM manager har bred erfaring og god kjennskap til
lisensområdet. Hva som faktisk inngår i ansvarsområdet til og hvilken myndighet som er gitt til
denne nye rollen og ressursene i resten av SAM-teamet, er i ulik grad definert og gjort kjent for den
øvrige organisasjonen de skal samhandle med. Uklarhet om SAM managers og de øvrige teamressursenes ansvar og roller, kan etter konsernrevisjonens vurdering medføre risiko for forsinkelser i
beslutninger og planlagt tiltaksarbeid.
På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
  Ansvar og myndighet for SAM manager og øvrige ressurser i SAM-teamet tydeliggjøres
 For å øke nytteverdien av forvaltningsdefinisjonen bør den kompletteres med
definisjoner av termer.

Revisjonskriterium 3: Lisenshåndtering vil inngå i alle prosesser som må etableres for at
lisensregnskapet skal bli fullstendig og løpende oppdatert. Det er systemstøtte for effektive
og automatiserte arbeidsprosesser, og kontroll på lisenskostnader gjennom hele verdikjeden.
Revisjonsgrunnlag

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det foreligger en oversikt over alle prosesser som lisenshåntering inngår i. Det foreligger eller er planlagt et omforent design og når øvrige
prosesser skal være avklart og operasjonalisert i Sykehuspartner HF og eventuelt i helseforetakene.
Som ledd i automatiseringen må det avklares hvilke og hvordan verktøy skal benyttes gjennom hele
verdikjeden for nødvendige oversikt over lisenser som grunnlag for optimalisering av kostnadene i
foretaksgruppen som helhet.
Observasjoner

I forprosjektet til prosjekt Lisenskontroll er det utarbeidet et løsningsforslag (jamfør avsnitt 2.4) med
oversikt over alle prosesser hvor lisenser inngår. I henhold til forprosjektets anbefaling er det definert fem nøkkelprosesser – kalt SAM-prosessene – som skal inngå i et rammeverk for lisenshåndtering. Prosjektet Lisenskontroll har beskrevet SAM-prosessene på aktivitetsnivå. Prosessbeskrivelsen2
er overlevert linjen ved SAM manager med noen utestående punkter, i hovedsak der SAM-prosessene skal integreres med andre prosesser. Endelig helhetlig prosessdesign er forsinket i henhold til
opprinnelig plan og foreligger ikke på revisjonstidspunktet. SAM manager skal lede arbeidet med å
2

Prosjekt Lisenskontroll: Prosjektbeskrivelse.
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avklare design og operasjonalisere SAM-prosessene, samt få integrert lisenshåndtering med øvrige
berørte prosesser, for eksempel i prosjektmetodikken.
I første omgang innføres leverandørene Microsoft og Oracle i SAM-prosessene, og senere blir
øvrige leverandører gradvis innført. Hvordan lisenser for kliniske og administrative applikasjoner
skal forvaltes vil bli avklart på et senere stadium.
Sykehuspartner HF har en frittstående avtalebase med oversikt over alle avtaler. Formålet med basen
er å gi kontroll på inngående fakturaer knyttet til blant annet lisensavtaler og som et hjelpesystem til
den påfølgende viderefaktureringen fra Sykehuspartner HF til helseforetakene i henhold til SLA-ene.
Databasen har ikke automatiserte grensesnitt mot økonomisystemet for øvrig.
Inngående fakturaer for lisenser kontrolleres mot avtale i basen. Fakturaflyt i tilknytning til hver
avtale som grunnlag for behandlingen av inngående faktura og for viderefakturering til helseforetakene er definert i økonomisystemet3.
Det er planlagt at SAM-prosessene skal understøttes av et verktøy for lisenshåndtering. På bakgrunn
av en vurdering av fordeler, ulemper og alternativer er det er besluttet at funksjonalitet i Sykehuspartner HFs egen installasjon av HPE Asset Manager skal kjøres i pilot i regi av prosjekt Lisenskontroll frem til høst 2017 for å verifisere om verktøyet dekker behovet. Piloten er forsinket i henhold
til opprinnelig plan.
I forbindelse med de fremtidige SAM-prosessene foreligger det ikke konkrete planer eller overordnet design for integrasjon av HPE Asset Management mot økonomisystemene og avtalebasen, eller
hvilke grensesnitt som må etableres mellom systemene.
Konsernrevisjonens vurdering

Sykehuspartner HF har utredet et godt og fullstendig grunnlag for prosessutvikling på lisensområdet.
Det er en hensiktsmessig tilnærming å prioritere utviklingen av de viktigste SAM-prosessene. Fordi
prosessbeskrivelsen som er overlevert linjen har en del utestående punkter, samt at andre prosesser
hittil ikke er tilpasset SAM, kan konsernrevisjonen ikke vurdere om fremtidige prosessene gir et godt
nok grunnlag for optimalisering av lisensiering. Konsernrevisjonen forutsetter at utvikling og operasjonalisering av prosessene videreføres som linjeaktivitet i 2017.
Den gradvise innfasingen der de to største leverandørene, Microsoft og Oracle (ca. 50 % av totale
lisenskostnader), prioriteres, fører til en tidlig dekning av en stor del av lisensvolumet og -kostnadene.
Piloten for verifisering av funksjonaliteten i HPE Asset Manager vil foregå utover høsten, og det er
for tidlig å vurdere hensiktsmessigheten av denne. Det er uavklart om, eventuelt hvordan HPE
Asset Manager skal integreres mot økonomisystemene, noe som inntil videre gir en risiko for at prosessene blir ineffektive og at nødvendig funksjonalitet for optimalisering av kostnader ikke blir tilgjengelig.

3

Oracle Applications og Basware
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På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
  Behov og krav til innhold og integrasjon i og mellom økonomisystemet, avtalebase
og HPE Asset Manager utredes og besluttes.
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3.2

Oslo universitetssykehus HF

Konsernrevisjonens overordnede konklusjon
Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF. Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Oslo universitetssykehus HF ivaretar sin del av den samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med Sykehuspartner HF.
Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon.
3.2.1

Problemstilling 2:
Har helseforetaket et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehuspartner HF?

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at ansvar og myndighet internt på Oslo universitetssykehus HF for egenforvaltning av programvarelisenser er definert og avklart. Rutiner i
Oslo universitetssykehus HF og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF med hensyn til lisensforvaltning er etablert og avklart. Videre forutsettes det at helseforetaket har etablert rutiner for bestilling
av programvarelisenser, og for attestasjon og kontering av lisenskostnader.
Observasjoner

Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Det
meste av lisensforvaltning er overført til og inngår i SLA-en med Sykehuspartner HF.
Det er ingen sentralisert funksjon for det begrensede behovet for lokal lisensforvaltning, men hver
klinikk og/eller avdeling håndterer selv behovet for og oppfølging av programvarelisenser. Avdeling
IKT stab har ingen lokal forvaltning av lisenser og internt på sykehuset har avdelingen ansvar for
oppgaver knyttet til koordinering både av bestillinger til og leveranser fra Sykehuspartner HF. På
mtu-området og innenfor det byggtekniske området er lisensiering en integrert del av utstyrsleveransene som er knyttet til bruk av selve utstyret (antall brukere og/eller valg av funksjoner), og ikke som
bruksrettigheter til programvare isolert sett.
Oslo universitetssykehus HF har utarbeidet "Instruks fullmaktsstruktur". Instruksen beskriver blant
annet fullmakter for bestillinger, attestasjon og anvisning og hvilke beløpsgrenser som gjelder for
den enkelte leder. Instruksen er innarbeidet i ikt-systemene ved sykehuset.
Bestillinger fra Oslo universitetssykehus HF som betinger lisensiering, kanaliseres gjennom predefinerte bestillingsprosesser felles for hele foretaksgruppen i portalene iProcurement og Min Sykehuspartner.
Revisjonen viser at programvarelisenskostnader i all hovedsak er knyttet til SLA-en med Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF fakturerer lisenser månedlig i henhold til bilag 7, enten integrert i
tjenesteprisene eller som en separat priset leveranse. Avdeling IKT stab kontrollerer de inngående
fakturaene fra Sykehuspartner HF mot bestillinger og budsjett. Fakturaene fra Sykehuspartner HF
konteres til 6751 "Driftstjenester IKT". Revisjonen viser for øvrig at en stor del av posteringene på
hovedbokskonto 7600 "Programvarelisenser" ikke er i samsvar med kontoplanen, og at kontoen
således ikke gir et representativt bilde av lisenskostnadene på Oslo universitetssykehus HF.
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Konsernrevisjonens vurdering

Fordi forvaltningen av mesteparten av programvarelisenser er overført til Sykehuspartner HF er
behovet for en lokal forvaltning svært begrenset. Oslo universitetssykehus HF benytter seg av de
systemene og rutinene som Sykehuspartner HF har tilrettelagt for helseforetakene, og på den bakgrunn virker organiseringen og omfanget av lokale rutiner og funksjoner med henblikk på programvarelisenser, herunder oppfølging av Sykehuspartner HF, hensiktsmessig.
3.2.2

Problemstilling 3:
Har helseforetaket et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og programvare som ikke er i bruk?

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert lokale rutiner for opphør av
og endring i arbeidsforhold slik at lisenser til systemer, klienter, funksjonalitet med videre kan avsluttes eller fristilles.
Observasjoner

Opphør av arbeidsforhold ved Oslo universitetssykehus HF registreres av HR-funksjonen i Personalportalen. På bakgrunn av informasjon i Personalportalen oppdateres systemene i Sykehuspartner
HF og programvarelisenser knyttet til individuelle brukere fristilles.
Det er en dokumentert rutine for innlevering av personlig arbeidsstasjon til nærmeste leder. Dersom
utstyret ikke skal benyttes videre på avdelingen, overleveres utstyret til Sykehuspartner HFs.
Det påløper ikke programvarelisenskostnader over tid forbundet med at inaktive arbeidsstasjoner
ikke returneres til Sykehuspartner for gjenbruk eller kassasjon, jf. lisensiering av arbeidsstasjoner,
avsnitt 2.4.
Selv om Sykehuspartner HF ikke har programvarelisenskostnader, kan det påløpe andre kostnader
for drift, forvaltning og leie for ubrukte arbeidsstasjoner som faktureres Oslo universitetssykehus
HF. Oslo universitetssykehus HF legger til grunn at Sykehuspartner HF har prosesser for å ha tilstrekkelig oversikt over arbeidsstasjoner på Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset har ikke selv en
rutine for å verifisere Sykehuspartner HFs oversikt over arbeidsflater selv om både Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF erkjenner at oversikten kan være ufullstendig.
Konsernrevisjonens vurdering

Oslo universitetssykehus HFs bruk av Personalportalen sammen med de lokale rutinene for innbytte
og sanering av utstyr gir samlet sett et hensiktsmessig system slik at helseforetaket unngår lisenskostnader for utstyr og programvare som ikke er i bruk. Andre kostnader forbundet med ubrukte
arbeidsstasjoner vurderes å være begrenset. Det er pågående aktiviteter i Sykehuspartner HF for å
etablere et integrert system som skal gi oversikt over arbeidsstasjoner og kostnader som grunnlag for
fakturering til helseforetakene. Videre skal helseforetakenes behov for økonomisk og teknisk informasjon i forbindelse med driftsleveransene inngå i en planlagt dialog mellom Sykehuspartner HF og
helseforetakene. Eventuelle behov for eget oppfølgingssystem i Oslo universitetssykehus HF bør
avvente dette arbeidet.
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.
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3.3

Sykehuset Telemark HF

Konsernrevisjonens overordnede konklusjon
Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF. Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Sykehuset Telemark HF ivaretar sin del av den samlede
internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med Sykehuspartner HF.
Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon.
3.1.1

Problemstilling 2:
Har helseforetaket et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehuspartner HF?

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at ansvar og myndighet internt på Sykehuset
Telemark HF for egenforvaltning av programvarelisenser er definert og avklart. Rutiner i Sykehuset
Telemark HF og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF med hensyn til lisensforvaltning er etablert
og avklart. Videre forutsettes det at helseforetaket har etablert rutiner for bestilling av programvarelisenser, og for attestasjon og kontering av lisenskostnader.
Observasjoner

Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Det
meste av lisensforvaltning er overført til og inngår i SLA-en med Sykehuspartner HF.
Det er ingen sentralisert funksjon for det begrensede behovet for lokal lisensforvaltning, men hver
klinikk og/eller avdeling håndterer selv behovet for lisenser. Avdeling Teknologi og ehelse har ingen
lokal forvaltning av programvarelisenser. Internt på sykehuset har avdelingen ansvar for oppgaver
knyttet til koordinering både av bestillinger til og leveranser fra Sykehuspartner HF. På mtu-området
og innenfor det byggtekniske området er lisensiering en integrert del av utstyrsleveransene som er
knyttet til bruk av selve utstyret (antall brukere og/eller valg av funksjoner), og ikke som bruksrettigheter til programvare isolert sett.
Det er utarbeidet en "Fullmaktsmatrise STHF". Matrisen beskriver blant annet fullmakter for bestillinger, attestasjon og anvisning og hvilke beløpsgrenser som gjelder for den enkelte leder. Matrisen
er innarbeidet i ikt-systemene ved sykehuset.
Bestillinger fra Sykehuset Telemark HF som betinger lisensiering, kanaliseres gjennom predefinerte
bestillingsprosesser felles for hele foretaksgruppen i portalene iProcurement og Min Sykehuspartner.
Revisjonen viser at lisenskostnader i all hovedsak er knyttet til SLA-en med Sykehuspartner HF.
Sykehuspartner HF fakturerer lisenser månedlig i henhold til bilag 7, enten integrert i tjenesteprisene
eller som en separat priset leveranse. Avdeling Teknologi og ehelse kontrollerer de inngående fakturaene fra Sykehuspartner HF mot bestillinger og budsjett. Fakturaene fra Sykehuspartner HF konteres til hovedbokskonto 6751 "Driftstjenester IKT". Uavhengig av Sykehuspartner HFs fakturaer
viser revisjonen at mange fakturaer feilkonteres til hovedbokskonto 7600 "Programvarelisenser", og
at kontoen således ikke gir et representativt bilde av lisenskostnadene på Sykehuset Telemark HF.
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Konsernrevisjonens vurdering

Fordi forvaltningen av mesteparten av programvarelisenser er overført til Sykehuspartner HF er
behovet for en lokal forvaltning svært begrenset. Sykehuset Telemark HF benytter seg av de systemene og rutinene som Sykehuspartner HF har tilrettelagt for helseforetakene, og på den bakgrunn
virker organiseringen og omfanget av lokale rutiner og funksjoner med henblikk på programvarelisenser, herunder oppfølging av Sykehuspartner HF, hensiktsmessig.
3.1.2

Problemstilling 3:
Har helseforetaket et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og programvare som ikke er i bruk?

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert lokale rutiner for opphør av
og endring i arbeidsforhold slik at lisenser til systemer, klienter, funksjonalitet med videre kan avsluttes eller fristilles.
Observasjoner

Opphør av arbeidsforhold ved Sykehuset Telemark HF registreres av HR-funksjonen i Personalportalen. På bakgrunn av informasjon i Personalportalen oppdateres systemene i Sykehuspartner HF og
programvarelisenser knyttet til individuelle brukere fristilles.
Det er en dokumentert rutine for innlevering av personlig arbeidsstasjon til nærmeste leder. Dersom
utstyret ikke skal benyttes videre på avdelingen, overleveres utstyret til Sykehuspartner HFs lokale
ikt-ressurser. Disse ressursene følger også opp utstyr som Sykehuspartner HF har driftsansvaret for,
og fjerner utstyr som eventuelt ikke er i bruk.
Avdeling Teknologi og ehelse har etablert en avstemmingsrutine for registrerte arbeidsstasjoner mot
arbeidsstasjoner i faktisk bruk. Ledere kontrollere om registrerte arbeidsstasjoner stemmer overens
med enhetens ansatte, og gir melding til avdeling Teknologi og ehelse ved eventuelle avvik. I tillegg
får Sykehuset Telemark HF en oversikt over alle arbeidsstasjoner ved sykehuset som ikke har vært i
bruk de siste tre månedene. Avdeling Teknologi og ehelse sjekker mot aktuelle avdelinger om oversikten stemmer.
Svakheter/mangler

Avstemmingsrutinen for registrerte arbeidsstasjoner mot arbeidsstasjoner i faktisk bruk, jamfør foregående avsnitt, er ikke dokumentert og etterprøvbar.
Konsernrevisjonens vurdering

Sykehuset Telemark HFs bruk av Personalportalen sammen med de lokale rutinene for innbytte og
sanering av utstyr gir samlet sett et hensiktsmessig system slik at sykehuset unngår lisenskostnader
for utstyr og programvare som ikke er i bruk. Robustheten i avstemmingsrutinen vil styrkes ved at
den formaliseres og dokumenteres. De pågående aktivitetene i Sykehuspartner HF for å etablere et
integrert system skal gi oversikt over arbeidsstasjoner og kostnader som grunnlag for fakturering til
helseforetakene. Videre skal helseforetakenes behov for økonomisk og teknisk informasjon i forbindelse med driftsleveransene inngå i en planlagt dialog mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene.
På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
  Sykehuset Telemark HF vurderer om den etablerte avstemmingsrutinen for registrerte arbeidsstasjoner mot arbeidsstasjoner i faktisk bruk skal formaliseres.
Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Rapport 6/2017
4. juli 2017
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Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang
og rapportbehandling
Sykehuspartner HF
Dokumentasjon
Lederavtaler Terje T. Johnsen og Mette Pedersen
Løsningsforslag og Prosessbeskrivelser fra Crayon
Forvaltningsdefinisjon
Policy bruk av programvare
Prosjekt lisenskontroll – diverse presentasjoner, statusrapporter OPS og risikovurderinger
Prosessdokumentasjon valg av verktøy HP AM
Stillingsannonser – Sam manager, lisensforvalter og avtalekonntroller
Eksempler på fakturaer fakturering av lisenser til OUS og ST HF
Avtaledatabasen, kopi og eksempler på innhold, grunnlag faktura og avstemming
Rutiner for avtaleforvaltning og avstemming
Masterplan (OBD 1.5) og presentasjon / referat møte med RHFet
Board meeting manual

Gjennomførte samtaler
Rolle
Leder virksomhetsområder Plan og styring, Sykehuspartner HF
Leder avdeling Kontraktsstyring, Sykehuspartner HF
SAM manager, Sykehuspartner HF
Prosjektleder Lisenskontroll, Sykehuspartner HF
Systemeier HPE Asset Management
Regnskapssjef, Sykehuspartner HF

Saksgang og rapportbehandling
Dato

Aktivitet

26.06.2017
30.06.2017
03.07.2017
04.07.2017

Oversende rapportutkast til verifikasjon
Gjennomgåelse av rapportutkast Sykehuspartner HF
Frist tilbakemelding rapportutkast
Oversendelse endelig rapport

Ikke avklart

Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaksarbeidet for styret

Utformet av
Versjon
Dato
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Oslo universitetssykehus HF
Dokumentasjon
Fullmaktsstruktur OUS
Ulike interne prosedyrer, bl.a bestilling av varer
Sikkerhetsinstruks OUS
SLA avtale for 2017 mellom OUS og Sykehuspartner, avtalte bilag
Diverse regnskapsspesifikasjoner for utvalgte hovedbokskonti fra Oracle Application
Eksempler på mnd økonomirapportering og oppfølging av lisenser og SLA fra Sykehuspartner HF
Presentasjon av MTU området i OUS
Dokumenter knyttet til opplæring og veiledning i risikostyring
Referater fra programstyre- og styringsgruppemøter
Statusrapporter fra programmer, prosjekter og delprosjekter

Gjennomførte samtaler
Rolle
Leder IKT stab, Oslo universitetssykehus HF
Leder IKT Sykehuspartner og prosjektområder, Oslo universitetssykehus HF
IKT stab, controller, Oslo universitetssykehus HF
Leder Serviceavdelingen MTU-IKT, Oslo universitetssykehus HF
Leder Eiendom, OSS, Oslo universitetssykehus HF

Saksgang og rapportbehandling
Dato

Aktivitet

31.05.2017
26.06.2017
03.07.2017
04.07.2017

Oversendt faktadel i rapportutkast til verifikasjon
Oversendt rapportutkast til verifisering
Frist tilbakemelding rapportutkast
Oversendelse endelig rapport

Ikke avklart

Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaksarbeidet for styret

Utformet av
Versjon
Dato
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Sykehuset Telemark HF
Dokumentasjon
Oversikt over ansvarsfordeling mellom ST HF og Sykehuspartner HF
Prosedyrer for bl.a bestilling av varer, innlevering av utstyrhåndtering av inng. faktura mm
SLA avtale for 2017 mellom Sykehuset Telemark HF og Sykehuspartner, avtalte bilag
Diverse regnskapsspesifikasjoner for utvalgte hovedbokskonti fra Oracle Application
Eksempler på budsjett og avstemming av av inngående faktura fra Sykehuspartner HF
Organisasjonskart
Oversikt MTU utstyr
Mail beskrivelse av kontroller som utføres periodevis

Gjennomførte samtaler
Rolle
Leder Teknologi og ehelse, Sykehuset Telemark HF
Leder Medisinsk teknologi, Sykehuset Telemark HF
Leder Eiendomsforvaltning, Sykehuset Telemark HF
Informasjonssikkerhetsleder, Sykehuset Telemark HF
Controller, Sykehuset Telemark HF
Sykehuspartners lokalavdeling ved Sykehuset Telemark HF

Saksgang og rapportbehandling
Dato

Aktivitet

31.05.2017
02.06.2017
03.07.2017
04.07.2017

Oversendt faktadel i rapportutkast til verifikasjon
Gjennomgåelse av faktadel Sykehuset Telemark HF
Frist tilbakemelding rapportutkast
Oversendelse endelig rapport

Ikke avklart

Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaksarbeidet for styret

Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
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4. juli 2017
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 055-2017
OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI
2017

Forslag til vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om oppfølging av oppdrag fra foretaksmøtet 31. mai til
etterretning.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
I vedlegg til saken gis det en oppdatert orientering vedrørende oppfølging av vedtak fra
foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai i år.
Det gis i saken også en orientering om oppfølging av vedtak i sak 077-2018 - styremøte
Helse Sør-Øst RHF 28. juni.
Det innstilles på at styret tar saken til etterretning.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Bakgrunn
Helse Sør-Øst RHF sin strategiske plan (2013-2020) omfatter gjennomføring av programmet
«Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet». Programmet skal sikre at
målsetningene innen fornying, standardisering og felles regionale prosesser og teknologiske
løsninger nås.
Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte den 8. september 2016 å inngå en langsiktig avtale
med ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen (Helse Sør-Øst RHF
styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst).
I foretaksmøte 15.september 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdrag om å inngå kontrakt
med den eksterne partner som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet i henhold til
den gjennomførte konkurransen. Kontrakt ble på bakgrunn av dette inngått med Hewlett
Packard Enterprise (HPE), senere Enterprise Services Norge AS, omtalt som DXC.
Sykehuspartner HF fikk samtidig gjennomføringsansvaret for IKTinfrastrukturmoderniseringen på vegne av foretaksgruppen.
I foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF oppdraget med å stille dette arbeidet i
bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å utrede mulige alternativer for
etablering av modernisert infrastruktur innenfor gjeldende kontrakt, samt redegjøre for flere
forhold knyttet til driften med fokus på tilgangsstyring og informasjonssikkerhet.
2.2 Tidligere styrebehandlinger
Sykehuspartner HF har orienterte styret om oppdraget Sykehuspartner HF fikk i
foretaksmøte 31. mai 2017 i styremøtet 7. juni 2017 (sak 039-2017) og gitt status på
oppdraget i ekstraordinære styremøter 20. juni (sak 045-2017) og 5. juli (sak 047-2017).
I styremøtet 20. juni 2017, sak 045-2017 Foreløpig rapport om oppfølging av vedtak fra
foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017 fattet styret følgende vedtak:
1.

Styret godkjenner foreløpig rapport om oppfølging av protokoll fra foretaksmøte
Sykehuspartner HF 31. mai 2017 med de kommentarene som fremkom i møtet
og ber om at det legges frem oppdatert orientering på oppdraget i styremøte 30.
august 2017.

2.

Styret tar til orientering at Sykehuspartner HF er i ferd med å stille programmet
for IKT-infrastrukturmodernisering i bero på en kontrollert måte.

3.

Styret godkjenner at enkelte prosjekter som har vært gjennomført som en del av
IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet videreføres i tråd med fremstillingen i
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saken. Dette for å sikre Sykehuspartner HFs drift, videreføre kritiske
moderniseringsprosjekter for aktuelle helseforetak og legge til rette for en
kommende modernisering av IKT-infrastrukturen. Dette gjelder følgende
prosjekter:
• Prosess og verktøyprosjektet
• Applikasjonskonsolidering og standardisering
• Identity and access management (IAM) -prosjektet videreføres og styrkes.
• Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur
inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur.
• Replanlegging telekommunikasjon.
• Helseforetaksspesifikke prosjekter som listet i vedlegg 2
4.

Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har
konsekvenser for driften i Sykehuspartner HF og det må gjennomføres tiltak som
sikrer at sikker og stabil drift opprettholdes, blant annet innen lagring og back-up.

5.

Endringene som følger av protokoll fra foretaksmøte 31. mai 2017 har
konsekvenser for ansatte og for Sykehuspartner HF som organisasjon. Styret ber
administrerende direktør sikre at berørte ansatte blir fulgt opp på en god måte.

6.

Styret tar foreløpig plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metode for risikoog sårbarhetsanalyser til orientering og ber administrerende direktør iverksette
kortsiktige tiltak og fortsette arbeidet med planen. Bredding av analyseplattformen
til alle helseforetak trekkes frem som et viktig tiltak som på kort sikt kan øke
informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.

7.

Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å sikre
finansiering til videreføring av prosjekter og tiltak for å sikre sikker og stabil drift.

8.

Styret legger stor vekt på å ivareta interessene til pasienter og helsepersonell i
forhold til sensitive opplysninger, fremdrift i modernisering av infrastrukturen,
samt involvering av de ansatte. Styret ber om at administrerende direktør og
styreleder går i dialog med DXC for å fremskaffe beslutningsunderlag innenfor de
foreslåtte alternativene så raskt som mulig. Styret legger stor vekt på forsvarlig
fremdrift.

Den foreløpige rapporten ble sendt til Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2017, og den ble
behandlet i ekstraordinære styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 2017 styresak 077-2017
IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i
samme sak «Rapport fra ekstern gjennomgang av programmet for modernisering av IKTinfrastruktur (iMod). PWC 22. juni 2017» (PWC-rapporten).
Styret i Helse Sør-Øst RHF konstaterer i vedtakspunkt 3 at Sykehuspartner HF har stilt
programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i bero. Videre tok styret i Helse Sør-Øst RHF
(i vedtakspunkt 2) endelig rapport fra PWC til etterretning og forutsatte at de påpekte
svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til Sykehuspartner HF i
foretaksmøtet 31. mai 2017.
Sykehuspartner HF mottok 30. juni brev fra Helse Sør-Øst RHF (tidligere utsendt styrets
medlemmer) der Sykehuspartner HF ble bedt om å merke seg vedtakene i Helse Sør-Øst
RHF styremøtet 28. juni 2018, sak 077-2017 og hensynta vedtaket i det videre arbeidet.
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2.3 Videre arbeid
Sykehuspartner HF har arbeidet videre med oppdraget gitt i foretaksmøte og forholdene
som fremkom i PWC-rapporten. I vedlegg 1 blir det gitt en kort og oppdatert status på
samtlige vedtakspunkter fra foretaksmøtet 31. mai. Det har vært jobbet spesielt med to
forhold som er utdypet i egne vedlegg – tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern
(vedlegg 5) og status og veien videre for infrastrukturmoderniseringen, inkludert vurdering av
alternative gjennomføringsmodeller innenfor og utenfor kontrakt med DXC (vedlegg 3).
Informasjonssikkerhet og personvern
Informasjonssikkerhet og personvern henger tett sammen med pasientsikkerhet, og er et
helt avgjørende premiss for vurderingene av fremtidig organisering av
infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst. Det er utarbeidet en tiltaksliste (vedlegg 5)
som omfatter denne planen. Denne skal sikre gjennomføring av vedtatte prosjekter, som
prosjekt for forbedret regional risikostyring, klargjøre forhold som vil inngå i premissene for
valg av modell for infrastrukturmoderniseringen, videre er det tiltak som skal møte
kommende lovendringer innen området (GDPR) og tiltak som vurderes som nødvendige for
å sikre behov for utvikling av området.
Tiltakene skal sikre en korrekt håndtering av data, og sikre omgivelsenes tillit til at
Sykehuspartner HF håndterer dette korrekt.
To av tiltakene, Prosjekt Registeroversikt og eventuelle konsekvenser av det nasjonale
arbeidet knyttet til informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og
omsorgssektoren (i regi av Direktoratet for e-Helse) har betydning for valg av modell for
modernisering av infrastrukturen. Prosjekt Registeroversikt vil være et element i grunnlaget
for å gi en vurdering av hvilke teknologiske løsninger som i tilstrekkelig grad sikrer
informasjon på de ulike nivåene, og fastsette hva som er godt nok i forhold til en trygg og
sikker driftsmodell. Dette tiltaket vil derfor prioriteres. Direktoratet for e-Helse skal levere sin
utredning innen 1. november 2017, og når utredningen foreligger vil det bli igangsatt et
arbeid for å vurdere konsekvenser for Sykehuspartner HF, inkludert eventuelle
konsekvenser for det videre arbeidet med infrastrukturmodernisering.
Sykehuspartner HF har gjort en vurdering av rapporten fra PWC og de anbefalinger som der
gis. Rapporten er tidligere sendt styrets medlemmer. Sykehuspartner HF sin vurdering er at
de områder det pekes på og anbefalinger som gis, er dekket gjennom arbeidet som er
startet eller under etablering. Noen av forholdene er også ferdigstilt gjennom strakstiltak. Det
vises til sammenstilling i vedlegg 5 Informasjonssikkerhet og personvern.
Status og veien videre for infrastrukturmoderniseringen
Sykehuspartner HF utreder mulige løsninger innenfor og utenfor eksisterende kontrakt.
Dette er omtalt nærmere i vedlegg 3. Utgangspunktet for arbeidet er det opprinnelige
grunnlaget for avtalen. Man må se på konsekvensene av å gjennomføre avtalen med
endringer og hva som kan være alternativet til dette. Personvern og informasjonssikkerhet
må ivaretas.
Alternativet som utredes innenfor eksisterende kontrakt innebærer at Sykehuspartner HF
drifter dagens infrastruktur videre, mens DXC utvikler og drifter en ny infrastruktur.
Hensikten med utredningen er ikke en fullstendig redesign av de avtalte tjenestene, men
hvor det legges til grunn at hoveddelen anses fortsatt som gyldig. I tillegg til personvern- og
informasjonssikkerhetsrelaterte spørsmål, utredes blant annet håndtering av medarbeidere
og kompetanse.
Det utredes også hvordan en modernisering kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF
dersom avtalen termineres. Det vil gjennomføres en reell og grundig vurdering av hvordan
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en videreføring av moderniseringen kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og i et
hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet.
Arbeidet tar utgangspunkt i det som lå til grunn for «egenregialternativet» i Helse Sør-Øst
styresak 069-2016, og vil også beskrive endringer vedrørende kostnader, tid for
gjennomføring og risiko i forhold til dette utgangspunktet. Utredningsarbeidet gjennomføres
med workshoper med interne og eksterne ressurser, der man blant annet ser på teknologi,
finansiering, kompetanse og styring.
Resultatet av utredningene og et fullstendig beslutningsgrunnlag vil kunne foreligge mot
slutten av året. Fra beslutning vil det trolig ta 4-6 måneder før leveranser til helseforetakene
kan komme i gang. Inntil endelig valg av moderniseringsalternativ er besluttet, etablerer
Sykehuspartner HF en interim styringsmodell for tiltak som styrker informasjonssikkerhet og
personvern, prosjekter som er videreført fra iMod, tiltak for å sikre sikker og stabil drift,
helseforetakspesifikke prosjekter og utredningsarbeidet knyttet til alternativene. I parallell
påbegynnes arbeidet med å foreslå en ny permanent organisering som ivaretar alle krav
knyttet til styring, ledelse og involvering av et så omfattende omstillingsprosjekt.
Sikker og stabil drift
Som redegjort for i styresak Sykehuspartner HF 045-2017, Foreløpig rapport om oppfølging
av oppdraget gitt i foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017 (styremøte 20. juni), er
det behov for å iverksette tiltak for å sikre sikker og stabil drift. Styret godkjente
videreføringen av enkelte prosjekter (vedtakspunkt 3), og Helse Sør-Øst RHF ga sin
tilslutning i vedtak til styresak 077-2018. I vedlegg 6 - Sikker og stabil drift blir det gitt en
oppdatert status over tiltak for å sikre sikker og stabil drift samt konkretisering av behov for å
sikre leveransekraft gjennom 2017.
Innspill fra tillitsvalgte og ansatte
Videre oversendte hovedtillitsvalgt for SAN (Sammenslutningen av
akademikerorganisasjoner i Spekter) et arbeidsdokument på vegne av en gruppe
fagpersoner i Sykehuspartner HF, «Arbeidsdokument til styremøte i SP og HSØRHF juni
2017-endelig». Flere av forholdene i dokumentet er dekket i arbeidet som er igangsatt. Det
avholdes et eget møte med de hovedtillitsvalgte for å gjennomgå dokumentet og videre
behandling av forholdene som kommer opp i dokumentet.
Økonomiske konsekvenser
Den oppståtte situasjonen har økonomiske konsekvenser for Sykehuspartner HF. Det er i
vedlegg 2 redegjort for dialogen med DXC om økonomiske forhold knyttet til endringsordren
om å stille prosjektet i bero. Arbeidet som er gjort i infrastrukturmoderniseringsprogrammet
(iMod) har en verdi og nytte inn i infrastrukturmoderniseringen som skal gjennomføres, men
hvor stor andel av utført arbeid som kan brukes videre avhenger av valg av modell.
Styret ba i sak 045-2017 (vedtakspunkt 7, over) administrerende direktør gå i dialog med
Helse Sør-Øst RHF for å sikre finansiering til videreføring av prosjekter og tiltak for å sikre
sikker og stabil drift.
Styret i Helse Sør-Øst RHF sak 077-2017 (vedtakspunkt 5) følger opp dette:
"Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å avklare
økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre at tiltakene i
punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre informasjonssikkerheten og opprettholde
sikker og stabil drift gjennomføres. Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt
innføring av analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten
gjennom sporing og logging."
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På bakgrunn av de vurderinger som er gjort, ble det sendt brev til Helse Sør-Øst RHF 11. juli
2017 om umiddelbare finansieringsbehov og 16. august 2017 med en gjennomgang av
behov for finansiering (likviditet) til gjennomføring av drift og tiltak innenfor fem
hovedområder i den gjenværende del av 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Videreføring av sikker og stabil drift av IKT infrastruktur i Sykehuspartner HF
Gjennomføring av tiltak knyttet til å styrke personvern- og informasjonssikkerhet
Videreføring av prosjekter og aktiviteter fra iMod
Utrede infrastrukturmodernisering
Finansiering av IKT infrastruktur knyttet til Digital fornying

3. Administrerende direktørs vurderinger
Oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017 er et omfattende oppdrag, og det er satt i gang
en rekke tiltak for å svare ut dette. I den fasen arbeidet nå er inne i legges det vekt på å få
frem faktagrunnlag som vil danne grunnlag for beslutning.
Sykehuspartner HF jobber i dialog med DXC for å få frem gode beslutningsunderlag som
viser de ulike handlingsalternativene innenfor kontrakt som finnes for å møte de utfordringer
som foretaksgruppen står overfor. Sykehuspartner HF har videre igangsatt et arbeid med å
vurdere alternativer, med vekt på en modell for gjennomføring av
infrastrukturmoderniseringen uten bruk av inngått avtale med DXC. Dette arbeidet tar
utgangspunkt i det som i Helse Sør-Øst styresak 069-2016 omtales som
egenregialternativet. Administrerende direktør legger stor vekt på å sikre god involvering av
ansatte, og relaterte fagorganisasjoner arbeidet med alternativer, både videreføring av
kontrakt og uten avtale med DXC. Administrerende direktør er også opptatt av å involvere
styret aktivt for å sikre god forankring av de vedtak som skal fattes. Det er viktig å
understreke at standardiseringen og moderniseringen vil foregå i regi av Sykehuspartner HF
uavhengig av hvilket alternativ som gjennomføres.
Med bakgrunn i problemforståelsen, og oppgavens omfang, er det nødvendig å prioritere
tiltakene og ressursinnsatsen, og sikre at det er gode prosesser og nødvendig kontroll på
arbeidet. I første fase er det fokus på å styrke informasjonssikkerhet og personvern inklusive
tilgangsstyring. Det må være en gjennomgående tillit til at pasientopplysninger behandles på
en trygg og sikker måte.
En forutsetning for å kunne anbefale en trygg og sikker driftsmodell for modernisering er at
det etableres en oversikt over hvor personsensitive opplysninger ligger lagret (Prosjekt
Registeroversikt). Dette forutsetter at det gjennomføres en kartlegging i hele
foretaksgruppen. Sykehuspartner HF vil lede dette arbeidet som må foregå i tett samarbeid
med helseforetakene. Dette arbeidet er også en forutsetning for å oppfylle krav i den nye
personvernforordningen (GDPR).
I den komplekse situasjonen Sykehuspartner HF står i, er det viktig å sikre en god
problemforståelse og sikre iverksetting av nødvendige tiltak. Standardisering og
modernisering av infrastrukturen er en helt avgjørende forutsetning for at Sykehuspartner
HF skal lykkes med sitt oppdrag. Administrerende direktør oppfatter at det er en bred
forståelse for behovet for modernisering av infrastrukturen i foretaksgruppen, og at det er
viktig å ha en god prosess for å avklare hvordan denne skal gjennomføres på en forsvarlig
og trygg måte. På grunn av alderen på deler av eksisterende infrastruktur er tiden som er
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tilgjengelig likevel begrenset. Avhengig av når moderniseringen videreføres må det vurderes
om det må iverksettes mer omfattende tiltak (jfr vedlegg 3 Infrastrukturmodernisering –
status og veien videre).
I den situasjonen som har oppstått er det også viktig å vurdere de kortsiktige
konsekvensene, og behov for tiltak(jfr vedlegg 6 Sikker og stabil drift). Administrerende
direktør vil fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om finansiering av disse.
I saken gis det en oppdatert oversikt over oppfølging av oppdraget som ble gitt inklusiv
PWC-rapporten. Samlet er administrerende direktør tilfreds med at det er iverksatt tiltak og
oppfølging innen alle deler av oppdraget, men det er et betydelig arbeid som gjenstår før et
fullstendig beslutningsunderlag er klart og en endelig anbefaling om veien videre er klart.

Trykte vedlegg:
Vedlegg 1 - Statusrapport 2 vedrørende oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017
Vedlegg 2 - Økonomiske forhold knyttet til endringsordre om å stille programmet i bero
(unntatt offentlighet Offl § 23-1)
Vedlegg 3 - Infrastrukturmodernisering - status og veien videre
Vedlegg 4 - Redegjørelse av dagens driftssituasjon (unntatt offentlighet Offl § 24-3)
Vedlegg 5 - Informasjonssikkerhet og personvern (unntatt offentlighet Offl § 24-3)
Vedlegg 6 - Sikker og stabil drift

Utrykte vedlegg:
1. Rapport fra ekstern gjennomgang av programmet for modernisering av IKT-infrastruktur
(iMod). PWC 22. juni 2017 (PWC-rapporten)
2. Brev fra Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2017 vedrørende IKT-infrastrukturmodernisering i
Helse Sør-Øst og oppfølging etter ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28. juni
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Vedlegg 1 til styresak 055-2017
Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017
Statusrapport 2 om gjennomføring av oppdraget

Status per 20. august 2017

1. Bakgrunn
Det vises til oppdraget Sykehuspartner HF mottok i foretaksmøte 31. mai 2017. Den 20. juni sendte
Sykehuspartner HF over en foreløpig rapport over gjennomføringen av oppdraget til Helse Sør-Øst
RHF. Oppdraget gitt i foretaksmøtet er omfattende og i den foreløpige rapporten av 20. juni ble det
presentert en overordnet plan for gjennomføring av oppdraget, samt foreløpige leveranser i egne
vedlegg.
Med bakgrunn i oppdraget er det utarbeidet en ny statusrapport per 20. august som oppsummerer
status og videre organisering av oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017.

2. Programmet stilles i bero inntil videre
I foreløpig rapport datert 20. juni over gjennomføringen av oppdraget ble gitt en redegjørelse på
aktiviteter og tiltak som var gjennomført for å stille programmet i bero. Kort oppsummert ble
programmet stilt i bero ved å oppløse programstyret 31. mai 2017. Videre ble helseforetak SPOC
(single point of contact)-gruppen også satt i bero. Den 6. juni 2017 ble det formalisert en stoppordre
til DXC gjennom endringsordre til kontrakten.
Sykehuspartner HF har mottatt respons på endringsordren sendt til DXC i form av DXC sin posisjon og
vurdering av ferdigstillelsesgrad med tilhørende kostnad innenfor Transisjon, Transformasjon, samt
stopp og ned pakking av programmet. Ikke forhandlede kostnader per 19. august 2017 er vedlagt i
vedlegg 2 vedrørende økonomiske detaljer fra endringsordren.
Sykehuspartner HF har startet innledende møter med DXC for å enes om forhandlingsprosessen og
forventer at det økonomiske omfanget vil bli redusert gjennom påfølgende kommersielle
forhandlinger. Sykehuspartner HF planlegger å inngå en eller flere endringsordre for å lukke historie
og legge til rette for alternative utfall av videreføring eller terminering.
Øvrige beroaktiviterer gjennom sommeren har bestått i nedpakking og nedbemanning av
programaktiviteter som ikke bidrar inn i alternativutredningen og i kritiske prosjekter.

3. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i
helse Sør-Øst RHF har påpekt
Prosjektleder for oppdraget og programledelsen fra programmet IKT-infrastrukturmodernisering
arbeider med et kjerneteam for utredning av alternative gjennomføringsmodeller sammen med DXC.
Sykehuspartner HF fikk også i oppdrag av Helse Sør-Øst den 30. juni 2017 å starte et arbeid med å
utrede hvordan modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF
dersom avtalen med DXC termineres (det henvises til brev fra Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2017: «IKTinfrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - oppfølging etter ekstraordinært styremøte 28. juni» der
det pekes til Helse Sør-Øst RHF styresak 077-2017 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst
vedtak 6). Det er vektlagt at arbeidet skal gjennomføres med aktiv deltakelse og involvering fra
ansatte og tillitsvalgte. Vedlegg 3 - Modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – status og
veien videre, orienterer om status og planer for utredningen av alternativer med DXC og arbeid for
videre modernisering dersom avtalen med DXC termineres, samt hvordan involvering sikres gjennom
dette arbeidet.
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4. Redegjørelse for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet, herunder redundans og backup løsninger ved ulike hendelser. Samt
beskrive konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift
av IKT-infrastruktur.
Det er utarbeidet en rapport «Vedlegg 4 – Redegjørelse dagens driftssituasjon» som beskriver
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for særlig følgende områder:
1.
2.
3.
4.

Risiko- og sårbarhetsvurderinger
Tilgangsstyring
Forholdet mellom applikasjoner og infrastruktur
Sykehuspartner HFs mandat og styringsevne

Rapporten svarer ut vedtak 4 i foretaksprotokollen og ansees som ferdigstilt.

5. Utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og
sårbarhetsanalyser. Planen skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern innenfor
lovmessige krav samt de nye EU-personvernkravene (GDPR)
Sykehuspartner HF har sett nærmere på aktiviteter som er nødvendig å gjennomføre for å styrke
informasjonssikkerhet og personvern. Det er nødvendig å sette i gang både straks-/prioriterte tiltak
og en mer langsiktig tilnærming for å løfte og sette premisser for regionens felles sikkerhetsnivå og konsept. Det anbefales å sette i gang prosjekter som adresserer både de kortsiktige/prioriterte
tiltakene og tiltak som gir bedre styring og behandling av informasjonssikkerhet og nye krav. Anbefalt
fremgangsmåte er beskrevet i vedlegg 5 - Informasjonssikkerhet og personvern.

6. Utrede mulige alternativer for etablering av modernisert IKT-infrastruktur i Helse SørØst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS.
Programledelsen og sentrale programressurser i tidligere iMod har startet utredningen av alternativer
for etablering av modernisert IKT-infrastruktur ved bruk av inngått avtale med Enterprise Services
Norge AS. Det henvises til vedlegg 3 - Infrastrukturmodernisering – status og veien videre for en
orientering om status og planer for videre IKT-modernisering i Helse Sør-Øst.

7. Utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet.
Organisering og styring av det fremtidige IKT-infrastrukturprosjektet vil bli adressert i det videre
moderniseringsarbeidet. Det henvises til vedlegg 3 - Infrastrukturmodernisering – status og veien
videre, der organisering av det nye prosjektet blir adressert.

8. Overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise
Services Norge AS.
En overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise Services
Norge AS (DXC) ble gitt i Sykehuspartner HF styresak 045-2017 - Foreløpig rapport om oppfølging av
vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner 31. mai 2017. Det ble gitt en orientering om den estimerte
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økonomiske ved terminering av avtalen med DXC i ekstraordinært styremøte 5. juli 2017 (sak 047).
Det har ikke tilkommet vesentlig ny informasjon i saken siden den tid.

9. Involvering
Sykehuspartner HF har gjennom sommeren hatt god og åpen dialog med ansatte og tillitsvalgte. Det
er etablert en kjernegruppe bestående av representanter fra ledelse, hovedtillitsvalgte og fagfolk.
Videre er det oppnevnt prosjektdeltakere og det vil bli oppnevnt videre deltakere i arbeidsgrupper
utover sensommeren/høsten. Det er også laget en modell for å sikre innspill fra en tverrfaglig
faggruppe som ser på problemstillinger og løsninger på tvers av fagmiljøer. Denne gruppen blir
operativ i henhold til plan i august.
Sykehuspartner HFs ledelse arbeider aktivt for at det skal være et godt samhandlingsklima og tillit i
alle deler av virksomheten. For å få gode og hensiktsmessige prosesser knyttet til det viktige arbeide
med standardisering og modernisering legger ledelsen i Sykehuspartner HF stor vekt på dialog med
sentralt fagpersonell og nøkkelressurser, samt å lytte til hele virksomheten for å sikre en god
håndtering av risiko og skape grunnlag for kontinuerlig forbedring.
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1.
1.1.

Bakgrunn
Hva saken gjelder

Formålet med dette dokumentet er å gi en status på arbeidet med å utrede alternative
tilnærminger til standardisering og modernisering av IKT‐infrastrukturen i foretaksgruppen.
Den iverksatte utredningen forventes ferdigstilt i november 2017.
Formålet er videre å tydeliggjøre viktige forhold som må vektlegges i endelige beslutninger
vedrørende veien videre. Det er videre viktig å ha god kjennskap til historikk, dagens
teknologiske situasjon, konsekvenser av at programmet er satt i bero og hvilke
konsekvenser en eventuell kansellering vil kunne ha for Helse Sør-Øst som helhet.
1.2.

Behovet for modernisering og finansiell utfordring

Økt bruk av teknologi vil være et av de viktigste strategiske virkemidlene for å håndtere
gapet mellom et økt behov for helsetjenester og pressede finansielle rammer i årene som
kommer. Medisinske fremskritt vil i stor grad muliggjøres gjennom økt bruk av
informasjonsteknologi.
Trenden i dagens samfunn er at vi i et mye raskere tempo og i større omfang enn tidligere
tar i bruk ny teknologi både privat og i arbeidssituasjon. Både den enkeltes og samfunnets
forventninger til teknologiske hjelpemidler øker i et tempo vi ikke har sett tidligere.
Forventingene og behovene for teknologiske hjelpemidler i helsesektoren stiger tilsvarende.
Teknologiske forbedringer handler om å tilrettelegge for at brukerne skal oppleve at
teknologiske hjelpemidler er tilgjengelig og relevante, samtidig som de tilrettelegger for og
driver mulige forbedringer både relatert til kvalitet og effektivitet. Det er en forventing om at
de teknologiske forbedringene skal tilrettelegge for mer effektiv pasientbehandling med
høyere kvalitet, samtidig som pasientsikkerhet, informasjonssikkerhet og pasienters
rettigheter ivaretas i henhold gjeldene lovkrav. En vesentlig forutsetning for å kunne møte
både krav, behov og forventinger er at den "teknologiske grunnmuren" tilrettelegger for å
levere slike IT-tjenester.
For å møte disse fremtidige behovene foreligger det et betydelig standardiserings- og
moderniseringsbehov knyttet til dagens IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.
Å skape fremtidige IKT-løsninger som tilrettelegger for effektiv pasientbehandling med de
kvalitetskrav som stilles og som oppfyller både krav og forventinger knyttet til
pasientsikkerhet og –rettigheter stiller store krav til kompetanse og kapasitet. Dette gjelder
både selve gjennomføringen, men også den finansielle delen.
Finansielt er moderniseringen av IKT-infrastruktur spesielt krevende. Et stort teknisk
etterslep krever at det gjøres større oppgraderinger uten at dette nødvendigvis tilrettelegger
for å hente ut gevinster gjennom mer effektiv pasientbehandling. Foretaksgruppen er derfor
avhengig av at moderniseringen gjøres på en måte som bidrar til en betydelig rasjonalisering
og at man sikrer at det etableres IT-løsninger som møter fremtidige krav og behov for mer
effektiv og bedre pasientbehandling.
Regionen står dermed overfor en svært krevende situasjon både operasjonelt og finansielt.
Deler av dagens IKT-infrastruktur består av historisk betingede gamle og lokale løsninger og
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tilrettelegger hverken for effektiv drift og forvaltning, effektiv dataflyt eller effektiv
pasientbehandling (ref. sak 055-2017-3 Redegjørelse av dagens driftssituasjon). Dog har
man påbegynt infrastrukturmoderniseringen som en del av Digital fornying og kontrakten
med DXC har til hensikt å bidra til å forsere arbeidet.
Det er fortsatt et stort gap mellom ambisjonen om felles regionale infrastrukturtjenester og
kliniske løsninger og dagens situasjon. Modernisering av IKT-infrastruktur er en forutsetning
for å starte reisen for å få lukket dette gapet. En modernisering av IKT-infrastrukturen vil gi
Helse Sør-Øst;
•

•

•

•

•

1.3.

BEDRET KVALITET: Muliggjøre bedre samhandling mellom helsepersonell, bedre tilgang til
informasjon uavhengig av eksisterende strukturer og tekniske løsninger, og mer stabile
løsninger som vil tilrettelegge for bedret kvalitet i pasientbehandlingen.
ØKT KOSTNADSEFFEKTIVITET: Tilrettelegge for mer effektiv drift av IKT-infrastruktur, men
da under forutsetning av standardisering og ibruktakelse av ny infrastruktur. Ny teknologi,
spesielt innenfor arbeidsflateområdet, vil kunne tilrettelegge for mer effektiv
pasientbehandling. De store gevinstene forventes likevel å ligge innenfor drift og forvaltning
av applikasjoner og IT løsninger til bruk direkte i pasientbehandlingen, samt som konsekvens
av endring i helseforetakenes kjernevirksomhet som følge av ibruktakelse av ny teknologi i
pasientbehandlingen. Modernisering av IKT-infrastruktur er dermed en viktig forutsetning
for at kjernesystemer skal kunne tilrettelegge for mer effektiv pasientbehandling.
BEDRET PASIENTSIKKERHET: Økt driftsstabilitet, bedre sikring mot tekniske problemer og
bedre beskyttelse mot datakriminalitet, gjennom kontinuerlig oppdatering av systemene,
sikrer bedret pasientsikkerhet.
STYRKET PERSONVERN: Tilrettelegge for nye lovkrav og strengere krav til personvern, og
tilrettelegge sikkerhetsløsninger som er i stand til å håndtere et konstant økende trusselnivå.
Bedre tilgangskontroll, tryggere lagring av sensitiv informasjon, i tillegg sterkere
overvåknings- og kontrollmekanismer vil tilrettelegge for styrket personvern og beskytte
mot uautorisert tilgang.
BEDRET SERVICE OG ØKT MEDVIRKNING: Tilrettelegge for raskere og enklere tilgang til
informasjon for pasienter og pårørende vil bidra til større trygghet. Gjennom å tilrettelegge
for at pasientene kan bidra med mer informasjon vil man kunne yte bedre service og bedre
behandling.
Bakgrunn for og valg av ekstern partner

Med bakgrunn i det utfordringsbildet Helse Sør-Øst befant seg i, ble det i regi av Digital
Fornying i 2013 etablert et IKT-moderniseringsprogram (IMP) i Helse Sør-Øst. Dette hadde
som mandat å modernisere IKT-infrastrukturen i regionen for å kunne møte fremtidige behov
og krav, samt tilrettelegge for mer effektiv pasientbehandling.
IMP-programmet gjennomførte en rekke større og omfattende moderniseringsprosjekter
som blant annet etablering av et regionalt kjernenett og etablering av et regionalt datasenter.
Dette tilrettela for innføringen av nytt pasientjournalsystem (DIPS) ved Oslo
universitetssykehus HF og etableringen av nytt sykehus i Østfold. Det har også vært
gjennomført en omlegging (oppgradering og utskifting av arbeidsstasjoner/PCer) for
Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF med innføring av dynamisk
arbeidsflate. Sistnevnte ble ferdigstilt i 2016.
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Moderniseringsprogrammet viste seg likevel å være vanskeligere enn først antatt. Det gikk
langsommere, ble dyrere å gjennomføre enn planlagt og det viste seg mer krevende å
etablere fellesløsninger enn forventet. Det ble derfor besluttet å vurdere om utsetting av
moderniseringen til en ekstern partner ville være en bedre løsning for å møte både
gjennomføringsutfordringene og de finansielle utfordringene. Vurderingen endte i en
omfattende anskaffelesprosses hvor ledende IKT-tjenesteleverandører ble invitert til å delta.
Prosessen ble gjennomført som en dialogbasert anskaffelse. Anskaffelsen ble gjennomført i
regi av Helse Sør-Øst RHF og omfattet sentrale ressurser fra Helse Sør-Øst RHF, samt et
bredt omfang av sentrale ressurser og fagressurser fra Sykehuspartner HF.
Anskaffelsen omfattet standardisering, modernisering og drift av datasenter, nettverk,
arbeidsflate og telekommunikasjon, og skulle vurdere alternativet opp mot å gjennomføre
tilsvarende i egen regi.
Egen regi alternativet som lå til grunn for vurderingen oppsummerte de drifts- og
moderniseringsplaner som forelå i 2016 - utarbeidet over en 3 årsperiode. Disse hadde vært
fremlagt for styret i Sykehuspartner HF gjennom både budsjettprosesser og økonomisk
langtidsplaner, samt vært godkjent av Helse Sør-Øst RHF. Egenregi alternativet var dermed
et godt gjennomarbeidet alternativ som både var bearbeidet av fagmiljøer og ledelsen i
Sykehuspartner HF og godkjent av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.
Oppsummert var formålet med anskaffelsesprosjektet å vurdere tre hovedpunkter:
•
•
•

Er leverandørene egnet til å gjennomføre oppgaven
Hvilke av leverandørene gav det beste tilbudet ut fra en vurdering av kvalitet (vektet
60%) og økonomi (vektet 40%)
Hva er det mest fordelaktig, ut fra en kvalitetsmessig og økonomisk vurdering, av å
gjennomføre i egen regi eller med ekstern partner.

I september 2016 besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF å sette moderniseringen av
infrastrukturen ut til en ekstern partner. Anskaffelsesprosessen konkluderte med at det å
gjennomføre IKT-infrastrukturmoderniseringen med en ekstern partner gav store muligheter
og ville muliggjøre håndtering av fremtidige utfordringer på en betydelig bedre måte enn å
gjennomføre i egen regi. Dette omfattet både gjennomføringsutfordringen og de finansielle
utfordringene. Det ble presentert en rekke fordeler med en slik løsning:
•
•

•
•
•

Hastighet: En ekstern partner vil kunne gjennomføre moderniseringen innen 2020, mens
egenregiløsningen la opp til gjennomføring innen 2025.
Gjennomføringskraft: En ekstern partner med bred erfaring fra tilsvarende prosjekter vil ha
en betydelig større gjennomføringskraft uten å være avhengig av måtte trekke på
driftsressurser i den grad de er tilgjengelige.
Standardisering: En ekstern partner vil ha bedre forutsetninger for å sikre standardisering.
Vil ikke være farget av historien og kan bidra til en mer pragmatisk tilnærming.
Driftskostnader: En ekstern partner kan med en annen driftsmodell tilby en annen
kostnadsstruktur med betydelig reduserte driftskostnader
Sikkerhet: En ekstern partner kan ha bedre forutsetninger for å finne løsninger som gir økt
informasjonssikkerhet. En ekstern partner vil i større grad kunne støtte seg på en bredere
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•

•

erfaring og et stort spekter av partnere og underleverandører.
Stabilitet: En ekstern partner har bedre forutsetninger for å sikre driftsstabilitet. Gjennom et
tydelig skille mellom moderniseringsløpet og driftsløpet og med ulike ressursgrupper for
hvert av løpene, vil stabil drift i større grad kunne sikres.
Kostnader: Bruk av en ekstern partner ble anslått til å gi en økonomisk gevinst på 1,9
milliarder kroner over 7 år, sammenlignet med alternativet. Kostnadene vil dessuten være
langt mer forutsigbare gjennom en kontrakt med en ekstern partner enn det de kan bli i et
egenregi alternativ.

Styret i Helse Sør-Øst RHF la også vekt på at modernisering og drift gjennom en ekstern
partner ville bidra til at Sykehuspartner HF ville kunne styrkes på sykehusnære løsninger.
Samarbeidet med en ekstern leverandør ville gi Sykehuspartner HF økt evne til å
respondere på behov fra helseforetakene.
Under siste del av anskaffelsesprosessen, utviklet Fagforbundet (som organiserer mange
ansatte i Sykehuspartner HF) et alternativt forslag til gjennomføring i egen regi.
Fagforbundets alternativ ble vurdert opp mot det allerede foreliggende egen regi alternativet
og ekstern partner alternativet. Helse Sør-Øst RHF sin vurdering var at alternativet som ble
lagt frem ikke var et fullstendig alternativ, eksempelvis ble det ikke sagt noe om hva
kostnaden ved drift vil være ved dette alternativet. I egen regi alternativet som lå til grunn for
anbefalingen var den totale driftskostnaden i perioden i størrelsesorden 3 milliarder uten at
driftskostnader knyttet til vedlikehold var tatt med. Det vil si at Fagforbundets alternativ
hadde betydelige mangler. I tillegg til Helse Sør-Øst RHF sine egne vurderinger, ble det
innhentet en ekstern vurdering. Revisjonsselskapet konkluderte med at Fagforbundets
forslag ikke representerer et reelt sammenlignbart alternativ for modernisering av ITstrukturen i Helse Sør-Øst RHF.
Revisjonsselskapet er innleid for å kvalitetssikre alle større IT-programmer i Helse Sør-Øst.
Revisjonsselskapet gjorde et omfattende kvalitetssikringsarbeid av anskaffelsesprosessen
og konkluderte med at prosessen ble gjennomført med god kvalitet.
1.4.

Inngått avtale

Etter Helse Sør-Øst RHF styrets vedtak i september 2016 ble ansvaret for å implementere
kontrakten tildelt Sykehuspartner HF gjennom et ekstraordinært foretaksmøte 15. september
2016. Sykehuspartner HF fikk ansvar for å implementere kontrakten. Avtalen, som var
fremforhandlet gjennom anskaffelsesprosessen, ble signert av Sykehuspartner HF og
Hewlett-Packard Norge AS som en del av Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Som følge av
fusjon mellom Computer Sciences Corporation (CSC) og HPE ble kontrakten våren 2017
overført til Enterprise Services Norge AS (ESN) som er del av konsernet DXC Technology
(DXC).
Avtalen omfattet følgende områder og ansvar:
•

Datasenter: Avtalen omfatter modernisering og drift av datasentre, inkludert drift og
vedlikehold av servere både i sentrale og sykehuslokale datarom. Det omfatter både fysisk
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•

•

•

og virtuell infrastruktur samt tjenester som backup, gjenoppretting og arkivering av data.
Nettverk: Avtalen omfatter modernisering og drift av nettverk inkludert inne i datasentre,
lokalnettverk ved sykehusene og det regionale kjernenettet som binder sammen datasentre
og lokale nettverk. Ansvar omfatter alle tjenester innen drift og forvaltning av nettverk samt
kryptering.
Arbeidsflate: Avtalen omfatter modernisering og drift av alle tjenester på dette området
som blant annet inkluderer datamaskiner, nettbrett, printere, skannere, kortlesere og
tjenester knyttet til dette. Det skal blant annet leveres opp mot 60 000 arbeidsflater.
Telekommunikasjon: Avtalen omfatter modernisering og drift, ansvar for modernisering, og
drift av telefonitjenester, sentralbord og kontaktsentre, videokonferanse og
meldingstjenester og alarmer og personsøkere. Avtalen omfatter blant annet oppgradering
av 200 telefonsentraler. Sykehuspartner beholder ansvaret for driften frem til
moderniseringen er ferdigstilt.

Gjennomføring av avtalen er ble kontraktfestet etter følgende modell:
•

•

•

•

Virksomhetsoverdragelse og overføring av driftsansvaret: DXC overtar ansvaret for drift av
dagens infrastruktur. Ansvaret omfattet drift, vedlikehold og reinvesteringer i dagens
infrastruktur. Som del av overføring av driftsansvaret skulle det gjennomføres en
virksomhetsoverdragelse hvor ressurser innenfor avtalens omfang ble overført til DXC fra 1.
mai 2017 (kontraktsfestet tidspunkt for virksomhetsoverdragelse). Perioden og ansvaret for
drift av gammel infrastruktur var beskrevet i kravspesifikasjonen og var priset fast fra DXC
for det enkelte "tårn" av avtalen.
Transisjon: Gjennomføring av prosjektet for å klargjøre overføring av driftsansvaret til DXC.
Transisjonen omfattet både klargjøring av overføring av ressurser og driftsansvar, og å
etablere grensesnittprosesser og verktøy. Omfanget av transisjonen var beskrevet i
kravspesifikasjonen og DXC leverte transisjonsplan som del av besvarelsen. Transisjonen
hadde en fastpris.
Modernisering av infrastruktur og ibruktakelse av nye infrastrukturtjenester: Omfattet
gjennomføring av selve moderniseringen av alle avtalens områder. Moderniseringen skulle
gjennomføres av DXC med støtte fra Sykehuspartner HF og skulle gjennomføres over en
treårsperiode. Moderniseringsplanen var utviklet av DXC basert på de krav som ble stilt fra
anskaffelsesprosjektet med tanke på behov for og omfang av fremtidige
infrastrukturtjenester. Det er tydelig definert hva som var DXC sitt ansvar og hva som var
Sykehuspartner HF sitt ansvar. Hele moderniseringen hadde en fastpris fordelt på prosjekter
og omfattet alle arbeidstimer og driftskostnader knyttet til gjennomføring av
moderniseringen. Moderniseringen omfattet også ibruktakelse av nye infrastrukturtjenester.
Drift av modernisert infrastruktur: Omfatter at DXC drifter fremtidig infrastruktur. Konsum
av fremtidig infrastruktur er priset gjennom infrastrukturtjenester per enhet konsumert av
Helse Sør-Øst av den enkelte infrastrukturtjeneste. Det er tydelig definert i avtalen hvilke
kostnadselementer som skulle inngå i enhetsprisene. Overordnet omfatter enhetsprisene
både ressurskostnader, avtale- og lisenskostnader, andre driftskostnader og kapitalkostnad.
Et grunnleggende prinsipp i avtalen er at DXC finansierer hardware og anlegg relatert til

________________________________________________
Side 7 av 22

infrastrukturen og har ansvar for at denne er løpende oppdatert i henhold til
markedsstandard, og at leverandøren samtidig bærer både teknologisk og finansiell risiko.

Avtalen har også omfattende bestemmelser om informasjonssikkerhet og personvern.
Dette er områder Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF la stor vekt på i utarbeidelsen
av kravspesifikasjonen for avtalen. Mer enn 250 av 1250 kontraktuelle krav er
sikkerhetsrelaterte og dekker alle deler av infrastrukturen og driften av denne, og er i så
måte i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Det ble lagt som en forutsetning
(Helse Sør-Øst RHF styresak 056-2015) at partner skulle overta eksisterende infrastruktur
as-is og denne skulle driftes videre ved bruk av personell virksomhetsoverdratt fra
Sykehuspartner HF. Selve standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen er
et viktigt tiltaket som er iverksatt for å sikre informasjonssikkerhet og personvern, da dagens
løsning representerer et for høyt risikonivå uavhengig av hvilken part som er ansvarlig for
driften
Den stadig økende kompleksitet i IKT-infrastrukturen og volumet i tjenestespekteret krever
en utstrakt og økende involvering av teknologipartnere. Dette medfører at infrastrukturen må
være forberedt for dette samtidig som informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på en
trygg og sikker måte.
Informasjonssikkerhet og personvern er i avtalen ivaretatt for alle spesifiserte tjenester
gjennom generelle krav basert på internasjonal standard for informasjonssikkerhet (ISO
27000). Denne standarden er godt kjent i leverandørmarkedet og er i samsvar med norsk
lov og forskrift. Avtalen forutsetter et regionalt sett av krav til informasjonssikkerhet, inkludert
gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser for alle infrastrukturtiltak. Helseforetakene er
databehandlingsansvarlige og det er deres ensidige rett å godkjenne risiko- og
sårbarhetsanalysene.
Avtalen regulerer spesifikke sikkerhetskrav, blant annet:
• Alle datasentre skal være lokalisert i Norge
• Spesifikke krav hvis drift utføres fra lokasjoner utenfor Norge eller EU/EØS
• Bruk av databehandleravtaler
• Etterlevelse av Helse Sør-Øst sine sikkerhetsmål og -strategi
• Krev til separasjon av helseforetakenes data
• Krav til styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet
2.
2.1.

Nå-situasjonen
Status avtalen og moderniseringsarbeidet

Som følge av vårens hendelser ble iMod-programmet 1 satt i bero. Hovedårsaken til at
programmet ble satt i bero var utfordringer rundt sikkerhet. Styret i Helse Sør-Øst RHF
fastslo i et ekstraordinært møte 24. mai 2017: Forutsetningen for infrastrukturmodernisering
1

iMod – Navnet på programmet i Sykehuspartner HF som implementerte avtalen
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har vært at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og
styret konstaterer at dette ikke er ivaretatt.
Som en konsekvens av at programmet ble satt i bero, besluttet Helse Sør-Øst RHF også å
legge ned iMod-programstyret inklusive den delen av programmet som omfattet involvering
av og forankring med helseforetakene. iMod sin programorganisasjon er nå for alle praktiske
formål lagt ned og personell er stilt til disposisjon for blant annet utredninger og drift i
samsvar med de føringer som er gitt.
Det bemerkes for øvrig at Sykehuspartner HF basert på anbefaling fra iMod programmet i
forkant av dette hadde tatt en beslutning om å utsette virksomhetsoverdragelsen som
opprinnelig skulle vært gjennomført 1.mai 2017. iMod programmet var i ferd med å
gjennomføre en replanlegging og vurderte blant annet flere tilleggstiltak knyttet til
informasjonssikkerhet sammen med DXC.
Det er etablert en interim styringsstruktur for infrastrukturmoderniseringen og det er
påbegynt et arbeid for å etablere en mer langsiktig styringsmodell (kap. 3.6).
2.2.

Status moderniseringsbehov

Den teknologiske utviklingen går raskere enn det som det har vært mulig å støtte under
eksisterende rammebetingelser. I tillegg må det benyttes økte midler for forlenget/utvidet
støtte fra leverandører (extended support) for blant annet å kunne få
sikkerhetsoppdateringer etter at ordinær produktstøtte ikke lenger er tilgjengelig. Dette
forverrer effekten av et teknologisk etterslep og reduserer andelen av midler som kan
anvendes på nye systemer. Økende teknologisk utviklingshastighet gjør det mer krevende å
unngå et teknologisk gap med de informasjons- og driftssikkerhetskonsekvenser dette
medfører.
På PC-siden har Sykehuspartner HF gjennomført flere omleggingsprosjekter for å
oppgradere til nyere versjoner. I dag gjenstår cirka 1200 PC-er som benytter seg av
operativsystemet Windows XP hvor forlenget støtte fra Microsoft ble avsluttet i april 2014. Av
PC-ene i foretaksgruppen er nå et antall på omkring 54 500 på operativsystemet Windows 7,
hvor Microsoft vil slutte å legge ut sikkerhetsoppdateringer i januar 2020 og dermed gjør
slutt på det som kalles utvidet support.
IKT-tjenestene til sykehusene i Helse Sør-Øst benytter i dag ca. 10 000 servere. Av disse er
over halvparten på operativsystemet Windows Server 2008 eller eldre. Forlenget støtte og
sikkerhetsoppgraderinger av Windows Server 2008 stopper i januar 2020. I opprinnelig plan
var gjennomføringen av moderniseringen ved hjelp av DXC forutsatt ferdigstilt til oktober
2019.
Deler av dagens IKT-infrastruktur er gammel og svært kompleks, og medfører involvering av
mange eksterne leverandører i drift og forvaltning. Data er ikke strukturert på en slik måte at
drift og forvaltning kan utføres samtidig som tilgang til sensitiv informasjon kan forhindres.
For å sikre at tilgang til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte,
må kontroll og styringsmekanismer implementeres. Dette kan ikke gjennomføres i
tilstrekkelig grad uten en modernisering.
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2.3.

Tiltak for å sikre sikker og stabil drift

Som en konsekvens av at iMod er satt i bero, har det dukket opp behov for å iverksette tiltak
for kritiske behov som var planlagt løst gjennom iMod nå blir utsatt og må da gjennomføres
på andre måter. Hovedprioriteten er å få etablert løsninger på de områdene som var
prioritert tidlig i moderniseringen for å sikre sikker og stabil drift på kort sikt. For øvrig
henvises det til sak 058-2017. Det er identifisert tiltak både fra helseforetakene og i regi av
driften i Sykehuspartner HF.
Avtalen med DXC er juridisk bindene selv om programmet er satt i bero og medfører at man
først må forespørre DXC om å levere iht. våre krav, før man eventuelt tildeler jobbene til
andre leverandører.
Det er derfor utstedt en endringsordre til DXC for å utrede, planlegge og tilby nødvendige
tiltak. Alternative løsninger i egen regi utredes parallelt. Deretter skal det tas stilling til
tilbudene og beslutte implementering, enten med hjelp fra DXC eller i egen regi. Eventuell
implementering utført av DXC vil bli styrt av nye endringsordrer.

DXC er forespurt om å utarbeide tilbud knyttet til følgende behov;
1. Oppgradering av Trådløst nett ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus
2. Flytte alle arbeidsflater ved Akershus universitetssykehus over på regionalt
nettverksdomene (SIKT)
3. Utvide dagens backup plattform
4. Etablere nye felles sentralbord løsning for Oslo universitetssykehus
5. Utskifting av multifunksjons skrivere i regionens hvor dagens avtaler utløper
Det er etablert et internt prosjekt for hvert av de utvalgte kritiske prosjektene. Prosjektene
består av representanter fra Sykehuspartner HFs linje og berørte helseforetak.
I tillegg videreføres iMod prosjektene ASC (applikasjonssanering og konsolidering) og IAM
(Identity and access management) i samsvar med sine godkjente mandater, da disse er
uavhengig av hvilket alternativ som velges for videre infrastrukturmodernisering. Prosess og
verktøy videreføres også, men da uten grensesnitt mot leverandør.
Det forventes at det vil dukke opp behov for flere tiltak i påvente av at
moderniseringsprosessen skal bli restartet.
2.4.

Beslutning om veien videre

Beslutningen om å inngå avtale med DXC ble som beskrevet gjort ut fra en vurdering av hva
som vil være mest fordelaktig både ut fra driftsmessige, sikkerhetsmessige og økonomiske
forhold av å gjennomføre modernisering og drift av IKT-infrastruktur i egen regi eller med
ekstern partner for å kunne møte fremtidige behov og krav.
Når beslutningen om videreføring av avtalen skal tas og eventuelt i hvilket omfang vil det
opprinnelige grunnlaget være startpunktet. Det er spesielt to forhold som er sentrale i
beslutningen.
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1. Hva er konsekvensen av å gjennomføre avtalen med de endringer som eventuelt foreslås
2. Hva er alternativet til å gjennomføre avtalen
Konsekvens av å gjennomføre avtalen med de endringer som eventuelt foreslås
Utgangspunktet er at det foreligger en avtale med tydelige leveransekrav og mål med en
underliggende plan og et totalt kostnadsnivå. Kravspesifikasjonen som lå til grunn for DXC
sin besvarelse, og avtalen, spesifiserer sikkerhetskrav til trygg og sikker behandling av
pasientsensitiv data i en fremtidig driftsmodell.
Eventuelle endringer i kravene vil påvirke hvordan fremtidig driftsmodell vil se ut og hvordan
denne utvikles og rulles ut i Helse Sør-Øst. Endringer vil også kunne få finansielle
konsekvenser. Beslutningsunderlaget vil inneholde en beskrivelse av alle endringer i våre
krav, en konsekvensvurdering av endringene samt et nytt estimat på totalkostnaden.

Alternativ til å gjennomføre avtalen
Utgangspunktet for å vurdere konsekvensen av en eventuell terminering er både dagens
situasjon og kostnadsestimatet som lå til grunn for egen regi. Alle endringer som blir skissert
som alternativ til avtalen med DXC vil også bli konsekvensvurdert opp mot opprinnelig egen
regi, inkludert økonomiske konsekvenser. I tillegg vil det bli gjort en vurdering av hva som vil
måtte gjøres i tiden som kommer ved en eventuell kansellering for å kunne tilrettelegge for
sikker og stabil drift, samt etterlevelse av sikkerhetskrav og fremtidige utviklingsbehov. I
dette arbeidet er kritisk at det gjøres en konsekvensvurdering for drift, informasjonssikkerhet
og planlagte prosjekter i foretaksgruppen behov følger av at et alternativ utenfor kontrakten
mest sannsynlig vil gi en modernisert infrastruktur på et betydelige senere tidspunkt.
3.

Veien videre

3.1.

Bestilling fra Helse Sør-Øst RHF

I sitt ekstraordinære styremøte 28. juni 2017 tok styret i Helse Sør-Øst RHF rapporten fra
PwC og status fra styret i Sykehuspartner HF til etterretning. Styret i Helse Sør-Øst RHF
understreket at alle alternativer for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen må
ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte, og i tråd med
lovgivningen, og at konsekvenser ved terminering av avtalen må utredes videre. Styret i
Helse Sør-Øst RHF la videre vekt på at det videre arbeidet skjer med god involvering og
medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.
3.2.
3.2.1.

Videreføring av modernisering innenfor rammene av eksisterende kontrakt
Alternativer

I ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner HF den 20. juni 2017 ble det redegjort for hvilke
mulige alternative tilnærminger som eksisterer for etablering av en modernisert IKTinfrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS.
Følgende tre begreper fra kontrakten med DXC benyttes for å skille på alternativene:
Sykehuspartner HFs drift av dagens infrastruktur (Current Mode of Operation, CMO),
dagens infrastruktur driftes av DXC med eget og virksomhetsoverdratt personell
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(Transitional Mode of Operation, TMO) og nye infrastrukturtjenester driftes av DXC (Future
Mode of Operation, FMO).
Følgende hovedalternativer ble skissert:
• Alternativ 1: Gjennomføre modernisering med forsterkende tiltak innen
informasjonssikkerhet, kansellering av TMO (Sykehuspartner drift CMO, DXC drift FMO)
• Alternativ 2: Gjennomføre kontrakt med forsterkende tiltak innen informasjonssikkerhet, og
delvis/stegvis overdragelse (delt driftsmodell CMO/TMO, DXC drift FMO)
• Alternativ 3: Gjennomføre kontrakt med forsterkende tiltak innen informasjonssikkerhet før
overdragelse (DXC drift TMO og FMO)
I forhold til de aspekter som er påpekt knyttet til informasjonssikkerhet og personvern så vil
alle alternativene kunne gjennomføres i samsvar med lov og forskrift, da opprinnelig avtale
også legger opp til dette. Alternativene vil imidlertid kunne representere ulike nivåer av
risiko, operasjonelt og informasjonssikkerhetsmessig. Alternativ 3 ligger lengst opp mot
eksisterende kontrakt, mens alternativ 1 representerer den største endringen av kontrakten.
Basert på de føringer som er gitt utredes kun alternativ 1 nærmere.
3.2.2.

Innledende vurderinger knyttet til alternativ 1

Den reviderte løsningen som er under utredning er basert på det valgte Alternativ 1 ut av de
tre mulige alternativene som ble introdusert. Alternativ 1 forutsetter at dagens infrastruktur
(CMO) driftes og forvaltes av Sykehuspartner HF, mens nye infrastrukturtjenester (FMO)
leveres av DXC.
Alternativ vurderingen er igangsatt for å adressere to sentrale endringsdrivere som er:
1.
2.

Pasienter bør være sikre på at sensitiv personlig informasjon håndteres på en trygg og sikker
måte. Det er nå en oppfatning av at dette ikke er tilfelle
Risikoen for ukontrollert tilgang til sensitive data oppfattes å være for høy på grunn av
begrensningene i dagens CMO-miljø

DXC har påbegynt analyse av alternativ 1 i lys av dette og vil videreutvikle og detaljere dette
alternativet med nødvendige tilpasninger i samarbeid med Sykehuspartner HF og andre
øvrige interessenter. Foreløpig tidsplanen for å fullføre en re-planlegging og kunne starte
opp igjen en gjennomføring av infrastrukturmoderniseringsprogrammet går frem mot slutten
av året.
Den eksisterende avtalen er basert på Helse Sør-Øst sitt behovs- og kravsett utviklet over
de siste 3-4 årene. Avtalen er utformet for å møte målsettingen i Helse Sør-Øst RHF sin
IKT-strategi og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Analysen av en alternativ løsning baseres på følgende løsningsprinsipper:
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1. Tjenestene vil om mulig omformes direkte fra CMO til FMO. CMO-tjenestene forvaltes av
Sykehuspartner HF. FMO-tjenestene forvaltes av DXC. TMO-tjenester hvor det er mulig, vil
bli fjernet helt.
2. De eksisterende FMO-kravene er ikke endret. TMO krav i prinsippet er ikke lenger i omfang
Ytterligere sikkerhetsforbedringer vil forbedre informasjonssikkerheten utover de
opprinnelige FMO-kravene.
3. Hvis DXC krever privilegert tilgang til CMO, vil DXCs ressurser være lokalisert i Norge.
4. FMO-tjenester skal leveres fra land i EØS; et alternativ vil bli inkludert for å støtte
pasientdata- sensitive miljøer fra Norge.
5. Den gjenværende transformasjonsperioden er estimert mellom 30-36 måneder
6. Løsningen vil overholde arbeidsmiljølovgivningen.

Hensikt med re-planleggingen er ikke å utføre et fullstendig redesign av de avtalte
tjenestene, hoveddelen av dagens løsning anses fortsatt som gyldig. I tillegg søkes det å
kunne gjenbruke de investeringene som så langt er gjort gjennom iMod.
I den påbegynte vurderingen av alternativ 1 er det identifisert en rekke områder som det vil
bli jobbet videre med. Så langt er følgende hovedområder avdekket:
•

•

•

•

Sameksistens av CMO- og FMO-tjenester - kompleksiteten i transformasjonsprogrammet og
pågående drift øker som følge av at CMO-tjenester som leveres av Sykehuspartner HF vil
eksistere i sammenheng med FMO-tjenester levert av DXC. Under transformasjonsfasen vil
endringsraten i både CMO og FMO infrastruktur være relativt høy, og tjenester som ligger i
CMO i dag, kan ha blitt flyttet til FMO i morgen. DXC mener at å samordne dette
operasjonelt kan gjøres ved å legge til et serviceintegrasjonslag, felles bemannet av
Sykehuspartner og DXC-ansatte. DXC drifter en lignende løsning allerede for andre kunder,
inkludert den Posten Norge AS.
Gradvis overføring av tjenester fra CMO til FMO - hvor i den eksisterende løsningen
ansvaret for levering av alle CMO-tjenester ble overført på samme dato til DXC, vil
overgangen i den nye løsningen av tjenester være en blanding av «big bang»-tilnærming og
en gradvis overgang i transformasjonsperioden. For nettverkstjenester foreslås fortsatt en
fullstendig overføring av ansvar til DXC. For arbeidsplass og hosting vil tilgangen til utrulling
av tjenestene bli gradvis, hvor tilnærmingen (for eksempel av foretak, sykehus, tjeneste,
eller tårn) fortsatt må avtales med Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Hensikten er å
flytte til FMO så raskt som mulig på en sikker måte.
Utrede frivillig og gradvis overføring av personer fra Sykehuspartner til DXC – det pågår
utredning av mulighet for en frivillig overføring av ansatte. Ansatte skal sikres rettigheter i
tråd med arbeidsmiljøloven kapittel 16. Det betyr at prinsippene i aml. § 16 legges til grunn
for alle ansatte som velger å bli overført, uavhengig av om overdragelsen er å anse som en
virksomhetsoverdragelse eller ikke. Ansatte i Nettverk vil sannsynligvis bli overført i en
omgang, men for Hosting og Arbeidsflate kan det bli en gradvis overføring.
Oppdatert tilnærming til migrasjonsprosjekter - frivillig og gradvis overføringen av ansatte
og behovet for å minimere tilgangen til DXC-ansatte til CMO-miljøet vil kreve endringer i
visse transformasjonsprosjekter. Overføringsaktiviteter som vedrører applikasjoner som
behandler sensitive data, kan utføres av et migreringslag i Norge, mens programmer som

________________________________________________
Side 13 av 22

•

•

•

•

•

behandler mindre sensitive forretningsdata, kan migreres av lag i andre EØS-land.
Planleggingen av dette forutsetter en kartlegging for å få oversikt over sensitive data.
En oppdatert FMO-leveringsmodell - den eksisterende FMO - løsningen er basert på en
global leveringsmodell der tjenester primært leveres fra Norge, Bulgaria, India og Malaysia.
Dette er imidlertid avhengig av en rekke faktorer knyttet til endringsdriverne beskrevet
ovenfor. DXC har mulighet for å levere FMO-tjenestene kun fra EØS-land, noe som vil
innebære en blanding av Norge og først og fremst Bulgaria. Ethvert valgt land må fortsatt gå
gjennom og få godkjent en sikkerhetsvurdering utført av Sykehuspartner HF. I tillegg kan
DXC også implementere leveringsmodellen på en slik måte at lagene og/eller enkeltpersoner
som støtter infrastruktur som inneholder pasientsensitive data, ville passere en utvidet
sikkerhetsklarering. Dette vil være en forbedring i forhold til det som ligger i eksisterende
avtale.
Forbedringer basert på erfaringer - Den eksisterende FMO-løsningen vil bli oppdatert basert
på erfaringer «lessons learned» under transformasjonsprogrammet. Utestående problemer
vil bli løst og innlemmet i det nye alternativet. Visse forbedringer som har vært gjenstand for
diskusjon, for eksempel aktivering av «Dynamic Zoning» en forbedret ekstern
tilgangstjeneste for DXC, og oppsettet av en ny Active Directory-struktur, som vil bli
inkludert i den oppdaterte løsningen.
Ytterligere sikkerhetsforbedringer - for ytterligere å redusere risikoen for uautorisert tilgang
til sensitive data, vil ekstra forbedringer bli inkludert i løsningen. Eksempler på forbedringer
som vurderes er implementeringen av neste generasjons brannmurer (firewalls) på
avsidesliggende lokasjoner for å muliggjøre forbedret beskyttelse mot eksterne trusler og
tiltak for å støtte Sykehuspartner HF i arbeidet med å oppnå samsvar med kravene knyttet til
personvern (GDPR) som trer i kraft neste år.
Oppdateringer til styringsmodellen - Siden CMO- og FMO-tjenestene vil sameksistere,
innebærer endringer på operasjonelt nivå behov for aggregert rapportering og flere
operative beslutningsfora. En av lærdommene i løpet av de første 6 månedene av
transformasjonen er at på taktisk nivå må interessentforvaltningen få mer fokus.
Revidert Transisjon- og Transformasjonsprogram - Når en endelig avtale om alternativ
løsning er oppnådd, starter Transisjon og Transformasjon. DXC mener at de første FMOtjenestene kan være operative 4-6 måneder etter omstart av Transformasjon.

DXCs oppfatning er at man kan komme fram til en god løsning innenfor rammene av
eksisterende kontrakt som vil kunne tilfredsstille nøkkeldriverne for endring av den
eksisterende løsningen.
3.3.
3.3.1.

HR prinsipper og arbeidsrettslig perspektiver knyttet til alternativ 1
Reglene om virksomhetsoverdragelse

Reglene om virksomhetsoverdragelse er fastsatt i EU-direktiv 2001/23/EF og er
implementert i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene er ufravikelige noe
som betyr at hvis vilkårene i loven er oppfylt, vil ikke partene kunne avtale seg bort fra at
reglene skal komme til anvendelse.

________________________________________________
Side 14 av 22

Sykehuspartner har gjort en juridisk vurdering av alternativ 1, slik alternativet er utredet p.t,
opp mot reglene om virksomhetsoverdragelse. Kort oppsummert mener vi at alternativ 1 (i
arbeidsrettslig sammenheng) skiller seg fra opprinnelig plan, og det fremstår ikke like klart at
transaksjonen er å anse som en virksomhetsoverdragelse. Det utredes mulighet for en
overføring av ansatte basert på frivillighet. Det er videre lagt til grunn at ansatte som velger å
bli overført til DXC, sikres rettigheter i tråd med bestemmelsene i aml. kapittel 16.
Juridiske samt praktiske/driftsmessige forhold vil bli utredet nærmere i det videre arbeidet.
F.eks. må det utredes videre om de utvidede rettigheter beskrevet i appendix 14 også skal
gjelde ved en fullt ut frivillig løsning.
3.3.2.

Overordnede HR-prinsipper

Sykehuspartner HF følger «Retningslinjer for omstillinger i Sykehuspartner» som bygger på
«Omstillingsavtalen for Helse Sør-Øst». Retningslinjene skal sikre at omstillinger
gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og avtaler, sikre god involvering og
medvirkning av tillitsvalgte, samt at virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø gjennom hele
prosessen.
Ved gjennomføring av alternativ 1 vil retningslinjene legges til grunn i HR sitt arbeid.
Et overordnet mål i HR-politikken er å benytte tilgjengelige ressurser på en effektiv og
hensiktsmessig måte. Dersom medarbeidere ikke overdras til DXC, vil overordnet målsetting
være at disse medarbeiderne får oppgaver i Sykehuspartner HF som er tilpasset
kompetanse og ferdighetsnivå.
Endring av kompetanse
I en gjennomføringsmodell med frivillig overføring til DXC, vil kompetansendring være et
viktig omstillingstiltak for de som velger å fortsatt være ansatt i Sykehuspartner HF. Det
overordnede formålet med kompetanseendring vil være å ivareta de ansattes motivasjon og
faglige utvikling, samt sikre at virksomheten har rett kompetanse på riktig sted.
Kompetansebehovet i Sykehuspartner HF vil trolig variere i fasene fram til den nye
infrastrukturen er etablert. Når en tjeneste er faset ut, må medarbeideren påregne og utføre
andre oppgaver som er tilpasset virksomhetens behov. Det vil kunne være behov for ny
kompetanse, kompetanseendring, forvaltning av etablert kompetanse, samt håndtering av
«feil» kompetanse.
Sykehuspartner HF har i dag et udekket behov for kompetanse innen enkelte områder, og
dette behovet vil kunne øke gjennom moderniseringsperioden. Våren 2017 ble det
gjennomført en kompetansekartlegging på organisatorisk nivå. Her ble kritiske og
fremtidsrettede kompetanseområder identifisert. Det vil også kunne være mulighet for
verdiskapning innen spesialtekniske tjenester, for eksempel med oppfølging av ny teknologi
for hjemmebehandling av pasienter. En rask teknologisk utvikling nødvendiggjør livslang
læring og fleksibilitet. Det vil være et kontinuerlig behov for å bygge teknologikompetanse
innen trender, for automatisering gjennom digitalisering og robotisering,
teknologikomponenter, tung- og lettvektteknologi. Her finnes også et potensiale for å kunne
bygge kompetanse på verdiskapning gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling- og endring.
En kompetanseendringsplan som ivaretar viktige endringstrender innen helse vil kunne
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skape motivasjon hos ansatte som allerede har etablert en virksomhetskompetanse innen
helse og teknologi.
For å kunne gjennomføre kompetanseendringen må nødvendige ressurser settes av i
økonomisk langtidsplan (ØLP).
3.4.

Utredning av gjennomføring utenfor rammen av eksisterende kontrakt

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 i vedtakspunkt
6 at «Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative
modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle alternativer skal
ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte og i tråd med
lovgivningen. Styret understreker også at terminering av avtalen skal utredes videre og det
må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.»
På bakgrunn av dette er det påbegynt et utredningsarbeid på hvordan en modernisering av
Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom
avtalen med DXC termineres. Utredningen skal gjennomføres med bred involvering og
medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte ved at prosjektet aktivt søker å engasjere og
informere.
Formålet med utredningen er å skape et godt grunnlag for beslutninger knyttet til
moderniseringen av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst dersom avtalen med DXC termineres
og dersom Helse Sør-Øst RHF deretter beslutter at gjennomføringen skal skje i regi av
Sykehuspartner HF.
Prosjektet vektlegger at styret i Helse Sør-Øst RHF i vedtakspunkt 6 presiserer at
utredningen skal fokusere på hvordan modernisering kan gjennomføres i regi av
Sykehuspartner HF, dvs. at Sykehuspartner HF har gjennomføringsansvaret. Prosjektet
tolker dette som en endring i forhold til det såkalte «Egenregialternativet» som lå til grunn for
Helse Sør-Østs styrevedtak 069-2016. I egenregialternativet var moderniseringen forutsatt å
skje i regi av programmet Digital fornying (Helse Sør-Øst RHF) med ressurser fra bl.a.
Sykehuspartner HF.
Dersom avtalen med DXC videreføres, er ambisjonene i denne utredningen at aktivitetene
som er gjennomført og resultatene som er fremkommet, i størst mulig grad skal være
relevante og gjenbrukbare også i videreføringen innenfor avtalen med DXC.
Utredningen skal munne ut i fire hovedleveranser:
1. En beskrivelse av relevante forutsetninger m.m. som kan og bør danne utgangspunktet for
en videreføring av moderniseringen av infrastrukturen i regi av Sykehuspartner, hvis avtalen
med DXC termineres.
2. En beskrivelse av nye gjennomføringsalternativer for modernisering i regi av Sykehuspartner
HF, herunder organisering og styring av gjennomføringen, dersom kontrakten med DXC
termineres
3. En beskrivelse av et revidert gevinst- og målbilde for modernisering i regi av Sykehuspartner
HF dersom kontrakten med DXC termineres
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4. Reviderte kostnadsestimater, tidsplaner og risikovurderinger.
3.4.1.

Tidsplan og organisering

Følgende tipsplan for arbeidet legges til grunn:

Fase 1 – I løpet av august 2017:
•

•

Mandat for utredningen godkjent
o Styringsgruppen er den samme som for de øvrige prosjektene som er
iverksatt etter vedtakene fra Foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 31. mai og
det ekstraordinære styremøtet i Helse Sør-Øst 28. juni.
Plan for utredningen, herunder plan for bred involvering og medvirkning fra ansatte
og tillitsvalgte.

Fase 2 – Innen 1. november 2017:
Klargjøring av beslutningsunderlag..
•

•

•

•

Beskrivelse av relevante forutsetninger m.m. som kan og bør danne utgangspunktet
for en videreføring av moderniseringen i regi av Sykehuspartner HF, sett i forhold det
som lå til grunn for «egenregialternativet» i Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016.
o For å avdekke evt. endrede/nye forutsetninger avholder Sykehuspartner HF
møter for erfaringsutveksling med Helse Vest IKT, Skatteetatens IT- og
servicesenter og evt. NAV IKT, samt en eller flere interne arbeidsmøter. Det
vil også avholdes møter med Helse Sør-Øst RHF og utvalgte helseforetak.
Beskrivelse av nye gjennomføringsalternativer for modernisering i regi av
Sykehuspartner HF dersom kontrakten med DXC termineres
o Herunder hvordan leverandørmarkedet kan utnyttes mest mulig kosteffektiv
uten tilsvarende avtale som med DXC
o På kort sikt (ut 2018) innenfor ØLP/budsjett 2018 og gjeldende kunde- og
leverandøravtaler etc.
o På lengere sikt.
Beskrivelse av et revidert målbilde for modernisering i regi av Sykehuspartner HF
dersom kontrakten med DXC termineres.
o På kort og lengere sikt
o Målbildet knyttes an til Regional IKT-strategi, ØLP 2018-2021, områdeplaner
fra helseforetakene og planene i Regional klinisk løsning (RKL) som inngår i
Digital fornying.
Reviderte kostnadsestimater, tidsplaner og risikovurderinger.

Arbeidet gjennomføres ved hjelp av en kjernegruppe og følgende fire arbeidsgrupper:
– Finansiering og gevinster
– Teknologi og marked
– Kompetanse og kapasitet
– Ledelse og styring
Alle arbeidsgruppene, samt andre interessenter, deltar på alle workshopene.
Konsulentbistand vil bli benyttet ved behov.
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3.5.

Status prosjekter som videreføres

I samsvar med beslutningen om å sette programmet i bero, gjennomføres en kontrollert
nedpakking av programmet slik at det vil være mulig å gjenoppta og bygge videre på det
arbeidet som er gjort så langt når infrastrukturmoderniseringen fortsetter. Dette arbeidet er
nå i ferd med å ferdigstilles og oppgaver overføres linjen i Sykehuspartner HF.
Innen noen områder videreføres pågående utvikling i samsvar med vedtatte mandater.
Prosjektenes gjennomføring og leveranser er uavhengige av hvilken gjennomføringsmodell
som velges videre for infrastrukturmoderniseringen. Prosess og verktøy videreføres uten
grensesnitt mot leverandør. IAM og ASK er prosjekter som ble overført fra det tidligere
moderniseringsprogrammet som inngikk i Digital fornying og er uavhengige av en
industrikontrakt og gjennomføres av egen organisasjon.
På telekom gjøres det forberedende arbeid i egen regi. Som en separat aktivitet under dette
er imidlertid DXC forespurt om å utrede en leveranse av sentralbordløsning for Oslo
universitetssykehus og er tidligere omtalt i kap. 2.3.
3.5.1.

IAM prosjektet

IAM (Identity and Access Management) – prosjektets målsetting er å:
• Utvide identitet- og tilgangsløsningen til å styre tilganger for brukere på utvalgte regionale
kliniske løsninger (delsystemer levert igjennom RKL programmet)
• Etablere sikker tilgang til utvalgte lokale, regionale og nasjonale tjenester for regionens
helsepersonell, privat/ideelt helsepersonell og for borgere (borgere som bruker
helsenorge.no)
• Etablere løsning for sikker bruk av mobile enheter for egen regions helsepersonell
• Etablere løsning for sikre integrasjoner på tvers av virksomheter og driftsleverandører
• Etablere prosesser og rutiner for en helhetlig forvaltning av identitet- og tilgangsstyringsdata
og -tjeneste for alle HF.
• Etablere løsning for sikker tilgang til regional tjeneste for medisinsk teknisk utstyr (MTU)
Fremdriften i prosjektet er i stort i henhold til plan. Som en del av de tiltak som nå iverksettes
for å styrke tilgangsstyring også i eksisterende infrastruktur sees det på om mandatet til
prosjektet skal oppdateres og om IAM prosjektet kan ta ansvaret for gjennomføring. Så langt
har IAM-prosjektet vært fokusert mot å etablere løsninger som en del av ny infrastruktur, da
det er begrenset hvilken effekt investeringer gir i eksisterende løsninger.
3.5.2.

ASK

ASK (Applikasjons- sanering og konsolidering) skal i samsvar med vedtatt prosjektdirektiv
tilrettelegge for en mer kostnadseffektiv applikasjonsportefølje som tilbyr like mye
funksjonalitet basert på standardiserte applikasjoner og som møter kravene til moderne
infrastruktur. Prosjektet skal utarbeide standardiseringscaser med kost/nytte-analyser 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.
Prosjektet følger sin opprinnelige fremdriftsplan på standardiseringscaser og jobber mot å
ferdigstille kat.1 prosjekter innen 2017. Grunnet at iMod er satt i bero er
avstemmingsarbeidet mot helseforetakene 4-5 uker bak skjema.
Avstemming av applikasjonsporteføljen på Sunnaas sykehus HF er utført og godkjent av
helseforetaket. Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF
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og Oslo universitetssykehus HF har også påbegynt avstemmingsarbeidet. Da det ikke finnes
noe mottak av applikasjoner som skal videreføres, jobber helseforetakene pt uten frister.
Standardiserings caser for kat1 (enkle applikasjoner som ikke utløser anskaffelse)
applikasjoner utarbeides fortløpende, og drøftes internt i Sykehuspartner HF
standardiseringsforum.
Det er viktig at prosjektet snarest får re-etablert en styringsstruktur, slik at fremdriften ikke
blir ytterligere negativt påvirket. Det er utfordringer knyttet til at SPOC gruppen er lagt ned,
og det mangler en omforent beslutningsprosess. Det jobbes nå med å få dette på plass.
Prosjektene i iMod som var ansvarlige for teknisk kartlegging og migrering er stilt i bero,
dette vil etter hvert sette begrensninger for fremdriften i prosjektet.

3.5.3.

Prosess og verktøy

Sykehuspartner HF har etablert Prosess og verktøy prosjektet for å standardisere og bedre
driftsprosessene og tilrettelegge for ekstern partner. Fra kontraktsignering med ekstern
partner har prosjektet vært underlagt iMod programmet. På det tidspunktet iMod ble satt i
bero vurderte Sykehuspartner HF verdien av en ferdigstillelse av fase en av prosjektet,
inkludert endringer der grensesnitt til ekstern partner ble fjernet, til å være høy og prosjektet
ble re-planlagt uten DXC.
Det re-planlagte prosjektets formål er å gi bedre støtte for tilgangsstyring, bedre
kunnskapsdeling, kortere løsningstid innen feilretting, effektivisert og forutsigbart
behandlingsløp for tjenesteleveranser til kunde, samt muligheter for raskere gjennomføring
av endringer. Arbeidet er i god progresjon og leveransen vil kunne gjenbrukes uavhengig av
fremtidig moderniseringsløp. Fremtidige investeringsbehov er likevel avhengig av hvilket
alternativ som blir valgt for videreføring av modernisering i foretaksgruppen.

3.5.4.

Telekommunikasjon

Før programmet var satt i bero var det påbegynt en prosess med DXC for å detaljere
kravene til fremtidige tjenester innen telekommunikasjon, inklusive alarm og personsøk. I
større grad enn det det var tatt høyde for i opprinnelig kontrakt er det ønskelig å i større grad
satse på mer fremtidsrettede tekniske løsninger ala det som er innført gjennom Nytt
Østfoldsykehus, snarere enn tradisjonelle proprietære løsninger.
En av aktivitetene som prioriteres som en del av dette er ny sentralbordløsning (TRIO) ved
Oslo universitetssykehus (se ovenfor). Som en del av de helseforetaksspesifikke
prosjektene er DXC forespurt om å utrede en leveranse av dette. Tilbudet fra DXC skal
foreligge i slutten av august.
I tillegg til dette jobbes det med utarbeidelse av et oppdatert mandat og styringsdokument
for telekom området for å sikre mest mulig fremtidsrettede tjenester innenfor dette området
som er i ferd med å smelte sammen med IKT området.

3.6.

HF-spesifikke prosjekter

På det tidspunkt iMod ble satt i bero, ble helseforetakenes kontaktpersoner spurt om behov
for gjennomføring/videreføring av vesentlige prosjekter på tross av at iMod ble satt i bero.
De fleste helseforetakene ga tilbakemelding om dette via de Kundeansvarlige i
Sykehuspartner HF med vurderinger av kritikalitet, omfang og konsekvens ved ikke å
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iverksette tiltak. De prioriterte tiltakene som helseforetakene ønsket videreført fremgår av
Styresak 045-2017-2.

En juridisk vurdering konkluderte med at kjøp utover ordinær drift, som et større volum av
komponenter, investeringer og prosjekter knyttet til infrastruktur er dekket av avtalen med
DXC, men under gitte forutsetninger. Basert på dette utredes leveranse fra DXC før
eventuelle andre løsninger velges.
På bakgrunn av dette ble 5 av de prioriterte tiltakene tatt videre som prosjekter i et
hensiktsmessig samspill mellom helseforetakene, Sykehuspartners fagmiljøer og DXC:
• Oppgradering av Trådløst nett – Oslo universitetssykehus HF (Her er Akershus
universitetssykehus HF og Vestre Viken HF med i planene, men med fokus på Oslo
universitetssykehus HF i 2017). Kritisk for blant annet bredding av regional kurveløsning.
• Flytte Arbeidsflate-klienter på Akershus universitetssykehus HF over på SIKT. Høy prioritet.
• Utskifting av Multifunksjonsskrivere (flere helseforetak). Betydelige beløp betales i overleie.
• Nytt (Trio) sentralbord Oslo universitetssykehus HF. Fare for sammenbrudd, kritisk i forhold
til kritiske hendelser og beredskapssituasjoner.
• Utskifting av IP-telefoner på Akershus universitetssykehus HF. Høy prioritet.
Status for disse prosjektene er per dato som følger:

For de øvrige prioriterte tiltakene er det nå satt i gang etablering av prosjekter for
gjennomføring som vil involvere de respektive helseforetakene:
•
•
•
•

3.7.

Trådløst nettverk SIHF (og Ahus) (Vil følge resultatet av prosjektet som pågår for OUS/VVHF).
Dynamisk arbeidsflate ved Sunnaas
Innføring av mobile løsninger SIHF
Videreføring av IP-Telefoni bylinjer – Telefoni SIHF

Re-organisering av arbeid med infrastrukturmodernisering

Infrastrukturmoderniseringen og kontrakten med DXC eller andre partnere vil utgjøre en
vesentlig andel av Sykehuspartner HF sin virksomhet og økonomi. Den situasjonen som har
oppstått gjennom å stille programmet i bero påvirker derfor hele foretaket.
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Prosjektene som pågår krever styring og koordinering. Disse prosjektene har også behov for
medvirkning fra mottakende enheter, kunder og berørte programmer. I tillegg må avtalen
med DXC forvaltes.
For å løse disse utfordringene i en interim periode, inntil endelig valg av
moderniseringsalternativ er besluttet, etablerer Sykehuspartner HF et interim porteføljestyre
og en SPOC-gruppe.
Gjennom de vedtak som er tatt knyttet til re-planlegging av infrastrukturmoderniseringen skal
det også utarbeides «forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet». Skal
foretaksgruppen lykkes med både gjennomføring og gevinstrealisering relatert til
infrastrukturmoderniseringen er det avgjørende å få organisert og samordnet arbeidet på en
måte som sikrer gjennomføringskraft i egen organisasjon. Arbeidet med
infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst bør derfor re-organiseres for videreføring så raskt
som mulig, på en måte som er uavhengig av eventuelle endringer i, eller terminering av,
kontrakten med DXC. Organiseringen bør tilpasses trinnvise beslutninger og underliggende
arbeid frem mot en endelig besluttet organisering og gjennomføringsstrategi:
1. Etablering av en interim styringsgruppe i Sykehuspartner HF for å sikre en effektiv
«interimsperiode» for styring av pågående arbeid og re-planlegging av et program for
infrastrukturmodernisering i løpet av høsten 2017.
2. Klargjøre for re-etablering av en styrket styringsstruktur for omstart av et endelig program
for gjennomføring av infrastrukturmodernisering

For å sikre nødvendig forankring, spesielt i re-planlegging av endelig program for
gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen, må prosjekteier sikre etablering av
nødvendige fora for involvering og forankring på regionalt nivå og med de øvrige
helseforetakene. Det må sikres tilstrekkelig forankring av mandat og av alle relevante planer
som skal sikre en vellykket gjennomføring i Helse Sør-Øst.
I parallell med re-planleggingen påbegynnes derfor også arbeidet med en re-etablering av
styrket styringsmodell for infrastrukturmoderniseringsprogrammet. Det velges en tilnærming i
første fase av dette som vil være uavhengige av hvilken gjennomføringsmodell som velges.
Første fase av arbeidet er å konkretisere målbildet for moderniseringen og utarbeide
beslutnings- og styringsdokumentasjon (ref. Metiers rapport fra mars 2017), herunder tydelig
definering av organisering og styringsprinsipper tilpasset programmets definerte ansvar,
samhandling med linjen, gjennomførings- og gevinstrealiseringsstrategier, kontroll- og
styringsstrategier mm.
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3.8.
•
•
•
•
•
•
•

Oppsummering
En omfattende kravprosess siden 2013 danner grunnlaget for målsetting og krav til
infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst uavhengig av gjennomføringsmodell
Infrastrukturmoderniseringen ligger på kritisk linje i forhold til sikker og stabil drift bl.a.
knyttet til levetidsoppdateringer og er direkte relatert til pasientsikkerheten
DXC sin foreløpige vurdering har ikke avdekket forhold som tilsier at det ikke vil være
mulig å gå videre med en modernisering innenfor rammene av eksisterende kontrakt
Det er påbegynt en utredning på hvordan en modernisering skal kunne gjennomføres
utenfor rammen av eksisterende kontrakt
Alle aktiviteter gjennomføres med så bred involvering av organisasjonen som mulig
Det forventes at man tidligst vil kunne ha et fullstendig beslutnings- og planunderlag
for en videreføring mot slutten av året, og hvor leveranser til foretakene vil kunne
komme i gang 4 til 6 måneder etter dette
Det arbeides med å igangsette en re-etablering av en mer permanent
styringsstruktur for infrastrukturmoderniseringen og oppbygging av et nytt program
for dette
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1. Innledning
Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere sikker og stabil drift av IKT tjenester til Helse
Sør-Øst og har kontinuerlig høyt fokus på kvalitet og presisjon på dette området. Området
omfatter drift og forvaltning av tjenester, herunder av infrastruktur, applikasjoner og periferi,
samt brukerservice.
En kritisk oppgave innenfor drift og forvaltning er proaktivt vedlikehold av tjenestene.
Sykehuspartner HF får i årlig budsjettprosess tildelt en ramme til driftsinvesteringer. Med
driftsinvesteringer menes nødvendige anskaffelser av utstyr og lisenser/programvare som
skal sikre opprettholdelse av sikker og stabil drift på eksisterende IKT infrastruktur. De siste
årene har Sykehuspartner HF fått tildelt midler på et nivå som kun tillater utskifting av
komponenter ved brekkasje, naturlig vekst i lagring og lisenskostnader.
Driftsinvesteringsbudsjett for 2017 er på 85 MNOK til infrastruktur og lisenser/programvare. I
tillegg kommer en ramme for finansiell leasing til periferiutstyr. Rammen er basert på
følgende forutsetninger:
•
•
•
•

Sykehuspartner HF skal dekke nødvendige driftsinvesteringsbehov fram til DXC
overtar driften 1. mai 2017. Tildeling basert på forventet brekkasje, lagring og
lisenser.
Sykehuspartner HF skal dekke nødvendige driftsinvesteringsbehov knyttet til
telekommunikasjon for hele året, da driftsansvaret for området ikke overføres partner
før senere i kontraktsperioden
Sykehuspartner HF skal dekke nødvendige driftsinvesteringsbehov knyttet til de
lisensavtalene som fortsatt eies av Helse Sør-Øst.
DXC skulle dekke alle nødvendige driftsinvesteringsbehov for overtatte tjenester
etter 1. mai 2017

For 2017 har kjøp av periferiutstyr vært finansiert gjennom bruk av finansiell leasing.
Rammen har vært en del av tildelt ramme 2016 på til sammen 185 MNOK (inkl. lagring) som
har vært strukket ut til å omfatte 1. kvartal 2017. Kjøp av periferiutstyr skulle gjøres gjennom
avtalen inngått med DXC fra 1.mai 2017.
2. Gjennomførte tiltak for å opprettholde sikker og stabil drift
Med bakgrunn i redegjørelsen over oppstod det våren 2017 et umiddelbart behov for å
iverksette tiltak for å opprettholde sikker og stabil levering av Sykehuspartner HFs
tjenesteleveranser.
Periferiutstyr
I perioden april til juni ble leveransene av periferiutstyr preget av nedpakking og avslutning
av lager og logistikkfunksjonen i Sykehuspartner HF, parallelt med prosjektet for oppbygging
hos DXC. Sykehuspartner HF sin avtale om leie av lagerbygg på Ensjø var avsluttet og
planen var å flytte ut av bygget medio juni 2017. For mer detaljer, henvises det til styresak
045-2017.
Da avtalen ble stilt i bero i juni, ble det behov for å finne en løsning for å opprettholde
leveranse av periferiutstyr i henhold til utplasseringsplaner med alle foretak.
Utplasseringsplanene omfatter for siste halvdel av 2017 anslagsvis 13.800 enheter for hele
regionen.
Det ble inngått ny avtale om forlenget leie av lager på Ensjø og et prosjekt for reetablering
av løsning for tanking for hele regionen er gjennomført. Mye av det nødvendige utstyret for
fortsatt drift er på plass slik at det er mulig å drive en effektiv lagervirksomhet.
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Nasjonale avtaler er forlenget for å sikre at umiddelbare behov for anskaffelser av
periferiutstyr dekkes. Parallelt jobbes det med å sikre nødvendige avtaler for kjøp av
periferiutstyr på mellomlang sikt dersom kontrakten med DXC skulle bli terminert, eller
vesentlig utsatt.
I juni i år ble Sykehuspartner HF tildelt en midlertidig finansiering på 10 MNOK til
periferiutstyr, som siden er utvidet til å omfatte ytterligere 80 MNOK, totalt 90 MNOK
gjennom økt ramme for finansiell leasing. I tillegg er det gjort midlertidige tiltak i forhold til
ressurssituasjonen både innenfor lagerdrift og innenfor Lokal Service som har ansvaret for
selve utplasseringen på foretakene. Til sammen leier Sykehuspartner HF inn åtte ressurser.
Fire på lageret, hvor to fastansatte sluttet før sommeren, og fire fordelt ut i Lokal Service.
Sykehuspartner HF ser dermed at årets planer for utskiftninger vil kunne opprettholdes og
målene nås.
Applikasjoner
Forvaltning og oppgraderinger av applikasjoner har fulgt vedtatte leveranseplaner for 2017,
og dette arbeidet fortsetter som planlagt høsten 2017. Dette bidrar til sikker og stabil drift av
tjenester.
Infrastruktur
Når det gjelder vedlikehold av IKT-Infrastruktur inneholdt årets leveranseplaner kun
leveranser og driftsinvesteringsmidler frem til 1. mai 2017. Dette som en konsekvens av
opprinnelig plan for gjennomføringen av iMod og virksomhetsoverdragelse av ansatte til
ekstern partner (DXC). I tillegg var omfang av infrastrukturleveranser skalert ned til absolutt
minimum og modernisering har vært satt på vent i påvente av leveranser fra DXC. Dette har
medført at infrastrukturen nå har flere områder med en økt mengde komponenter som er på,
eller nærmer seg, versjoner hvor leverandør ikke lenger gir støtte på produktet.
Sykehuspartner HF besluttet 8. august 2017 en utvidelse av leveranseplaner for IKTinfrastruktur i 2017. Leveranseplanen er nå utvidet til å inneholde akutt vedlikehold som må
utføres høsten 2017. Finansiering er avklart administrativt med Helse Sør-Øst RHF (se
styresak 055-2017, punkt 2.3 - Økonomiske konsekvenser) som forutsatt i ekstraordinært
styremøte i Sykehuspartner HF styresak 045-2017, samt ekstraordinært styremøte i Helse
Sør-Øst RHF 28.juni 2017, styresak 077-2017. Leveransene omfatter blant annet
-

Underdekning av backup. Analyse og implementering.
Overprovisjonering på lagring. Reduksjon av nivå på overprovisjonering.
Bytte ut foreldet utstyr på utvalgte områder innenfor nettverk.
Leveranser knyttet til bedre sikkerhet som krever midler og ressurstilførsel.
Bredding av analyseplattformen i regionen.

Ressursbehovet
Ressurssituasjonen for områder som er i omfang for virksomhetsoverføring er pr august
2017 slik at ca 30 FTE1 av 143 FTE har sluttet eller gått over i annen stilling i
Sykehuspartner HF. Det er spesielt innenfor områdene nettverk og serverdrift at det er
kritiske behov, men det er også utfordringer innenfor området arbeidsflate. Det er spesielt
fokus på å sikre kritisk bemanning til vaktlag. Medio juni ble det, som følge av at iMod ble
satt i bero, igangsatt økt innleie for å opprettholde sikker og stabil drift og leveranseevne.

1

FTE = Fulltidsekvivalenter
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Sykehuspartner HF besluttet 8. august 2017 at en ansettelsesprosess skal iverksettes
innenfor de mest sårbare enhetene på infrastruktur for å opprettholde sikker og stabil drift.
3. Veien videre
Sykehuspartner HF har utført tiltak på både akutt og kort sikt for å opprettholde sikker og
stabil drift. Dette inkluderer innhenting av midler, utarbeidelse av planer for vedlikehold og
det å sikre ressurser. Situasjonen vurderes fortløpende med hensyn til eventuelle andre
tiltak og ytterligere kritiske behov for å sikre sikker og stabil drift. Tiltakene som er iverksatt
bidrar til et håndterbart risikonivå i driften på kort sikt. Avhengig av hvordan fremdriftsplanen
for videre modernisering blir, kan det bli nødvendig å vurdere ytterligere tiltak for å holde
driften sikker og stabil.
Når det gjelder et tidsperspektiv på mellomlang og lang sikt, så er sikker og stabil drift
avhengig av at prosessen knyttet til infrastrukturmodernisering avklares og at en
modernisering blir iverksatt. På nåværende tidspunkt blir kun brekkasje og mindre
vedlikehold utført i henhold til oppdatert leveranseplan 2017. Dette medfører at dagens IKTinfrastruktur fortsetter å eldes i påvente av en beslutning om videre IKTinfrastrukturmodernisering. Sykehuspartner HF sine kunder uttrykker økende bekymring
over den risikoen en aldrende IKT-infrastruktur, sammen med tap av vesentlig kompetanse
gjennom oppsigelser, medfører for sikker og stabil drift. Sykehuspartner legger opp til økt
kommunikasjon overfor og involvering av kundene for identifisering og gjennomføring av
nødvendige tiltak for fortsatt sikker og stabil drift.
Dersom avtalen med ekstern leverandør ikke kommer i gang igjen innen utgangen av 2017,
vil følgende tiltak måtte gjennomføres innen området periferiutstyr:
• Finansiell leasingsordning må forlenges og nødvendig ramme sikres for 2018.
• Ansettelser av ressurser til lager og logistikk (som sluttet før sommeren som et
resultat av iMod i bero).
• Sikre gode avtaler (spesielt HINAS-avtalene) så lenge det er behov for det. Dette er
så langt sikret i hvert fall ut 2017.
For å sikre fortsatt drift av lager er leieavtalen nå forlenget ut juni 2019 med mulighet til
fremleie og opsjon på ytterligere 2 år.
Prosess for 2018
Sykehuspartner HF har startet arbeidet med utarbeidelse av leveranseplaner for 2018. I
denne prosessen må ta frem planer knyttet til modernisering av infrastruktur som ivaretar
sikker og stabil drift i et langsiktig perspektiv. Dette må gjøres parallelt med at avklaringer
skjer knyttet avtalen med ekstern leverandør slik at riktig kvalitet og kostnadsnivå kan
opprettholdes.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 056-2017

NYTT FORSYNINGSSENTER
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om etablering av nytt forsyningssenter for Helse Sør-Øst til
orientering.

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Høsten 2017 skal alle helseforetak bytte til nytt forsyningssenter. Arbeidet er organisert i et
felles prosjekt mellom Sykehuspartner HF og den nye leverandøren OneMed Services AS. I
saken gis en orientering om status for arbeidet.
Administrerende direktør innstiller på at styret tar saken til orientering.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Sykehuspartner HF har ansvar for leveranse av vareforsyning fra forsyningssenteret til
helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennom bruk av underleverandør.
Sykehuspartner HF gjennomførte i 2014/2015 anskaffelse av ny regional forsyningsløsning i
Helse Sør-Øst. Vinneren av konkurransen ble OneMed Sverige AB som skal bygge og
etablere nytt forsyningssenter for Helse Sør-Øst på Berger nord for Oslo. OneMed Sverige
AB har etablert et eget norsk selskap OneMed Services AS, som har ansvaret for
gjennomføring og implementering av avtalen. I samarbeid med Sykehuspartner HF etablerte
OneMed Services Prosjekt sykehuslogistikk i 2016 for å sikre en kontrollert etablering av nytt
forsyningssenter og overføring av helseforetak fra gammelt til nytt forsyningssenter i løpet av
høsten 2017.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Regionalt forsyningssenter
Det regionale senteret for vareforsyning i Helse Sør-Øst forsyner alle helseforetak med et
utvalg forbruksvarer i ulike kategorier. Helse Sør-Øst Forsyningssenter har ca 2500
lagerførte varer, og vil ha en vareomsetning på ca 750 millioner kroner i 2017. Dette utgjør i
underkant av ti prosent av verdien av varekjøp i foretaksgruppen. Driften av
forsyningssenteret er satt ut til Posten Norge – Bring. Sykehuspartner HF har ansvaret for
oppfølging av avtalen med driftsleverandør, og fronter denne tjenesten ut mot
helseforetakene.
Posten Norge – Bring har driftet Helse Sør-Øst Forsyningssenter siden avtaleoppstart 1. juli
2009. Sykehuspartner HF sin avtale med Posten Norge - Bring utløper 31.12 2017, og et
nytt forsyningssenter med en ny driftsleverandør er under etablering. Nytt forsyningssenter
skal være i full drift fra 1. januar 2018.
Prosjekt sykehuslogistikk
Organisering
Prosjektet ledes av OneMed Services som har ansvaret for å realisere kontrakten, og sørge
for at alle kontraktsforpliktede forhold blir ivaretatt fra 1. januar 2018. Gjennom deltakelse i
prosjektet fra Sykehuspartner HF og fagressurser fra helseforetakene, er det etablert tett
oppfølging av fremdrift og leveranser i prosjektperioden, og det sikres løpende avklaringer
mellom kunde og leverandør. Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra både
OneMed Sverige AB, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF eier
kontrakten med Onemed Services AS, men Helse Sør-Øst RHF er involvert i arbeidet både
gjennom deltakelse i styringsgruppen, og gjennom regelmessig rapportering fra
Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst RHF.
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Fremdrift
Prosjektet er inndelt i 3 faser, der fase 1 omfattet prosjektplanlegging, og fase 2 etablering
av bygg, infrastruktur og IT for å kunne drifte forsyningssenteret. Fase 3 startet i juli og skal
pågå ut året, og omfatter oppbygging av varelager og oppstart av vareforsyning til
helseforetakene.
Hver fase skal godkjennes av Sykehuspartner HF, og Fase 2 ble godkjent som planlagt i juli
2017, med unntak av noe funksjonalitet innen IKT-området knyttet til pakkseddel og
varemottak. Det ble derfor etablert en ny plan for ferdigstilling. Test og godkjenning av
denne funksjonaliteten pågår i august, og er i henhold til oppdatert plan. Planlagt arbeid i
fase 3 har startet parallelt med ferdigstilling av utestående punkter fra fase 2. Det vil si at
leverandør har startet innkjøp og oppbygging av varelager i nytt forsyningssenter slik at det
er klart til overføring av første foretak i slutten av september. Det er planlagt overføring av ett
og ett helseforetak i perioden 20. september til 1. desember 2017. Det er etablert og
forankret plan for overføring med det enkelte foretak. Det forventes at forsinkelser i IKTleveranser i fase 2 ikke vil påvirke oppstarten av vareforsyning fra nytt forsyningssenter.
Vareforsyning
I perioden september - desember 2017 vil det være drift av to forsyningssenter, med
komplett varelager, der det ene bygges gradvis ned, og det andre bygges gradvis opp.
Samlet sett vil det i perioden være en overkapasitet i varebeholdningen på ca. 50 %
sammenlignet med normal drift. Dette er imidlertid et nødvendig risikoreduserende tiltak for
å kunne forsyne helseforetakene, og det er tett dialog med vareleverandørene om behovet
for oppbygging av varelageret i perioden. Sikker vareforsyning er høyeste prioritet i
flytteperioden.
Risiko
Overordnet risiko i prosjektet vurderes som moderat, og vurderes løpende i prosjektet med
månedlig rapportering til styringsgruppen. Ved forrige rapportering til styringsgruppen i juni
2017, ble risikobilde under rapportert til prosjektledelsen. Siden den gang har det som nevnt
over vært noen forsinkelser i leveranse av IT, men det er iverksatt tiltak som har gitt
forventet fremdrift.
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Endringer i risiko - siste
rapportering:
1. Ingen endring
2. Oppf. prognoser og leverandører
som planlagt men opprettholder
status fra sist
3. Ingen endringer
2

4

7

8

5

4. Ingen endringer

3

1

5. Testing utført, ikke godkjent, nye
tester planlagt i uke 33-35 og 37
6

6. Ingen endringer, men positiv
status ift. SLV
7. Overlevering utført.
8. Risikopunkt (E4) oppdatert og
løftet til de viktigste. Dette grunnet
siste utvikling innenfor Bring SCM
og Warehousing.

Risikotabellen viser viktigste risikopunkter vurdert på nåværende tidspunkt.
1 Frysperiode (1.10.17 - 1.2.18) blir ikke overholdt
Tiltak: Frysperioden er godkjent av HSØ.Ukentlig oppfølging av Sykehusinnkjøp på plan for unngå forsinkelser
2 Oppbygging av varelager OMS og nedbygging av Bring varelager går ikke som planlagt
Tiltak: Arbeidsmøter, god planlegging, 150 % varelager, koord. og komm. mellom SP, OMS, Bring og leverandør er godt i gang
3 Leveringssikkerhet fra leverandører før - under - etter overføring og implementeringsperioden
Tiltak: Utarbeide prognoser er i rute, gjennomført planlagte møter med leverandørene, bestille hovedordre tidlig
4 Forsinkelser i overførings- og implementeringsplanen
Tiltak: Legge inn 3 uker "deafult" ift. mulig forsinkelse i planen, utarbeide backup planer for før, under, etter overføring
5 Forsinkelse ved implementering, testing og godkjennelse av IT systemer
Tiltak: 'Tett oppfølging av delprosjektene IKT og Masterdata. 'Prioritere tilstrekkelige ressurser internt og eksternt.
6 SLV gir ikke midlertidig grossisttillatelse
Tett oppfølging av SLV både mht. tilsyn. Vurdere alternative løsninger der Bring FS kan levere Væsker i en interimperiode.
7 Alvorlige tekniske avvik i forhold til kontrakt ved overlevering
Tiltak: Tett oppfølging av byggherre (Skanska), alle mindre forsinkelser skal korrigeres fortløpende
8 Bring opprettholder ikke servicegrad og leveringskvalitet i Overføring og Implementeringsfasen (Pkt. oppdatert etter SCM solgt til IKEA)
Tiltak: Tett oppfølging av Bring SCM, Warehousing og Cargo, samt vurdere forsering av overføring og implementering HF

Forklaring:
Risiko flyttet fra - til
X

X

Nytt risikopunkt 8 viktigste

Risikopunkt utgår neste rapp.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Det er avgjørende at bytte av leverandør skjer uten negative konsekvenser for
helseforetakene og deres leveranser fra Helse Sør-Øst Forsyningssenter. Som redegjort for
i saken skal dette sikres i tett dialog mellom involverte parter gjennom Prosjekt
sykehuslogistikk.
Prosjekt sykehuslogistikk blir gjennomført i henhold til plan, og at det er god kontroll på
fremdrift og risiko i prosjektet. Prosjektet går inn i siste og kritiske fase, der helseforetakenes
vareforsyning skal legges om fra gammelt til nytt forsyningssenter. Sykehuspartner HF
følger arbeidet tett for å sikre at også siste fase blir gjennomført på en god måte.
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SAK NR 057-2017
ÅRSPLAN 2017

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

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)
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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 styret 2017
• Høringssvar - NOU 2016:
25 Organisering og
styring av
spesialisthelsetjenesten
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

8. mars

5. april

• Årsregnskap og styrets
beretning 2016
• Virksomhetsrapport februar
2017
• Økonomisk langtidsplan
2018-2021
• Virksomhetsoverdragelse til
HPE
• Status iMod

• ROS beredskap

Temasaker

• Styreseminar

• Valg av
ansattrepresentanter til
styret
• Årsplan styret 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Lisenskontroll
• Årsplan styret 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

3. mai

• Status Infrastrukturmodernisering

5. mai

• Pressemelding Helse
Sør-Øst RHF

• Informasjonssikkerhet
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10. mai

• Revidert plan for
virksomhetsoverdragelse til ES
Norge AS

20. juni

• Foreløpig rapport – oppdrag
gitt i foretaksmøte 31. mai
2017

7. juni

• Virksomhetsrapport 1. tertial
2017 inkl. ROS
• Virksomhetsrapport mars
2017
• Tertialrapport 1. tertial 2017
iMod
• Foretaksmøtet 31.mai 2017
• Møteplan for styret 2018
• Fratredelse adm. direktør i
Sykehuspartner HF

9. juni
20. juni

• Foreløpig rapport om
oppfølging av vedtak fra
foretaksmøte Sykehuspartner
31. mai 2017

5. juli

• Orientering om status på
vedtak fra foretaksmøte i
Sykehuspartner 31. mai 2017

30. august

• Virksomhetsrapport mai 2017
• Virksomhetsrapport juni-juli
2017
• Protokoll fra Foretaksmøtet
14. juni 2017
• Avtale – ny lokasjon
Fredrikstad
• Revisjon lisenskontroll
• Oppfølging av oppdrag fra
foretaksmøte 31. mai 2017
• Virksomhetsrapport 2. tertial
2017 inkl. ROS
• Tertialrapport 2. tertial 2017
iMod

11.-12. oktober

• Oppdatert overordnet
styringsdokument iMod
• Årsplan styret 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Nytt forsyningssenter
• Årsplan styret 2017
• Rekruttering av adm.
direktør i
Sykehuspartner HF
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Status infrastrukturmodernisering
• Årsplan styret 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
• Budsjett 2018 status

Styreseminar

8. november
(tentativt)
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6. desember

• Status infrastruktur-

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

modernisering

• Ambisjoner og mål 2018
• Årsplan styret 2018
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

________________________________________________
Side 4 av 4

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 058-2017

REKRUTTERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSPARTNER HF

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 23. august 2017

Morten Thorkildsen
styreleder
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1

Styreleders anbefaling/konklusjon

I saken gis det en orientering om igangsetting av prosess knyttet til rekruttering av
administrerende direktør i Sykehuspartner HF:
Det innstilles på at styret tar saken til orientering.

2

Fakta

Mariann Hornnes valgte 9. juni 2017 å trekke seg fra sin stilling som administrerende
direktør i Sykehuspartner HF. Direktør for virksomhetsoppfølging Gro Jære er nå konstituert
i stillingen som administrerende direktør.
Prosess for rekruttering av ny administrerende direktør er igangsatt ved at det er utsendt et
minianbud for avrop på rammeavtale i Helse Sør-Øst for rekruttering av toppleder.
Styreleder har nedsatt et ansettelsesutvalg i styret, hvor styreleder, nestleder og en
representant fra de ansattvalgte sitter.

2.1

Videre prosess

Valg av leverandør for bistand i rekrutteringsprosessen vil skje i løpet av uke 35.
Igangsetting av oppdrag vil skje raskt etter nedvalg ved at man vil gå i dialog med firma for å
avklare nærmere gjennomføring og tidsplan for oppdraget.
Styret vil ansette administrerende direktør i et styremøte.
3. Styreleders vurdering
Igangsetting av prosess for tilsetting av administrerende direktør i Sykehuspartner HF er
viktig for å få en avklaring og stabilitet rundt denne stillingen. Prosessen må skje på en måte
som skaper troverdighet og legitimitet for den som tilsettes. Det er derfor besluttet å benytte
eksternt firma som bistand i prosessen.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

30. august 2017

SAK NR 059-2017
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

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

Skøyen, 23. august 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)
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Nr.
1

Orientering

Signering av tjenesteavtaler
Komparativ analyse
Organisasjon
Omprioritering av økonomiske midler (unntatt offentlighet jfr. § 23-1)
Avvik – databehandling (unntatt offentlighet jfr. § 24-3)

2
3
4
5

1. Signering av tjenesteavtaler
Alle helseforetakene foruten 4 har nå signert Tjenesteavtale 2017:
•

•

OUS, RHF og Sykehuset Innlandet har avtalene fortsatt liggende til signering hos
sine administrerende direktører etter at de er godkjent administrativt. Disse tre
avtalene er nå forventet signert innen 25.8.17 etter at de kundeansvarlige har purret
og fulgt tettere opp etter sommerferien.
Ahus vil nå signere avtalen innen 25.8.17 etter av Sykehuspartner gjennom
sommeren har fått på plass en riktig versjon av tjenestekatalogen for Ahus.

2. Komparativ analyse
Sykehuspartner HF har bidratt inn i Helse Sør-Øst RHFs besvarelse av arbeidet med å
oppdatere komparative analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området.
Helse Sør-Øst RHF fikk i mars 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
gjennom Nasjonalt e-helsestyre (15. mars) og i styremøte for Nasjonal IKT HF (20. mars) om
å utføre oppdatering av «RHF IKT komparativ analyse» fra 2014. Direktoratet for e-helse
ønsket at oppdatering og vurderinger skjedde i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Gjennom flerre runder ble endelig svar på den komparative analysen levert til direktoratet for
e-helse medio juni.
Figuren under gir en overordnet sammenstilling og sammenligning av sentrale nøkkeltall for
foretaksgruppenes kjernevirksomhet og sentrale IKT-nøkkeltall i 2016.
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De vesentlige endringene er at Helse Sør-Øst er inne i en periode med relativt store IKTinvesteringer, samt at det for Helse Midt-Norge fremstår relativt høye IKT-driftskostnader og
relativt lave IKT-investeringer.
Merk at IKT-driftskostnader og IKT-investeringer i Helse Sør-Øst er basert på opprinnelig
plan for infrastrukturmodernisering (iMod), dvs. før beslutninger om å sette iMod i bero. I
Helse Midt-Norge er kostnader knyttet til Helseplattformen del av IKT-driftskostnadene, og
det er først fra om lag 2019 at Helseplattformen vil foreta sine investeringer.
Den fullstendige rapporten er vedlagt styrepapirene.
3. Organisasjon
For å sikre nødvendig stabilitet og utviklingskraft legges det opp til å styrke dialog og
medvirkning i virksomheten, sammen med rekruttering og fast ansettelse i nøkkelstillinger.
Kommunikasjon på hjul
For å styrke grunnlag for en gjensidig god situasjonsforståelse, og sikre god dialog og
medvirkning mellom ledelse og medarbeidere, gjennomføres kommunikasjon på hjul på alle
seks lokasjoner i perioden 12.-28. september 2017. Alle medarbeidere inviteres til møtene,
hvor det vil bli gitt informasjon om status i Sykehuspartner, med dialog, spørsmål og svar om
tema medarbeiderne er opptatt av.
Bemanning og rekruttering
Etter en lengre konstitueringsperiode er det iverksatt en prosess for fast tilsetting i stilling
som Virksomhetsdirektør for virksomhetsområdet Produksjon etter at opprinnelig
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stillingsinnehaver har gått over i annen stilling. Søknadsfrist er 20. august 2017 og det pågår
førstegangsintervju.
Det er videre iverksatt rekrutteringsprosesser for fast ansettelse i flere av lederstillingene
som har konstituerte ledere. Parallelt med dette gjennomføres det en styrt tilførsel av kritisk
kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet.
4. Omprioritering av økonomiske midler
Sak unntatt offentlighet jfr. § 23-1.
5. Avvik – databehandling
Sak unntatt offentlighet jfr. § 24-3.

Vedlegg
Pkt. 2 Vedlegg 1 - Komparativ analyse
Pkt. 4 Vedlegg 2 - Omprioritering av økonomiske midler (unntatt offentlighet §23-1)
Pkt. 5 Vedlegg 3 - Avvik – databehandling (unntatt offentlighet § 24-3)

________________________________________________
Side 4 av 4

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

Komparativ analyse av de
regionale helseforetakene
på IKT-området

1. juli 2017

[Rapportnummer]

1

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

Innholdsfortegnelse
......................................................................................................................................................................... 1
Innholdsfortegnelse ......................................................................................................................................... 2
1

Innledning ................................................................................................................................................ 4
1.1

Bakgrunn ............................................................................................................................................... 4

1.2

Grunnlag for nøkkeltall og sentrale begreper........................................................................................ 5

Tabell 1.1: Nøkkeltall - sentrale forhold og definisjoner ................................................................................... 5
1.3

Introduksjon til de regionale helseforetakene ....................................................................................... 6

2

Sammendrag og overordnede vurderinger .............................................................................................. 7

3

Nøkkeltall .............................................................................................................................................. 15

4

5

6

7

8

3.1

Kostnader............................................................................................................................................. 15

3.2

Investeringer ........................................................................................................................................ 16

3.3

Årsverk ................................................................................................................................................. 19

3.4

Nøkkeltall for felles eide selskaper ...................................................................................................... 22

IKT måloppnåelse 2014 – 2016............................................................................................................... 26
4.1

Helse Nord RHF .................................................................................................................................... 27

4.2

Helse Midt-Norge RHF ......................................................................................................................... 28

4.3

Helse Vest RHF ..................................................................................................................................... 30

4.4

Helse Sør-Øst RHF ................................................................................................................................ 32

Strategisk prosjektportefølje 2017 – 2022 ............................................................................................. 34
5.1

Helse Nord RHF .................................................................................................................................... 35

5.2

Helse Midt-Norge RHF ......................................................................................................................... 37

5.3

Helse Vest RHF ..................................................................................................................................... 39

5.4

Helse Sør-Øst RHF ................................................................................................................................ 41

5.5

Nasjonal IKT ......................................................................................................................................... 45

Status for meldingsutveksling og elektronisk samhandling .................................................................... 47
6.1

Status på innføring av elektronisk meldingsutveksling........................................................................ 49

6.2

Avvikling av papir................................................................................................................................. 51

6.3

Ressursbruk til manuell meldingsoppfølging ....................................................................................... 52

Samordning av IKT-utviklingen i de regionale helseforetakene .............................................................. 53
7.1

Nasjonal IKT og felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten ................................................................. 53

7.2

Nasjonal prosjektportefølje i Direktoratet for e-helse ......................................................................... 54

Vedlegg .................................................................................................................................................. 58

2

RHF IKT Komparativ analyse, 2017
8.1

Nøkkeltall 2016 og 2017 ...................................................................................................................... 58

8.2

Vurderinger lagt til grunn for fremstillingene av utbredelse av elektronisk samhandling .................. 59

8.3

Datakilder ............................................................................................................................................ 62

3

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å oppdatere den
komparative analysen av de regionale helseforetakene på IKT-området, jf. tillegg til tildelingsbrev nr.
1 for 2017 (16/1713). Forrige, tilsvarende analyse ble utarbeidet i 2014 og i tillegg til å oppdatere
tallgrunnlaget skal rapporten sammenfatte de regionale helseforetakenes rapportering på status for
innføring og bruk av eksisterende tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling (mai
2017).
I forbindelse med oppdatering av RHF IKT komparativ analyse er Direktoratet for e-helse også bedt
om å gi sin vurdering av de regionale helseforetakenes evne til å samordne IKT-utviklingen og foreslå
eventuelle tiltak for å sikre en mer enhetlig utvikling av IKT i de regionale helseforetakene, herunder
eventuelle forslag til organisatoriske grep for bedre samordning. Parallelt har Direktoratet for e-helse
fått i oppdrag å vurdere egen myndighetsrolle og oppgaveportefølje, samt vurdere alternative
leveransemodeller for nasjonale IKT-løsninger. Direktoratet skal overlevere sine vurderinger i oktober
2017. Videre skal de regionale helseforetakene til oktober 2017 vurdere muligheter for økt
samarbeid innen IKT, og RHF-ene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skal legge frem plan for
samarbeid knyttet til videreutvikling av løsninger for elektronisk pasientjournal og pasient/brukeradministrasjon.
Alle disse oppdragene, og øvrig nasjonalt arbeid knyttet til «Én innbygger – én journal», henger tett
sammen. Etter en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet er det avtalt at oppdatert RHF IKT
komparativ analyse (denne rapporten) skal fokusere på oppdatering av sentrale nøkkeltall, mens
vurderinger og forslag knyttet RHF-enes samordning innen IKT skal behandles i rapporter i oktober.
Rapporten inneholder også en oppstilling av måloppfyllelse for perioden 2014-2016, og en oppstilling
av strategiske IKT-prosjekter i perioden 2017-2022.
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1.2 Grunnlag for nøkkeltall og sentrale begreper
Oppdaterte nøkkeltall er basert på datainnhenting fra RHF-ene, Nasjonal IKT HF, Helsetjenestens
Driftsorganisasjon HF (HDO), Sykehusinnkjøp HF og Pasientreiser HF. Direktoratet for e-helse har
gjennomført møter med RHF-ene og HDO for å verifisere nøkkeltall og vurdere måloppfyllelse.
Nøkkeltall for RHF-ene er etter beste evne satt opp slik at de er sammenlignbare på tvers av
foretaksgruppene.
Tabellen under beskriver sentrale forhold og definisjoner som må legges til grunn i lesing av
rapporten.
Tabell 1.1: Nøkkeltall - sentrale forhold og definisjoner
De regionale helseforetakene har ikke en enhetlig organisering og ikke en enhetlig definisjon og
kontostruktur for IKT-kostnader. Forskjellene gjør at vi i denne rapporten har unnlatt å gjøre
sammenligninger av kostnader og årsverk på tvers av de sentrale oppgaveområdene drift,
forvaltning og utvikling.
Nøkkeltallene viser regnskapstall for 2014-2016 og budsjetter for 2017.
Merverdiavgift

Fra 2017 er foretakene ikke MVA-pliktige. For å gjøre 2017
sammenlignbart med foregående år har vi innhentet estimerte
momskostnader.

IKT-driftskostnader

Driftskostnader i henhold til regnskapsprinsipp inkludert avskrivninger.
Avskrivninger er en regnskapsmessig nedbetaling av historiske
investeringer. Ulike investeringer har ulik avskrivningstid.

IKT-investeringer

Kostnader knyttet til re-investering eller nyinvesteringer i IKT-systemer,
IKT-løsninger, programvare, maskinvare o.a. tjenestekjøp. Investeringene
føres som en eiendel på virksomhetens balanse og verdien skrives ned
over en definert levetid og iht. regnskapsstandarder. Avskrivninger og
nedskrivninger inngår i driftskostnadene.
Merk: det er ulik praksis mellom virksomhetene og prosjektene mht. om
«investeringer» omfatter alle kostnader knyttet til en investering. I denne
sammenheng gjelder det særlig hvorvidt ressursinnsats fra HFene tas
med i IKT-investeringskostnadene, f.eks. ved at den regionale IKT
tjenesteleverandøren frikjøper helsepersonell fra helseforetakene. Helse
Vest IKT inkluderer ikke denne kostnaden når deltagelsen er rimelig jevnt
fordelt mellom helseforetakene. For å gi mer sammenlignbare tall for
2017 har Helse Vest estimert kostnader til frikjøp i 2017. For 2017 er
denne kostnaden estimert til 50 millioner kroner, dvs. om lag 15 %.
Kostnaden kan være svært varierende avhengig av type prosjekter.

Totale IKTkostnader

Dette er ikke en relevant økonomisk størrelse i foretakene, men
Direktoratet for e-helse har inkludert det som et begrep for å besvare
spørsmålet «hvor mye penger bruker vi på IKT?» (les: kontantprinsippet).
Nøkkeltallet fremkommer som summen av IKT-driftskostnader, eksklusiv
IKT-avskrivninger, pluss IKT-investeringer.
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1.3 Introduksjon til de regionale helseforetakene
Figuren under gir en illustrativ introduksjon til de regionale helseforetakene.
Figur 1.1: Oversikt over helseforetakene per region




















Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord IKT

Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF













Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Bergen HF
Sjukehusapoteka Vest HF
Helse Stavanger HF
Helse Vest IKT AS

Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuspartner HF

De regionale helseforetakene eier i fellesskap Sykehusinnkjøp HF, Luftambulansetjenesten ANS,
Pasientreiser ANS, Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Nasjonal IKT HF og
Sykehusbygg HF.
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2 Sammendrag og overordnede vurderinger
Dette kapittelet gir et sammendrag av rapportens innhold, overordnede vurderinger knyttet til de
regionale helseforetakenes evne til å samordne IKT-utviklingen, og overordnet vurdering av status for
elektronisk samhandling.
Figuren under gir en overordnet sammenstilling og sammenligning av sentrale nøkkeltall for
foretaksgruppenes kjernevirksomhet og sentrale IKT-nøkkeltall i 2016.
Figur 1.2: Forhold mellom foretaksgruppenes nøkkeltall, kjernevirksomhet og IKT, 20161
Driftskostnader i foretaksgruppen

54,5 %

19,1 %

14,6 % 11,8 %

Årsverk i foretaksgruppen

53,7 %

19,4 %

14,9 % 12,0 %

Innbyggere*

56,1 %

21,0 %

13,7 % 9,2 %

DRG-poeng

56,9 %

20,2 %

14,0 % 9,0 %

Pasienter*

54,3 %

21,0 %

14,4 % 10,3 %

Døgnopphold*

54,8 %

21,5 %

13,9 % 9,8 %

Døgnplasser*

54,2 %

21,3 %

13,7 % 10,9 %

IKT-driftskostnader

55,1 %

IKT-investeringer

65,8 %

Totale IKT-kostnader

56,5 %

IKT-årsverk

53,8 %
0%

Helse Sør-Øst

16,9 %

20 %

Helse Vest

40 %
Helse Midt-Norge

17,3 % 10,8 %

15,1 % 8,4 %10,7 %
16,7 %

15,7 % 11,1 %

20,2 %

12,9 % 13,1 %

60 %

80 %

100 %

Helse Nord

De vesentlige «forskyvningene» er at Helse Sør-Øst er inne i en periode med relativt store IKTinvesteringer, samt at Helse Midt-Norge fremstår å ha relativt høye IKT-driftskostnader og relativt
lave IKT-investeringer. Merk at IKT-driftskostnader og IKT-investeringer i Helse Sør-Øst er basert på
opprinnelig plan for infrastrukturmodernisering (iMod), dvs. før beslutninger om å sette iMod i bero.
I Helse Midt-Norge er kostnader knyttet til Helseplattformen del av IKT-driftskostnadene og det er
først fra om lag 2019 at Helseplattformen vil foreta sine investeringer.
I tillegg fremkommer Helse Nord med relativt flere IKT-årsverk og vi vurderer at dette bl.a. skyldes
geografisk struktur.

1

Resultatregnskap/årsregnskap 2016 for alle RHF. Helsedirektoratet: ISF-kuben (DRG-poeng 2016). DRG-poeng
inkluderer Betanien Hordaland, Haugesund revmatismesykehus, Haraldsplass diakonale sykehus i Helse Vest og
Revmatismesykehuset, Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og
Diakonhjemmet i Helse Sør-Øst.
*SSB: Pasienter på somatiske sykehus totalt og pasienter med døgnopphold i 2016 fra tabell 10261;
Døgnplasser, somatiske institusjoner i 2016 fra tabell 06922; Folketall 2017 fra tabell 07459.
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Sammenligning og utvikling av sentrale IKT-nøkkeltall
Figuren under viser IKT-driftskostnader som andel av foretaksgruppenes totale driftskostnader i 2014
og 2016. IKT-driftskostnader per DRG-poeng har økt ved alle RHF siden 2014 og ligger i dag på
mellom 3 600 kroner (Helse Vest) og 5 300 kroner (Helse Midt-Norge). Med unntak av Helse Nord har
derimot IKT-driftskostnadene som andel av foretaksgruppenes totale driftskostnader blitt redusert.
Figur 2.1: IKT-driftskostnader per DRG-poeng og som andel av totale driftskostnader i
foretaksgruppene, 2014 og 20162
2016
6
5
4
3
2
1
0

4,1
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3,6

Helse
Sør-Øst

5,3

3,7%

Helse
Vest

5,0%
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Midt-Norge

5,1

3,8%

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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Nord

Per 1 000 DRG-poeng (2016)
IKT-driftskostnader som andel av foretaksgruppenes totale driftskostnader

2014
6
5
3
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4
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3,8 %

3,9
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4,0 3,6 %

3,0

2
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1
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0
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Helse
Midt-Norge

Helse
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Per 1 000 DRG-poeng (2014)
IKT-driftskostnader som andel av foretaksgruppenes totale driftskostnader

Figuren under viser utvikling i RHF-enes IKT-driftskostnader per årsverk i foretaksgruppene for
perioden 2014-2016. IKT-driftskostnader per årsverk er høyest i Helse Midt-Norge (17 % over snittet i
2016), mens Helse Nord har den høyeste kostnadsøkningen per årsverk (+31 %), etterfulgt av Helse
2

Resultatregnskap/årsregnskap 2016 og 2014 for alle RHF. Helsedirektoratet: ISF-kuben (DRG-poeng 2016 og
2014).
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Vest (+18 %). Den gjennomsnittlige IKT-driftskostnaden per årsverk i helseforetakene har fra 2014 til
2016 økt med 15 % og var i 2016 på om lag 53 000 kroner.
Figur 2.2: Snitt IKT-driftskostnader per årsverk i foretaksgruppene 2014 - 20163
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De regionale helseforetakene har i 2017 et IKT-driftskostnadsbudsjett på 6,3 milliarder kroner (ekskl.
mva.) Dette er en økning på 23 % siden 2014. Siden kostnadstallene for 2014-2016 er inkludert moms
er den faktiske veksten mellom 2014 og budsjettene for 2017 på 33 %. Veksten mellom 2014 og 2016
har vært høyest i Helse Nord (34 %) og lavest i Helse Sør-Øst (11 %). I Helse Vest og Helse Midt-Norge
har veksten vært på hhv. 24 % og 20 %.
Figur 2.3: Utvikling i IKT-driftskostnader, 2014 - 2017 [MNOK]
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IKT-investeringene var i 2014 på til sammen 2,6 milliarder kroner for alle RHF-ene og
regnskapstallene i 2015 og 2016 viser reduserte investeringskostnader begge årene. Det er derimot
planlagt for en høyere investeringsaktivitet i 2017 hvor IKT-investeringene øker med 17 % fra året
før. Merk at investeringstallene ikke er et entydig uttrykk for utviklingsaktiviteten i RHF-ene.
Virksomhetene kan velge å regnskapsføre utviklingsaktivitet på driften for å unngå oppbygging av
balanse og dermed redusert mulighetsrom pga. fremtidige avskrivninger og eventuelt
nedskrivninger. I Helse Midt-Norge er kostnadene knyttet til Helseplattformen del av IKTdriftskostnadene fordi det er først fra om lag 2019 at kjøp av løsninger og tjenester er å anse som
investeringer.
Figur 2.4: Utvikling i IKT-investeringer, 2014 - 2017 [MNOK]
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Måloppfyllelse 2014-2016
Basert på egenevaluering av måloppfyllelse av resultatmål fra 2014 har RHF-ene oppnådd høy
måloppfyllelse. På et trafikklys-nivå er måloppfyllelsen ikke godt egnet til å sammenligne RHF-enes
gjennomføringsevne fordi resultatmålene er på ulike nivå, har varierende tidshorisont og er i ulik
grad målbare.
Sammenlignet med strategier fra 2012/2014 er mangelfull måloppfyllelse særlig knyttet til etablering
av regionale løsninger for EPJ/PAS/Kurve med oppgradert funksjonalitet for bl.a. prosesstøtte og
beslutningsstøtte. I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skyldes dette bl.a. at ny versjon av EPJ/PAS-løsning er minimum to år forsinket. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest har etablert en
felles regional løsning som gjør at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av foretakene. Helse
Midt-Norge er i anskaffelse av en ny regional løsning for spesialisthelsetjenestene, kommunene og
andre som yter helsetjenester i regionen.
Løsningene i Helse Vest og Helse Nord preges fortsatt av flere versjoner og delvis (Helse Vest) og
manglende (Helse Nord) integrasjon med elektroniske kurveløsninger. Helse Nord skal innføre
elektronisk kurveløsning frem mot 2022 og i Helse Vest pågår innføring. I Helse Sør-Øst er regional
standardisert EPJ/PAS-løsning under innføring, men fortsatt som separate systemløsninger i hvert
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helseforetak. Helse Sør-Øst har ikke besluttet sin strategi for eventuell konsolidering av EPJ/PAS.
Helse Sør-Øst har innført elektronisk kurveløsning i noen helseforetak, men gjennomfører i 2017 en
anskaffelse for å sikre en regional løsning for foretaksgruppen.
I Helse Sør-Øst er det mangelfull måloppnåelse knyttet til ny regional røntgenløsning (RIS/PACS).
Strategisk prosjektportefølje 2017-2022
RHF-enes strategiske prosjektportefølje preges av at det gjenstår arbeid knyttet til etablering av
regionale fellesløsninger og oppgradering av EPJ/PAS/Kurve-løsningene i Helse Nord, Helse Vest og
Helse Sør-Øst. I Helse Midt-Norge vil Helseplattformen og samarbeidet med kommunene være
sentrum for høy aktivitet frem mot 2024.
Oppgradering av EPJ/PAS/Kurve-løsningene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst og
Helseplattformen i Helse Midt-Norge er sentrale komponenter i den nasjonale strategien for
realisering av «Én innbygger – én journal». Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skal til oktober
2017 legge frem en felles plan for Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til mulig samarbeid om
modernisering av EPJ-/PAS-løsningene. Direktoratet for e-helse vurderer at det bør være et
potensiale for samarbeid, i tråd med vurderingene og anbefalingen fra utredning av «Én innbygger –
én journal». Et samarbeid kan også omfatte felles tilnærming til tettere elektronisk samhandling med
avtalespesialistene, og her er det startet et arbeid på tvers av de regionale helseforetakene. Vi
anerkjenner at det er ulike IKT-ståsted i RHF-ene, spesielt mellom Helse Nord/Helse Vest på den ene
siden og Helse Sør-Øst på den andre, men i kontekst av en tilnærmet lik løsningsstrategi burde det
være synergier ved å etablere en mye mer koordinert kunde-/bestillerrolle overfor de leverandørene
som en har felles. Etablering av en nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester stiller
økte krav til koordinering mellom Helse Nord/Helse Vest/Helse Sør-Øst.
Alle RHF-ene unntatt Helse Nord har pågående prosjekter for innføring av nye ERP-løsninger for bl.a.
økonomistyring, virksomhetsstyring og forsyning.
I foregående periode pågikk det større re-investeringer og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse
Nord og Helse Midt-Norge. Helse Vest har etablert en regional infrastruktur- og driftsplattform, mens
Helse Sør-Øst står helt i starten av en stor infrastrukturmodernisering. Helse Sør-Øst har valgt en
strategi med en ekstern leverandør og virksomhetsoverdragelse. De skal iht. plan være på en
modernisert og regionalisert plattform i slutten av 2019.
Status for meldingsutveksling og elektronisk samhandling
Det elektroniske meldingsvolumet er økende, og i flere regioner er det høy eller full utbredelse av
elektroniske meldinger på enkelte områder. Papir er hovedregelen for samhandling mellom
regionene, og papir brukes fortsatt i stor grad internt i regionene på områder hvor det ikke finnes
dekkende standarder, løsninger ikke er tatt i bruk eller det er manglende tillit til innførte løsninger.
Flere RHF planlegger innføring av nye løsninger eller konsolidering av løsninger, og fremhever dette
som årsak til at utbredelsen av elektronisk meldingsutveksling fortsatt er mangelfull på enkelte
områder. Det er tilfeller hvor helseforetak har støtte for elektronisk samhandling, men ikke kan ta
dette i bruk grunnet manglende tilsvarende støtte hos den de skal samhandle med. Realisering av
meldingsutveksling er et delt ansvar, med store avhengigheter mellom virksomhetene. Det er et
behov for nasjonal koordinering og styring, samt presisering og videreutvikling av standarder.
Dagens elektroniske meldingsutveksling krever ressurser til manuell oppfølging. Årsakene er blant
annet mangelfulle samhandlingsløsninger, feil i kommunikasjonen og manglende tillit til at
informasjonen kommer korrekt eller hurtig nok frem. RHF-ene har antydet om lag 36 sentrale årsverk
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knyttet til oppfølging av feilsendte meldinger og applikasjonskvitteringer. I tillegg bør det legges til
grunn at det er ressursinnsats i de enkelte helseforetakene.
Økt grad av elektronisk samhandling og mindre bruk av papir forutsetter at helseregionene bl.a.
prioriterer utbredelse av elektronisk samhandling på områder som har lav utbredelse i dag, avvikler
papir når elektronisk samhandling er etablert og er fungerende, samt følger forskrift for IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg bør nasjonale aktiviteter styrkes, bl.a. innen styring
og koordinering av innføring, bruk av meldingsvalidator for overvåking av at meldingsstandarder er
korrekt implementert, innføre overvåking av meldingsversjoner, samt sikre presisering og
videreutvikling av standarder (eksempelvis henvisning 2.0).
Kjernejournal er teknisk tilrettelagt og skal være innført i den akuttmedisinske kjede i løpet av 2017.
For RHF-ene betyr det i hovedsak ved AMK og akuttmottak. Flere sykehus har valgt å innføre
Kjernejournal også ved andre avdelinger. Først i mars 2017 hadde alle innbyggere i Norge fått
Kjernejournal. Fremover skal Kjernejournal integreres bedre med journalsystemene og bruken skal
økes.
Samordning av IKT-utviklingen i spesialisthelsetjenesten
De regionale helseforetakene samarbeider og samordner seg om IKT-utviklingen gjennom felles eide
selskaper (Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO), Pasientreiser, Sykehusinnkjøp),
gjennom felles prosjekter i regi av Nasjonal IKT, gjennom finansiering av nasjonale løsninger i Norsk
Helsenett og Direktoratet for e-helse og gjennom finansiering og deltakelse i nasjonale prosjekter i
regi av Direktoratet for e-helse.
Både HDO og Norsk Helsenett drifter og forvalter kritisk infrastruktur for store deler av
helsetjenesten. Begge virksomhetene opererer 24/7/365 drifts- og overvåkingssentraler og det kan
være mulige synergier knyttet til disse funksjonene, og eventuelt innen infrastruktur og
datasentertjenester. Utviklingen innen velferdsteknologi kan skape nye behov knyttet til overvåking,
drift- og brukerstøtte.
Spesialisthelsetjenesten har de siste årene økt sitt bidrag, finansielt og ressursmessig, til den
nasjonale prosjektporteføljen i regi av Direktoratet for e-helse. De har også dekket kostnader til
innføring og mottak av nasjonale løsninger på sin side. Med hensyn til forvaltning av helsenorge.no
har spesialisthelsetjenestens finansiering økt fra om lag 30 millioner kroner i 2016 til om lag 76
millioner kroner i 2017. Spesialisthelsetjenesten har vært sterke bidragsytere til styringen av
nasjonale program/prosjekt og i de nasjonale styringsforaene.
Direktoratet for e-helse vurderer at Nasjonal IKT per nå ikke er spesialisthelsetjenestens «arena for
strategisk koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til viktige IKT-spørsmål».
Nasjonal IKTs aktivitetsnivå har økt siden 2014, men ikke mht. å ta en mer samlende rolle i de
strategiske IKT-prosjektene i spesialisthelsetjenesten. Til tross for økt aktivitet i Nasjonal IKT vurderer
vi at det ikke har vært økt grad av samordning og vekst i antallet strategiske felles prosjekter i
spesialisthelsetjenesten.
Når aktiviteten i Nasjonal IKT og samordningen i spesialisthelsetjenesten skal vurderes må det legges
til grunn at Direktoratet for e-helse ble etablert i 2016 og at RHF-ene gjennomfører store regionale
investeringer. Etableringen og veksten til Direktoratet for e-helse har bl.a. resultert i en større
nasjonal prosjektportefølje, med bidrag fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg har Direktoratet for ehelse, i samarbeid med aktørene i sektor, etablert en rekke arenaer for koordinering og samstyring,
og dermed endret behovet for Nasjonal IKT som «arena for strategisk koordinering, prioritering og
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forankring (..)». I dag fremstår dermed handlingsrommet for Nasjonal IKT som begrenset pga.
omfanget av regionale og nasjonale prosjektporteføljer. Nasjonal IKT er dermed ikke posisjonert som
«RHF-enes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak» (Nasjonal IKT, strategi 20132016).
Måten RHF-ene samarbeider om samordning av IKT-utviklingen, samt organiseringen av og
rammebetingelsene til Nasjonal IKT bør vurderes. Det kan i tillegg være relevant å vurdere hvordan
helsetjenesten samlet sett bør organisere sine funksjoner for drift- og brukerstøtte og overvåking av
felles, kritisk infrastruktur.
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3 Nøkkeltall
Datagrunnlaget for nøkkeltallene er innhentet fra Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse
Sør-Øst og består av regnskapstall for 2014-2016 og budsjett 2017. Det er også for samme periode
innhentet tilsvarende data fra Nasjonal IKT, Sykehusinnkjøp, Pasientreiser og Helsetjenestens
driftsorganisasjon for nødnett (HDO).

3.1 Kostnader
De totale IKT-kostnadene (merk: tilnærming til kontantprinsippet) i spesialisthelsetjenesten er på
budsjetterte 6,98 milliarder kroner i 2017 (ekskl. mva.). Som beskrevet (jf. tabell 1.1) så består dette
beløpet av IKT-driftskostnader (ekskl. avskrivninger) pluss IKT-investeringer. De totale IKTkostnadene har i perioden 2014-2016 vært rimelig stabile, mens budsjetter for 2017, korrigert for
momsfritak, representerer en økning på 13 % sammenlignet med 2014.
Figur 3.1: Totale IKT-kostnader i foretaksgruppene, 2014 - 2017 [MNOK]
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De regionale helseforetakene har i 2017 et IKT-driftskostnadsbudsjett på 6,3 milliarder kroner (ekskl.
mva.) Dette er en økning på 23 % siden 2014 (33 % med korreksjon for momsfritak fra 2017).
Utviklingen på IKT-driftskostnader siden 2014 er beskrevet ytterligere i sammendraget.
Figur 3.2: Budsjetterte IKT-driftskostnader, 2017 [MNOK]
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Momskostnadene for 2017 er beregnet til 540 millioner kroner.
Figur 3.3: Beregnede momskostnader, 2017 [MNOK]
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3.2 Investeringer
De budsjetterte IKT-investeringene i 2017 er på ca. 2,4 milliarder kroner, 6 % lavere enn i 2014.
Figurene under viser fordelingen per RHF og utviklingen år for år. Merk at det er variasjon mellom de
regionale helseforetakene mht. hvordan ressursinnsats fra ikke-IKT personell i helseforetakene
inkluderes i investeringsbudsjettene og tallene er derfor ikke helt sammenlignbare. I Helse Vest
inkluderes ikke denne ressursinnsatsen i investeringskostnadene med mindre ressursinnsatsen er
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ulikt fordelt mellom helseforetakene. De estimerte kostnadene for HF-ressurser i Helse Vest for 2017
er beregnet til 50 millioner kroner som illustrert i figur 3.5 på neste side.
Figur 3.4: Budsjetterte IKT-investeringer, 2017 [MNOK]
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Utviklingen på IKT-driftskostnader siden 2014 er beskrevet ytterligere i sammendraget. Figuren
under viser IKT-investeringer per DRG-poeng.
Figur 3.5: IKT-investeringer per DRG-poeng, 2014 - 2017 [NOK/DRG-poeng]4
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Figuren under viser forholdet mellom IKT-investeringer og -avskrivninger.
Figur 3.6: IKT-Investeringer vs. IKT-avskrivninger for RHF-ene, 2014 - 2017
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Figur 3.7: IKT-investeringer relativt til IKT-avskrivninger, 2014 - 2017
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3.3 Årsverk
Årsverk omfatter summen av dedikert IKT-personell i foretaksgruppene. Tallene inkluderer ikke
konsulenter. De regionale helseforetakene har for 2017 budsjettert med 2514 årsverk, fordelt som
vist i figuren under. De skraverte 120 årsverkene i Helse Sør-Øst er knyttet til program for
infrastrukturmodernisering og planlagt virksomhetsoverdragelse til ekstern tjenesteleverandør.
Figur 3.8: IKT-årsverk, 2017
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Figuren under viser utviklingen i IKT-årsverk i perioden 2014-2017. Antallet IKT-årsverk har i perioden
2014-2017 økt med 12 %. Helse Sør-Øst har hatt en økning på 4 %, mens økningen i de tre andre
RHF-ene er på mellom 7 % (Helse Midt-Norge) og 32 % (Helse Vest). Noe av økningen skyldes
virksomhetsoverdragelser og etablering av kliniske forvaltningsmiljøer. I spesialisthelsetjenesten har
den totale veksten i årsverk i samme periode vært gjennomsnittlig 5 %.
Figur 3.9: Utvikling IKT-årsverk, 2014 - 2017
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Hvordan årsverkene fordeler seg på RHF, HF og IKT-selskapene er illustrert i figur under. Mellom 79 %
(Helse Nord) og 97 % (Helse Midt-Norge) av IKT-årsverkene er organisert i de regionale IKTselskapene.
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Figur 3.10: Fordelingen av IKT-årsverk 2014 og 2017
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3.4 Nøkkeltall for felles eide selskaper
De felles eide selskapene i denne rapporten omfatter Nasjonal IKT, Sykehusinnkjøp, Pasientreiser og
HDO.

3.4.1 Nasjonal IKT
Figuren under viser kostnadsutviklingen til Nasjonal IKT i perioden 2014-2017. Nedgangen i
driftskostnader i 2016 skyldes et bidrag fra RHF-ene til Norsk Helsenett på 12 millioner kroner. RHFenes ressursbidrag (medarbeidere) inn i prosjekter i regi av Nasjonal IKT er som vist i figuren under.
Figur 3.11: Driftskostnader Nasjonal IKT, 2014 - 2017 [MNOK] og ressursbidrag fra RHF-ene, 2017
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3.4.2 Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp skal ha et strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. De har
budsjettert med ca. 7 årsverk innen IKT i 2017.
Omsetning på IKT-anskaffelsene fordeles mellom RHF-ene som vist i figuren under. Sykehusinnkjøp
jobber også med anskaffelser til private sykehus og andre nasjonale selskaper.
Figur 3.12: Omsetning IKT-anskaffelser Sykehusinnkjøp, 2014 - 2016 [MNOK] og fordelingen mellom
RHF-ene, 2016
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3.4.3 Pasientreiser
Pasientreiser har systemeierskap for en rekke IKT-løsninger og –tjenester. Virksomhetens budsjettere
kostnader i 2017 er 90 millioner kroner og kostnadsutviklingen mellom 2014 og 2017 (+114%) er
illustrert i figuren under. Pasientreiser finansieres av de fire RHF-ene hvor Helse Sør-Østs andel er 40
%, mens de tre andre finansierer 20 % hver.
Pasientreiser planlegger ingen vesentlige endringer i tjenestetilbudet utover at nytt system for
planlegging og optimalisering av transport (Trapeze) planlegges innført i 2017.
Figur 3.13: Driftskostnader Pasientreiser, 2014 - 2017 [MNOK] og finansiering fra RHF-ene, 2017
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Pasientreisers investeringer de siste årene er vist i figuren under.
Figur 3.14: Investeringer og avskrivninger Pasientreiser, 2014-2017 [MNOK]
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3.4.4 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) er et 24/7 drifts- og brukerstøttesenter for
helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenesten, og er av Helse- og omsorgsdepartementet
gitt i oppdrag å ivareta eierskap, forvaltning og utvikling av alt utstyr tilknyttet nødnett i
kommunesektoren og i spesialisthelsetjenesten. HDO er organisert for å yte teknisk støtte til
helsetjenesten ved større hendelser (ulykker, ekstremvær, store feilsituasjoner etc.), og etablerer da
utvidet driftsstøtte til virksomhetene.
HDO har budsjettert med 64 årsverk i 2017 og 199 millioner kroner i driftskostnader som finansieres
av spesialisthelsetjenesten og kommunene, enten gjennom den parten som bestiller tjenesten eller
gjennom en fordeling basert på volum og driftskompleksitet der den samme tjenesten leveres til
flere kunder.
Figur 3.15: Driftskostnader HDO, 2014 - 2017 [MNOK]
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Utviklingen i HDOs finansiering, inkludert utviklingen i kommunesektorens finansieringsandel, er
illustrert i figuren under.
Figur 3.16: Utviklingen på finansiering av HDO, 2014 - 2017 [MNOK]
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Figur 3.17: Investeringer og avskrivninger HDO, 2014 - 2017 [MNOK]
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4 IKT måloppnåelse 2014 – 2016
I rapport «RHF IKT komparativ analyse» i 2014 ble RHF-enes sentrale prosjekter og resultatmål
beskrevet. Dette kapitlet inneholder en overordnet vurdering av måloppnåelse per juni 2017, i
vesentlig grad basert på RHF-enes egenevaluering.
Tabellene er beskrivende for det enkelte RHF og viser hvorvidt hvert RHF leverer på sine mål og
fremdriftsplaner. På et trafikklys-nivå er tabellene derimot ikke egnet til å sammenligne RHF-enes
gjennomføringsevne og måloppfyllelse fordi resultatmålene er på ulike nivå, har varierende
tidshorisont og er i ulik grad SMARTe5. Trafikklysene viser måloppfyllelse iht. den fremdriftsplan som
hvert RHF har definert.
Sammenlignet med strategier fra 2012/2014 er mangelfull måloppfyllelse særlig knyttet til etablering
av regionale løsninger for EPJ/PAS/Kurve med oppgradert funksjonalitet for bl.a. prosesstøtte og
beslutningsstøtte. I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skyldes dette bl.a. at ny versjon av EPJ/PAS-løsning er minimum to år forsinket. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest har etablert en
felles regional løsning som gjør at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av foretakene. Helse
Midt-Norge er i anskaffelse av en ny regional løsning for spesialisthelsetjenestene, kommunene og
andre som yter helsetjenester i regionen.
Løsningene i Helse Vest og Helse Nord preges fortsatt av flere versjoner og delvis (Helse Vest) og
manglende (Helse Nord) integrasjon med elektroniske kurveløsninger. Helse Nord skal innføre
elektronisk kurveløsning frem mot 2022 og i Helse Vest pågår innføring. I Helse Sør-Øst er regional
standardisert EPJ/PAS-løsning under innføring, men fortsatt som separate systemløsninger i hvert
helseforetak. Helse Sør-Øst har ikke besluttet sin strategi for eventuell konsolidering av EPJ/PAS.
Helse Sør-Øst har innført elektronisk kurveløsning i noen helseforetak, men gjennomfører nå en
anskaffelse for å sikre en regional løsning for foretaksgruppen.
I Helse Sør-Øst er det mangelfull måloppnåelse knyttet til ny regional røntgenløsning (RIS/PACS).

5

SMART: metode for å definere mål hvor kravet er at målene skal være Spesifikke, Målbare, «Assignable» (kan
tildeles noen), Realistiske og Tidsspesifikke (tidfester når målet skal være oppnådd).
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4.1 Helse Nord RHF
Tabellen under viser de sentrale resultatmålene for Helse Nord, jf. rapport «RHF IKT komparativ
analyse» i 2014, og en overordnet vurdering av måloppnåelse.
Tabell 4.1: Helse Nord, sentrale resultatmål fra 2014
#

Målsetting

Status Kommentar
2017

1 FIKS resultatmål
1.1 Slå sammen til felles installasjoner
innenfor røntgen (RIS/PACS), ERL1, EPJ2.
1.2 Etablere regional drift i tråd med
prinsipper om ”Beste Praksis”. Patologi og
Laboratorie med mest mulig sømløs
integrasjon mellom systemene.
1.3 Utvikle den elektroniske pasientjournalen
til å kunne vise tidslinje og pasienthistorikk
intuitivt, samt utvikle løsning for prosessog beslutningsstøtte.
1.4 Legge til rette for bedre tilganger til
pasientopplysninger mellom HF og
HF/andre aktører.
1.5 Utvikle elektroniske grensesnitt for
meldingsutveksling HF/HF og
HF/primærhelsetjeneste.
1.6 Etablere miljø for testing av endringer i
systemporteføljen, før endringer
godkjennes for drift.
1.7 Utvikle og etablere elektronisk rekvirering
av laboratorietjenester fra fastlegen til
sykehus, og bygge ut med
henvisningstjeneste.
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Ny løsning er innført og prosjektet er
avsluttet. Noen legekontor er ikke del
av ERL-løsning pga. konkurranseforhold.
Ny løsning er innført og prosjektet er
avsluttet. Fortsatt papirrekvisisjoner for
patologi pga. mangelfull funksjonalitet i
leverandørenes løsninger.
Funksjonalitet er utsatt pga. forsinket
Dips Arena. Utført mye arbeid knyttet til
standardisering av rutiner og prosedyrer
for pasientadministrasjon.
Jf. rapportering til Helse- og
omsorgsdepartementet (mai 2017) og
sammendrag i kapittel 6.0.

Testmiljø etablert. Et ytterligere
produksjonslikt testmiljø kommer på
plass høsten 2017.
Lab-rekvisisjon er på plass, jf. mål 1.2.
Henvisning og beslutningsstøtte for
henvisning er ikke på plass. Gjenstår
noen prinsipielle avklaringer knyttet til
fritt behandlingsvalg.
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4.2 Helse Midt-Norge RHF
Tabellen under viser de sentrale resultatmålene for Helse Midt-Norge, jf. rapport «RHF IKT
komparativ analyse» i 2014, og en overordnet vurdering av måloppnåelse.
Tabell 4.2: Helse Midt-Norge, sentrale resultatmål fra 2014
#

Målsetting

Status
2017

1 Pasientbehandling og samhandling
1.1 Bytte ut elektronisk pasientjournal og
pasientadministrativt system.

1.2 Videreføre arbeidet med standardiserte
pasientforløp.

1.3 Gjennomføre kompetanseløft for bruk av
kliniske systemer.

1.4 Videreføring av samhandlingstiltak
(meldingsløft) og tiltak knyttet til
myndighetskrav.
1.5 Etablere klinisk arbeidsflate for prioriterte
systemer.

2 Kliniske støttefunksjoner
2.1 Etablere en ny løsning for
laboratorietjenestene inklusive anskaffelse
av nytt felles produksjonssystem.
2.2 Fullføre innføring av løsning for
legemiddelforsyning.
2.3 Etablere felles regionale løsninger for
lagring og presentasjon av medisinske
bilder, kliniske svar og andre medisinske
data.
3 Forskning og innovasjon
3.1 Etablere strukturert pasientjournal (jfr.
tiltak 1.1) som basis for datagrunnlag.

Kommentar

HMN har endret sin strategi, jf.
Helseplattformen. Iht. opprinnelig
strategi var planen å ha ny EPJ/PASløsning på plass i 2019. Grønn status
innebærer at Helseplattformen har
fremdrift i anskaffelsen iht. plan.
Pågår å sluttføre innføring av nytt IKT
støtteverktøy for eSP (elektronisk
monitorering av standardiserte
pasientforløp). Løsningen er foreløpig
for kreftforløp, men planen er at den
skal anvendes for flere forløp.
Ikke gjennomført. Det forutsettes at
arbeidet knyttet til tiltaket skjer
gjennom Helseplattformen, men
foretakene må følge opp og jobbe med
den digitale kompetansen fram mot
nytt PAS/EPJ.
Koordinerings- og samhandlingsfora
mellom HF og kommuner etablert.
Utvikling av og endringer i meldinger
følges opp i linja.
Prosjekt skal iht. plan sluttføres i 2018.
Løsning gir nytt brukergrensesnitt for
PAS og omfatter avvikling av RUS- og
BUP-data. Dette er en midlertidig
løsning i påvente av Helseplattformen
Anskaffelse pågår. Kontrakt skal inngås i
2018 og ny løsning skal være ferdig
innført i 2019.
Pågående prosjekt for logistikkløsning
for sykehusapotekene og mottak av
nasjonalt prosjekt (K2).
Pågår. Anskaffelse gjennomført og ny
løsning skal være ferdig innført for alle
helseforetakene i 2017.

Inngår i Helseplattformen, jf. 1.1.
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Tabell 4.2: Helse Midt-Norge, sentrale resultatmål fra 2014
3.2 Etablere tjeneste og plattform for IKTstøtte til forskning.

3.3 Bidra til at utdanning av helsepersonell gir
grunnleggende IKT-kompetanse og IKTforståelse.
4 Administrativ støtte og ledelsesinformasjon
4.1 Gjennomføre program for logistikk- og
økonomisystem.

4.2 Etablere løsning for forbedret
virksomhets- og risikostyring.
4.3 Etablere oversikt over opplæring og
sertifisering.
4.4 Vurdere kvalitets- og prosedyresystem i
sammenheng med strukturert
pasientjournal med beslutningsstøtte.
4.5 Integrere aktivitetsplanlegging og
ressursstyring.

Prosjektet er besluttet gjennomført
(31.5.2017). Deler av løsningen skal
være på plass i 2017, men dette er et
tiltak som sannsynligvis vil pågå over
flere år og sannsynligvis samkjørt med
Helseplattformen.
Ikke gjennomført.

Gjennomført, innført og i operativ bruk i
alle helseforetak. Gjenstår
implementering av en del
forsyningskjeder bl.a. for legemidler,
tøy, eiendom, utstyr. Forsyningskjede
for legemidler er besluttet innført.
Pågår planleggingsaktiviteter.
Kompetanseportal innført.
Inngår i Helseplattformen, jf. 1.1.

Inngår i Helseplattformen, jf. 1.1. Har
forbedret integrasjon mellom PAS og
ressursstyringssystem.

5 Teknologi og infrastruktur
5.1 Videreføre infrastrukturløft og trådløst
nett.
5.2 Etablere sikker identitets- og
tilgangsstyring.

Gjennomført ihht. plan.

5.3 Revidere eksisterende teknologistrategi til
en ny teknologiplan for HMN.
5.4 Samordne prioritering av MTU og IKT.

6 Virksomhetsarkitektur
6.1 Etablere en regional praksis og standard
for beskrivelse av virksomhetsarkitektur og
revidere eksisterende arkitekturstrategi til
en ny arkitekturplan for HMN
6.2 Revidere eksisterende
informasjonssikkerhetsstrategi til en ny
informasjons-sikkerhetsplan for HMN

Forbedret eksisterende løsning. Videre
arbeid for å ytterligere forbedre
eksisterende løsning. Må på sikt
sannsynligvis anskaffe ny løsning for
sikker identitets- og tilgangsstyring i
tilknytning til Helseplattformen, jf. 1.1.
Skal sluttføres i 2017.
Igangsatt utredningsarbeid for bedre
standardisering og samordning mellom
MTU og IKT.
Arkitekturplan er utarbeidet og
etablering av en regional praksis for
virksomhetsarkitektur pågår.

Gjennomført.
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4.3 Helse Vest RHF
Tabellen under viser de sentrale resultatmålene for Helse Vest, jf. rapport «RHF IKT komparativ
analyse» i 2014, og en overordnet vurdering av måloppnåelse.
Tabell 4.3: Helse Vest, sentrale resultatmål fra 2014
#

Målsetting

Status Kommentar
2017

1 Konsolidering og systemsanering
1.1 Ta konsekvens av teknologikonvergering
(IKT/MTU/tele/audio/video/signal)

Ansvaret for Tele og signal er
regionalisert og samlet i en
organisatorisk enhet i Helse Vest IKT.
Det er samarbeid mellom IKT og de
medisinsk tekniske avdelinger (MTA)
innenfor informasjonssikkerhet.
Gjennomført og har muliggjort felles
tilnærming til videre utvikling av
regionale arbeidsprosesser. «Tilgang på
tvers» til pasientjournaler er etablert fra
mai 2016 for somatiske journaler og fra
september 2016 for journaler innenfor
psykiatri og rus.
Gjennomført og i stadig utvikling.
Økende grad av automatisering av
brukeradministrasjon.
Digitalt mediearkiv (DMA) er innført for
bilder og video for fagområder utenfor
radiologi. Prosjekt for konsolidering av
RIS/PACS er igangsatt.
Kontrakt om regional IKT-løsning for
bestilling og forsyning, regnskap og
budsjett ble tildelt i april 2017. Tildeling
ble utsatt fra desember 2016 for
kvalitetssikring og bred forankring.

1.2 Én konsolidert database. Felles EPJ i
regionen

1.3 Mer sikker og effektiv
brukeradministrasjon
1.4 Konsoliderte prosesser for RIS/PACS og
bildelagring

1.5 Konsoliderte prosesser for
økonomi/finans/innkjøp (inkl.
styringsinformasjon)

2 Gevinstrealisering
2.1 Realisere nytteverdi av etablerte kliniske
og administrative fellesløsninger

Gevinstrealisering er og vil bli et viktig,
men område er krevende å arbeide
med. Helse Vest har dels arbeidet med
metodikk og dels med ansvarliggjøring
av linje for realisering av nytteverdi som
følge av kliniske og administrative
fellesløsninger.

3 Prosess- og metodestøtte
3.1 Forbedre porteføljeprosess

Den regionale porteføljeprosessen er
under kontinuerlig utvikling.
Det er etablert et regionalt
arkitekturkontor med resurser fra
helseforetakene og Helse Vest IKT.

3.2 Innføre og videreutvikle god
arkitekturpraksis
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Tabell 4.3: Helse Vest, sentrale resultatmål fra 2014
3.3 Norm for informasjonssikkerhet og
regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet

Det regionale styringssystemet for
informasjonssikkerhet er revidert og
godkjent. Det pågår et kontinuerlig
arbeid med informasjonssikkerhet
basert på risiko- og
sårbarhetsvurderinger med påfølgende
tiltak.

4 Ny funksjonalitet
4.1 Innføre helhetlig system for kurve og
medikasjon (KULE).

4.2 Etablere informasjonsdeling som ivaretar
pasientens og samfunnets forventninger til
og krav om personvern og
pasientsikkerhet.

4.3 Bedre arbeids- og oppgaveplanlegging
gjennom bedre systemflyt.

4.4 Innføre nye eHelsetilbud: eResept,
eSykemelding, samt
selvbetjeningsløsninger for pasient.
4.5 Pilotere og innføre innovasjonsresultat.
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Sengepostkurve er implementert ved
100 sengeposter fordelt på alle
helseforetakene i Helse Vest og
Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dette
utgjør pt. ca. 60 % av sengepostene.
Kurven benyttes og ved 3 av 4
Akuttmottak og 2 av 4
Intensivavdelinger. Det er fremdeles
utfordringer med utviklingen av
løsningen for spesialkurver.
Helse Vest har gitt «tilgang på tvers» til
pasientinformasjon for relevant
helsepersonell innenfor somatikk,
psykiatri og rus. Helse Vest har gitt
pasienten tilgang til egen journal og
logg over oppslag i journalen gjennom
helsenorge.no.
Helse Vest har over en årrekke arbeidet
med avansert oppgaveplanlegging ved å
utvikle integrasjoner mellom det
pasientadministrative systemet (DIPS),
arbeidsplanleggingssystemet (GAT) og
den generelle kalenderen (Outlook).
Disse verktøyene brukes i arbeidet med
prosess- og organisasjonsutvikling.
Helse Vest har vært en pådriver for
innføring av nye eHelsetilbud og
selvbetjeningsløsninger. Dette arbeidet
fortsetter.
Helse Vest har et regionalt
Innovasjonsarbeid. Helse Vest IKT har
etablert en egen avdeling for Innovasjon
og arkitektur. Helse Bergen HF ble
tildelt 1 av 3 Fyrtårnsprosjekt innenfor
IKT-pluss programmet fra NRF med
prosjektet INTROMAT.

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

4.4 Helse Sør-Øst RHF
Tabellen under viser de sentrale resultatmålene for Helse Sør-Øst, jf. rapport «RHF IKT komparativ
analyse» i 2014, og en overordnet vurdering av måloppnåelse.
Tabell 4.4: Helse Sør-Øst, sentrale resultatmål fra 2014
#

Målsetting

Status
2017

1 Klinisk dokumentasjon
1.1 Etablere og innføre regional PAS/EPJ
løsning på ST, SØ, OUS og psykiatrien ved
SiV
1.2 Fase 2 (2016->): ytterligere regional
standardisering av PAS/EPJ
1.3 Innføring av felles regional kurveløsning i
alle helseforetak som inkluderer intensiv
og operasjonsenheter og sengepost/
intermediæravdelinger
1.4 Innføring av helhetlig elektronisk
medikasjonstjeneste
1.5 Innføring av eResept ved samtlige
helseforetak
1.6 Etablere integrasjoner mot alle kliniske
systemer og nasjonale databaser som
inneholder medikasjonsinformasjon
2 Radiologi
2.1 Innføre nytt regionalt system for RIS/PACS
3 Laboratorie
3.1 Innføre nytt felles regionalt IKT-system for
generell laboratoriemedisin, mikrobiologi,
patologi og immunologi/
transfusjonsmedisin
4 Digital samhandling
4.1 Innføre pleie og omsorgsmeldinger (PLO)
4.2 Innføre integrert og helhetlig adressering

Kommentar

Innført regional standardisert løsning,
men fortsatt lokale løsninger.
Prosjektet har kommet halvveis, følger
plan (jf. strategisk prosjektportefølje).
Gjennomført for halve regionen (for
virksomheter som kan utnytte
eksisterende leverandøravtale dvs. OUS,
SØ, AHUS).
Gjennomført for halve regionen.

Gjennomført for halve regionen.

Under innføring ved Sykehuset
Innlandet. Innført PACS på AHUS.
Innført i SØ. HSØ styre vedtatt plan for
regional innføring av patologi.

Dette er under utvikling og vil arbeides
med kontinuerlig etter som det kommer
nye IKT-løsninger.
Regional løsning er innført på over 250
av 800 legekontor i regionen. Bredding
skjer kontinuerlig.
Jf. rapportering til Helse- og
omsorgsdepartementet (mai 2017) og
sammendrag i kapittel 6.0.

4.3 Innføre interaktiv henvisning og
rekvirering (IHR)
4.4 Elektronisk kommunikasjon mellom
helseforetak
4.5 Tilpasninger til Nasjonal Kjernejournal
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Tabell 4.4: Helse Sør-Øst, sentrale resultatmål fra 2014
4.6 Publikumsportaler / Helsenorge.no

Helsenorge.no er valgt som regionens
plattform og helsenorge.no-tjenester
skal innføres i foretaksgruppen.
Innføring av journalinnsyn er planlagt
gjennomført i løpet av første halvår
2018. Per i dag leveres noen tjenester
på minjournal.no som er i gang med å
overføres til helsenorge.no.

5 Virksomhetsstyring og økonomi
5.1 Anskaffe og innføre ERP løsning for
økonomi, innkjøp og logistikk (SiØ, OUS og
Sykehuspartner som pilotprosjekter,
deretter resterende HF)

5.2 Videreføre og innføre datavarehus- og
rapporteringsløsning innen økonomi/ HR i
samtlige foretak
6 Infrastrukturmodernisering
6.1 Fullføre innføring av standard
klientplattform og informasjonssikkerhet
på alle helseforetak
6.2 Gjennomføre konsolidering og
modernisering av datasentre, nettverk,
servere, lagringsløsninger og driftskonsept

6.3 Gjennomføre rasjonalisering av
applikasjonsportefølje
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Anskaffelsen er gjennomført.
Innføringen er pågående og var iht.
opprinnelig plan fram til i fjor da
rekkefølgen på helseforetakene ble
endret. Innført i 7 helseforetak, 3
helseforetak gjenstår, samt
Sykehusapotekene (logistikk og innkjøp
gjennomføres parallelt).
Stoppet som del av porteføljestyring
2014. Videre aktivitet er til vurdering.

Klientomlegging er gjennomført.

Gjennomført anskaffelse i perioden
2014-2016 og inngått kontrakt om
eksternt tjenestekjøp. Program for
infrastrukturmodernisering, iMod, er
etablert i Sykehuspartner og opprinnelig
plan var å virksomhetsoverføre
infrastrukturdrift til ekstern partner fra
mai 2017 og etablere regional
infrastrukturløsning innen utgangen av
2019. Programmet er foreløpig stilt i
bero som følge av påstander om mulig
tilgang til helseopplysninger.
Vesentlig rydding gjennomført, bl.a.
gjennom OUS-omlegging. Ytterligere
rasjonalisering inngår som del av
programmene Digital fornying og iMod,
samt i helseforetakene.

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

5 Strategisk prosjektportefølje 2017 – 2022
I kapitlene under beskrives den strategiske prosjektporteføljen i de regionale helseforetakene.
Prosjektene er regionenes besluttede, strategiske prosjekter og inngår i den økonomiske
langtidsplanleggingen.
Figuren under oppsummerer de strategiske prosjektene for hver helseregion og viser tidslinjen fram
til 2022.
Figur 5.1: IKT-strategisk prosjektportefølje for de regionale helseforetakene
2017

2018

2019

Digitale innbyggertjenester
DIPS Arena
Metavision

Helseplattformen
HMN LAB
SNR
K2

HELIKS
Alle Møter
LIBRA

Regional klinisk løsning
Virksomhetsstyring
Regional IKT for forskning
Infrastrukturmodernisering
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RHF-enes strategiske prosjektportefølje preges av at det gjenstår arbeid knyttet til etablering av
regionale fellesløsninger og oppgradering av EPJ/PAS/Kurve-løsningene i Helse Nord, Helse Vest og
Helse Sør-Øst. I Helse Midt-Norge vil Helseplattformen og samarbeidet med kommunene være
sentrum for høy aktivitet frem mot 2024.
Alle RHF-ene unntatt Helse Nord har pågående prosjekter for innføring av nye ERP-løsninger for bl.a.
økonomistyring, virksomhetsstyring og forsyning. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst er i en
utvidelse-/innføringsfase, mens Helse Vest starter sin gjennomføring i 2017. Løsningsvalgene knyttet
til ERP er forskjellig i alle regioner, med Oracle i Helse Sør-Øst og ulike SAP-løsninger i Helse MidtNorge og Helse Vest.
I foregående periode pågikk det større re-investeringer og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse
Nord og Helse Midt-Norge. Helse Vest har etablert en regional infrastruktur- og driftsplattform, mens
Helse Sør-Øst står helt i starten av en stor infrastrukturmodernisering. Helse Sør-Øst har valgt en
strategi med en ekstern leverandør og virksomhetsoverdragelse. De skal iht. plan være på en
modernisert og regionalisert plattform i slutten av 2019. Infrastrukturmoderniseringen i Helse SørØst omfatter også rasjonalisering av applikasjonsporteføljen.

5.1 Helse Nord RHF
Figuren under viser de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022. Med unntak av tiltak knyttet til
etablering av regionale datasentre, er prosjektene i stor grad videreføring av porteføljen fra 2014 og
strategien om modernisering og regionalisering av kliniske systemer. Digitale innbyggertjenester lå
ikke eksplisitt i den strategiske prosjektporteføljen i 2014, men Helse Nord har hatt stor aktivitet på
området og er kommet langt mht. innbyggerens innsyn i egen journal gjennom helsenorge.no.
Figur 5.2: Helse Nord RHF, IKT-strategisk prosjektportefølje
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Digitale innbyggertjenester
DIPS Arena
Metavision

5.1.1.1 Digitale innbyggertjenester
Målbilde for «Digitale pasienttjenester i Helse Nord» fokuserer på forbedringsområder relatert til
pasientforløp fra henvisning er mottatt til utskriving. Målet er å effektivisere sykehusets ressurser,
forbedre pasientenes opplevelse og øke kvaliteten i helsetjenesten. Som en del av arbeidet med å
kartlegge forbedringsområdene er det kommet opp flere forslag til et konseptarbeid som skal
ferdigstilles i løpet av 2019. Budsjettet for et slikt konseptarbeid er på 273,5 millioner kroner over en
5-års periode.6

6

Notat «En helhetlig digital pasienttjeneste i Helse Nord», Bodø 10.04.2017
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5.1.1.2 DIPS Arena
Prosjektet er et innføringsprogram av ny EPJ-/PAS-løsning basert på Arena, ny programvareversjon
fra DIPSProsjektet er forventet gjennomført i løpet av 2021 med et budsjett på 268,1 millioner kroner
i årene mellom 2017 og 2018.7
5.1.1.3 Metavision
Helse Nord anskaffet i 2015 et system for kurve- og medikasjonshåndtering, tilsvarende som er delvis
innført i Helse Sør-Øst (Metavision). Systemet har funksjonalitet som i stor grad grenser til, og til dels
overlapper funksjonalitet i EPJ/PAS (DIPS). Metavision skal innføres som elektronisk medikasjons- og
kurveløsning for prehospitale tjenester, akuttmottak, intensiv, operasjon, anestesi, sengepost,
dagbehandling og poliklinikk for alle foretakene i helseregionen. Budsjettet er på 283 millioner
kroner for fase 3 som gjelder den regionale innføringen av elektronisk kurve (Metavision). Prosjektet
er forventet ferdigstilt i løpet av 2021.8

5.1.2 Resultatmål
Resultatmålene for de tre strategiske prosjektene i Helse Nord er beskrevet i tabellen under.
Tabell 5.1: Helse Nord, sentrale resultatmål for de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022
Program
Resultatmål
Digitale
Digitale pasienttjenester er del av investeringsprogrammet «Digitale
innbyggertjenester innbyggertjenester», og har målsetning om at pasientene i mye større grad skal benytte
elektroniske løsninger i deres kontakt med sykehusene:
 Anskaffelse av innsjekk/utsjekk/kø-administrasjon for sykehusene i regionen
 Innføring ved Universitetssykehuset i Nord-Norge – Tromsø og Hammerfest sykehus
etterfulgt av resterende sykehus i regionen
Dips Arena
 Resultatmål for DIPS Arena fastsettes når programmet etableres og ny programleder er
på plass.
Metavision
 Lokale prosjektorganisasjoner er etablert per HF iht. plan
 Elektronisk kurve som tjeneste er etablert for Helse Nord
 Gevinstavtale inngått med hvert HF
 Gjennomført opplæring (prosjekt- og opplæringsressurser HFene, teknisk personell
vedlikehold/ drift) – felles delmål Regionalt/ HF
 Overlevert regionale retningslinjer og gjennomført endring av rutiner/ prosedyrer
lokalt – felles delmål Regionalt/ HF
 Gjennomført lokal kartlegging, bestilling av utstyr/ oppgraderinger, installasjon og
idriftsettelse iht. plan – felles delmål Regionalt/ HF
 Gjennomført akseptansetester, idriftsettelse og godkjenning (leveransedag) per HF –
felles delmål Regionalt/ HF
 Overlevert løsning til drift og forvaltning (prosjekt avsluttet)

7
8

Helse Nord RHF, Styresak 25-16, 2016
Mandat: Innføring av felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning for Helse Nord – fase 3
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5.2 Helse Midt-Norge RHF
Figuren under viser de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022.
Figur 5.3: Helse Midt-Norge RHF, IKT-strategisk prosjektportefølje
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Helseplattformen
HMN LAB
SNR
K2

5.2.1.1 Helseplattformen
Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (EPJ/PAS) ved sykehus og
kommuner i hele region Midt-Norge. Anskaffelsen pågår og er planlagt ferdig i 1. kvartal 2019. Helse
Midt-Norge RHF har kjøpsforpliktelse i anskaffelsen, mens 85 regioner i Midt-Norge inngår som
opsjoner. Trondheim kommune har en særskilt samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF.
Helseplattformen har et nasjonalt oppdrag med å være regional utprøvingsprogram for det nasjonale
målbildet for «Én innbygger – én journal», jf. anbefalinger fra jan. 2016.
Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, mer
brukervennlige systemer, og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en
bedre og mer effektiv måte.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2024, men tidslinjen er avhengig av i hvilken grad kommunene
beslutter å bli en del av løsningen.
5.2.1.2 HMN LAB
Prosjektet har som mål å bytte laboratoriedatasystem for medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi
og klinisk farmakologi før innføringen av Helseplattformen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av
2019 med et budsjett på 232 millioner kroner.
5.2.1.3 SNR
SNR-prosjektet har som mål å etablere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger for nytt
sykehus i Nordmøre og Romsdal. Prosjektet er i en konseptfase hvor inndeling av program og
prosjektporteføljer, tidsplan og budsjett vil etableres. Det er foreløpig estimert et prosjektbudsjett på
366 millioner kroner og at prosjektet vil gå ut 2022.
5.2.1.4 K2
K2 er fase 2 i innføringen av nytt logistikk- og økonomisystem i Helse Midt-Norge. Programmet har
som mål å innføre de forsyningskjedene som ikke var omfattet av fase 1, bl.a. legemidler, tøy,
eiendom og utstyr. Programmet har et foreløpig budsjett på 104,6 millioner kroner og skal
ferdigstilles i løpet av 2019.
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5.2.2 Resultatmål
Resultatmålene for de strategiske prosjektene i Helse Midt-Norge er beskrevet i tabell 5.2.
Tabell 5.2: Helse Midt-Norge, sentrale resultatmål for perioden 2017-2022
Program
Helseplattformen

HMN LAB

SNR

K2/HMNLØ fase 2

Resultatmål
Resultatmål for anskaffelsesprosjektet:
 Ferdig signert kontrakt for anskaffelse av ny PAS/EPJ løsning for helsetjenesten i
Midt-Norge i henhold til vedtatt anskaffelsesstrategi.
 Anskaffelsen skal gjennomføres med bred involvering av ledere og medarbeidere i
helsetjenesten.
 Godt planlagt og forankret innføringsprosjekt som legger til rette for
gevinstrealisering
Prosjektet skal levere følgende produkter med nytteverdi for brukere og interessenter:
 Programvare
 Standardiserte arbeidsprosessbeskrivelser
 Oversikt over informasjonsflyt
 Rutinebeskrivelser
 Opplæringsmateriell
Programmet vil ha ca. 6o leveranser med nytteverdi for brukere og interessenter:
 Grunnleggende og basis Byggnær IKT
 IKT Infrastruktur
 IKT Utstyr
 IKT Sykehusteknologi
 Ca. 100 grensesnitt og integrasjoner som gir merverdi for ansatte og pasienter
 Vakre og smarte roboter til Norges vakreste sykehus
Programmet skal:
 Levere systemstøtte for alle oppgaver, funksjoner og prosesser i verdikjedene fra det
oppstår et behov til og med rapportering av styringsinformasjon og årsregnskap
 Legge til rette for en effektivisering og økt kvalitet på ikke-medisinske tjenester for å
støtte hovedoppgavene pasientbehandling, forskning mm.
 Implementere forsyningskjedene som ikke var omfattet av fase 1. Forsyningskjede
for legemidler er besluttet innført.
 Implementere regionale prosesser og rutiner
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5.3 Helse Vest RHF
Figuren under viser de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022.
Figur 5.4: Helse Vest RHF, IKT-strategisk prosjektportefølje
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

HELIKS
Alle møter
LIBRA

5.3.1.1 HELIKS
Program HELIKS ble etablert i 2016 som et program for å styrke de helhetlige kliniske prosessene og
for å få til mer koordinerte innføringsløp for kliniske prosjekter som berører prosesser med
overlappende funksjonalitet. Program HELIKS omfatter prosjektene Kurve- og legemiddelhåndtering
(KULE), Overgang til DIPS arena (ODA), Digitalt Mediearkiv (DMA), Felles regional radiologiløsning
(FERD), Regionale psykometriske tester (Checkware) og Regional løsning for EKG. Programmet har et
investerings- og driftsbudsjett på til sammen 507 millioner kroner og planlagt ferdigstilt i løpet av
2019.
5.3.1.2 Alle Møter
Program Alle møter er et regionalt initiativ som startet som et prosjekt i 2013 med en målsetting om
å gjøre ventetider kortere, planlegging bedre og at flere pasienter møter til avtalte timer. Alle møter
har følgende delprosjekt; Vestlandspasienten (selvbetjeningsløsninger via helsenorge.no), Min
pasientjournal, Mitt timevalg, Vel møtt og Åpen linje. Den pågående anskaffelsen knyttet til Vel møtt
skal sørge for systemstøtte til å finne fram til sykehus og fremmøtested, pasientens selvbetjening for
innsjekk og oppgjør/betaling, og styring av pasientflyt og ressurser.
5.3.1.3 LIBRA
Foretaksgruppen Helse Vest identifiserte i 2014 behov for å modernisere IKT-løsninger innen
økonomi og varelogistikk, og samtidig digitalisere arbeidsprosessene slik at de blir mest mulig
effektive. Prosjekt LIBRA har fått som mål å sørge for at alle foretakene i Helse Vest skal ta i bruk
felles arbeidsprosesser sammen med nye systemløsninger for regnskap, budsjett, bestilling og
vareforsyning innen 2020. Helse Vest IKT AS har gjennomført en anskaffelse av IKT-løsning for
bestilling og forsyning, regnskap og budsjett, inkludert tilpasning, innføring og vedlikehold.
Kontrakten om LIBRA er tildelt IBM AS med et tilbud basert på SAP S/4 HANA. Prosjektet har en
investeringsramme på til sammen 335 millioner kroner.9

5.3.2 Resultatmål
Resultatmålene for de tre strategiske prosjektene i Helse Vest er beskrevet i tabell 5.3.

9

Ad styresak 046/17 Godkjenning av anskaffing av IKT-løsninger for regnskap og budsjett, bestilling og
vareforsyning 31.03.2017
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Tabell 5.3: Helse Vest, sentrale resultatmål for de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022
Program
Heliks

Alle Møter
LIBRA

Resultatmål
 Programmet skal sikre etablering av regionale løsninger og prosesser
 Det skal etableres prosess- og beslutningsstøtte som understøtter helhetlige
kliniske prosesser
 Programmet skal sikre at løsningene håndterer tilgang på tvers i regionen i
henhold til kliniske operative behov og gjeldende lovkrav
 Programmet skal sammen med helseforetakene sørge for en vesentlig
reduksjon i variasjon i arbeidsprosesser mellom helseforetakene.
Revisjon av resultatmål pågår.








Foretakene skal ha felles arbeidsprosesser innen økonomi, innkjøp og logistikk
o foretakene i Helse Vest har etablert felles forvaltning og felles
arbeidsprosesser basert på beste praksis arbeidsprosesser
o foretakene i Helse Vest har etablert felles forvaltning for felles
registerhåndtering (MasterDataManagement) innen økonomi, innkjøp
og logistikk
Foretakene skal benytte felles systemer som understøtter de felles
arbeidsprosessene
o innføre systemer og teknologi som understøtter arbeidsprosessene
o innføre systemstøtte for anskaffelse og vurdere systemstøtte innenfor
andre områder som i dag mangler systemstøtte
o innføre fleksible prosesser og systemer som forenkler og effektiviserer
arbeidsdagen
o optimalisere systempark og informasjonsflyt innen økonomi, innkjøp
og logistikk
o sikre gode grensesnitt for tilgjengeliggjøring og utveksling av
informasjon
Redusere virksomhets-, teknisk- og leverandørrisiko for Helse Vest
Sikre mer nøyaktig, relevant og enhetlig styringsinformasjon som baserer seg
på felles definerte grunndata
Sette strategisk retning for området basert på gjeldende virksomhetsstrategi
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5.4 Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst skal i tidsperioden fram mot 2022 arbeide med fire strategiske programmer som vist i
figur 5.5.
Figur 5.5: Helse Sør-Øst RHF, IKT-strategisk prosjektportefølje
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Regional klinisk løsning
Virksomhetsstyring
Regional IKT for forskning
Infrastrukturmodernisering (i
regi av Sykehuspartner HF)

5.4.1.1 Regional klinisk løsning
Program for Regional klinisk løsning ble etablert i januar 2015. Formålet er å etablere felles kliniske
løsninger på tvers av helseforetak som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp
i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen er at helseforetakene i regionen i dag har en rekke ulike kliniske
systemer som ikke kommuniserer med hverandre. I praksis betyr dette at informasjonen ikke følger
pasienten på en effektiv måte på tvers av behandlingssteder, og at pasientforløpet kan bli stykket
opp. Programmet består av en rekke prosjekter som jobber for å




standardisere kliniske løsninger for å understøtte gode og helhetlige arbeidsprosesser i
helseregionen på tvers av helseforetak
modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets forventninger og
slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers av behandlingssteder

Gevinstene er blant annet bedre samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i
helseregionen, økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen, mer helhetlige pasientforløp
og bedre arbeidsverktøy for behandlere. Eksempler på prosjekter er etablering av én pasientjournal i
Helse Sør-Øst, regionale systemer for laboratorietjenester og radiologi, e-resept, kjernejournal og
digitale innbyggertjenester.
5.4.1.2 Virksomhetsstyring
Programmet skal arbeide for å sikre oppnåelse av det strategiske målbildet for virksomhetsstyring,
herunder styring av aktivitet, kvalitet og pasientsikkerhet, logistikk, HR, økonomi og prosjekter.
Programmet skal arbeide for standardisering av prosesser. Felles grunndata og kodeverk skal
standardiseres på tvers av systemer der dette er hensiktsmessig.10
Programmet består av ett prosjekt, Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra
til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg
forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon. Økonomi- og
10

Gjennomføringsplan 2017 v1 per 30. mars 2017
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logistikkløsningen er tatt i bruk av Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i
Vestfold, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF.11
5.4.1.3 Infrastrukturmodernisering
En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til
pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som
ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.
Avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE), som ble overført til Enterprise Services Norge AS
våren 2017, gir sykehusene og Sykehuspartner tilgang til erfaring og kompetanse fra gjennomføring
av tilsvarende og vellykkede moderniseringsprosjekter. For sykehusene betyr dette at
moderniseringen kan gjennomføres med samme kvalitet, men raskere og med lavere risiko enn om vi
skulle gjort det selv, samtidig som det gir en bedret økonomisk bærekraft for helseregionen.
Helse Sør-Øst har de siste årene jobbet med moderniseringen av foretaksgruppens IKT-infrastruktur
fordi dette er avgjørende viktig for å legge til rette for teknologisk utvikling og styrket sikkerhet
knyttet til IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 24. mai
2017 å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero, for å utrede nødvendige
endringer i planer og leveranser. Som konsekvens av dette vil trolig virksomhetsoverdragelsen
utsettes til 2018.
5.4.1.4 Regional IKT for forskning
Programmet skal gi forskere i helseregionen en forbedret IKT-støtte gjennom bedre IKT-verktøy og
løsninger som bidrar til at all ressursbruk i forskning konsentreres mot utførelse av
forskningsoppgavene.
Et løft av IKT-støtten er en forutsetning for å kunne drive effektiv og god forskning av høy kvalitet.
God IKT-støtte er også viktig for å sikre nødvendige forskningsmidler og for å kunne styrke
konkurranseevnen og tiltrekke seg nødvendig kompetanse i forskningsvirksomheten. Disse faktorene
er viktig for å opprettholde Helse Sør-Østs omdømme innen helseforskning.12

11
12

Helse Sør-Østs internettsider per 8. juni 2017: http://www.helse-sorost.no/digitalfornying
Gjennomføringsplan 2017 v1 per 30. mars 2017
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5.4.2 Resultatmål
Tabellen under viser de sentrale resultatmålene for de fire strategiske prosjektene i Helse Sør-Øst:
Tabell 5.4: Helse Sør-Øst, sentrale resultatmål for de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022
Program
Regional klinisk
løsning13

Resultatmål
Krav til programmet:
 Programmet skal bidra til at regionale drift og forvaltningstjenester, som det skal leveres
løsninger på, kommer på plass.
Krav til funksjonaliteten i regional klinisk løsning:
Programmet skal etablere
 prosess- og beslutningsstøtte innenfor programmets rammer og leverandørenes tilgjengelige
løsninger, for alle delsystemene i den regionale kliniske løsningen
 brukervennlige løsninger for aktuelle brukergrupper innenfor programmets rammer
 funksjonalitet for å håndtere multimedia i den kliniske dokumentasjonen
 en regional, konsolidert journal per innbygger i Helse Sør-Øst som er tilgjengelig for alt
helsepersonell med et tjenstlig behov uavhengig av arbeidssted eller lokasjon
 et sett med standardiserte arbeidsprosesser og et konsolidert regional, standardisert system
basert på gjeldende regionale leverandør/avtale innen hver av følgende områder:
Pasientadministrativt-/elektronisk pasientjournalløsning (PAS/EPJ), radiologi, laboratorie,
fødselsomsorg, medikamentell kreftbehandling.
 en gjennomgående legemiddelhåndtering per pasient i Helse Sør-Øst.
 en regional og standardisert gjennomgående kurve inkludert lukket legemiddelsløyfe per
inneliggende pasient i Helse Sør-Øst.
 Det skal etableres et sett med standardiserte arbeidsprosesser og IKT-løsninger som
understøtter pasientbehandlingen på tvers av omsorgsnivå og helseforetakene i Helse Sør-Øst.
 Det skal etableres et sett med informasjons- og brukertjenester for pasienter og pårørende i
Helse Sør-Øst basert på eksisterende løsninger i regionen, samt tjenester levert fra nasjonale
prosjekter/organisasjoner.
 Den regionale kliniske løsningen skal inneholde funksjonalitet for å vise og registrere
journalopplysninger i den prehospitale tjenesten.
Krav til standardisering av data/informasjon:
 Det skal utarbeides standarder for data på tvers av løsningene som skal sikre entydig adressering
på i de forskjellige løsningene (mellom helseforetakene, til andre i helsesektoren), som skal sikre
at riktig person og organisasjon får riktig informasjon til riktig tid.
 Programmet skal sikre at løsningene kan inneholde informasjon fra flere foretak og at
nødvendige brukertilganger kan begrenses i henhold til lovkrav og kliniske operative behov.
 Programmet skal sikre konsolidering av alle nødvendige kodeverk, grunndata og
produksjonsdata som kan konsolideres eller standardiseres.
Krav til integrasjon:
 Programmet skal sikre at det etableres et sett med standardiserte integrasjonsgrensesnitt for
samhandlingen mellom omsorgsnivå, delsystemene i regional klinisk løsning, medisinskteknisk
utstyr og regional klinisk løsning
Krav til reduksjon av variasjon i helseforetak arbeidsmåter:
 Programmet skal sammen med helseforetakene sørge for en vesentlig reduksjon i variasjon i
arbeidsprosesser mellom helseforetakene. Det skal utarbeides målekriterier og vurdering av
reduksjonspotensiale og gevinstplaner.
 Der funksjonalitet i lokale løsninger erstattes av funksjonalitet i regional løsning, skal programmet
fase ut den lokale funksjonaliteten.

 Programmet skal legge til rette for at det etableres en regional sikkerhetsarkitektur som
tilfredsstiller de funksjonelle behovene og lovkravene.

13

Programdirektiv Regional Klinisk Løsning (RKL) 28.05.2015
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Tabell 5.4: Helse Sør-Øst, sentrale resultatmål for de strategiske prosjektene i perioden 2017-2022
Virksomhetsstyring14

Økonomi, innkjøp og logistikk (ERP):
 Anskaffe ERP løsning for økonomi, innkjøp og logistikk (anskaffelsesprosess er
gjennomført)
 Økonomi- og logistikksystemet skal omfatte «kjernedisiplinene» innen økonomi og
logistikk, herunder innkjøpsprosesser, kontraktsstyring, forsyning (inkl. bruk av felles
forsyningssenter) samt økonomiprosessene.
 ERP-løsningen skal først etableres ved Akershus universitetssykehus HF, for deretter å
bli videreutviklet og innført ved Sykehuset Østfold HF, Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF. (ERP-løsninger er innført på disse helseforetakene samt Sykehuset
i Vestfold HF. Neste helseforetak i rekken blir Vestre Viken HF)
 Innføring ved resterende foretak i foretaksgruppen vil deretter finne sted.

Infrastrukturmodernisering15

 Driftsansvaret for IKT-infrastruktur skal overføres til ekstern leverandør. Som en del av
dette skal det også gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av tilhørende personell.
 Det skal gjennomføres en modernisering av foretaksgruppens samlede IKTinfrastruktur som angitt i kontrakten.
 Det skal gjennomføres en standardisering og forenkling av foretaksgruppens IKTportefølje. Etter gjennomført modernisering er det antatt at den samlede porteføljen i
regionen er på rundt 700 applikasjoner.
 Det skal gjennomføres en tilpasning av dagens drifts- og leveransemodell for å utnytte
den økte leveranseevne som et en ekstern leverandør kan gi.
Programmets resultatmål er å etablere regionale løsninger som effektiviserer
gjennomføring av forskingsprosjekter, og øker kvaliteten i forskningen gjennom å sørge
for
 regional IKT-plattform og IKT-basistjenester for forskning i samarbeid med
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet
 regionale IKT-løsninger med funksjonalitet som gir grunnlag for en regional helhetlig
IKT-tjenesteportefølje for forskning
en helhetlig leveranse- og forvaltningsorganisasjon, med tilhørende prosesser som sikrer
gode leveranser og videreutvikling av tjenester og løsninger, i samarbeid med
Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF

Regional IKT for
forskning16

14

Programmandat Virksomhetsstyring 04.06.2013
Overordnet styringsdokument Infrastrukturmodernisering 05.10.2016
16
Utkast til mandat Regional IKT for forskning desember 2016
15

44

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

5.5 Nasjonal IKT
Figuren under viser de sentrale prosjektene i Nasjonal IKT fram til 2020.
Figur 5.6: Prosjektportefølje for Nasjonal IKT
2017

2018

2019

2020

Digitale innbyggertjenester
Automatisk
tildeling av
fødselsnummer
Statistisk logganalyse
Robust Mobilt Helsenett
Digital patologi
Ny teknologi for AMK*
*Prosjektet er stoppet

5.5.1.1 Digitale innbyggertjenester
Formålet er å etablere konseptbeskrivelser og funksjonelle operative tjenester som understøtter
innbyggers behov for effektive digitale helsetjenester som gjøres tilgjengelige på tvers av alle RHF
innen spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal kravstille og utvikle nasjonale innbyggertjenester for
spesialisthelsetjenesten. I 2017 arbeides det med tilrettelegging for økt tilgang til digitale skjema hos
innbygger, muliggjøre varslinger mot innbygger i innbyggers prefererte varslingskanal (for eksempel
SMS eller nettpost), muliggjøre digital skriftlig asynkron dialog mellom pasient og behandlende enhet
innen spesialisthelsetjenesten, tilrettelegge for bruk av digital samhandlingsarena for
pasientoppfølging.
5.5.1.2 Automatisk tildeling av fødselsnummer
Formålet er å gi nyfødte med behov for helsehjelp bedret pasientsikkerhet ved tildeling og bruk av
entydig identifiserende fødselsnummer så fort som mulig etter fødsel. Prosjektet skal utvikle løsning
for innsending av nyfødtinfo via NHN og uthenting/oversendelse av fødselsnummer fra SKD innen 24
timer.
5.5.1.3 Statistisk logganalyse
Formålet er å redusere uautorisert innsyn i behandlingsrettede helseregistre, effektivisere
arbeidsprosessen med logganalyse og tilfredsstille myndighetskrav. Prosjektet skal utarbeide planer
og detaljere konsept for å kunne etablere og rulle ut løsning for statistisk analyse av logger fra
oppslag i behandlingsrettede helseregistre.
5.5.1.4 Robust Mobilt Helsenett
Formålet er å realisere et robust mobilt helsenett med fokus på ambulansefartøy samlet
(bil/båt/luft). Prosjektet skal planlegge realisering av anbefalte konsepter for felles nasjonale
løsninger for et robust mobilt helsenett.
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5.5.1.5 Digital patologi
Formålet er å forbedre pasientforløpet gjennom kortere utredningstid, raskere og mer presise
prøvesvar, øke pasientsikkerheten, øke utnyttelsen av den samlede ekspertise og kapasitet ved
patologiavdelingene, styrke utdanningen og opprettholde rekrutteringen til patologifaget. Prosjektet
skal kartlegge dagens situasjon, undersøke mulighetene som innføring av digital patologi gir, vurdere
hvilke områder som egner seg for felles nasjonalt konsept, og foreslå felles nasjonalt målbilde som
dekker arbeidsprosesser, organisering, retningslinjer og standarder for bruk av utstyr, og teknisk
målbilde med fokus på samhandling innenfor og på tvers av helseforetak.
5.5.1.6 Ny teknologi for AMK
Formålet er å få på plass robuste løsninger som sikrer at alle AMK-sentraler henger sammen i ett og
samme system som sikrer kontinuitet og kapasitet, slik at de ulike sentralene kan avlaste hverandre
eller ta over for hverandre. Prosjektet som skulle anskaffe ny teknologisk løsning er stoppet grunnet
høy organisatorisk og teknisk kompleksitet med påfølgende høy risiko. Erfaringsrapport er under
utarbeidelse, og vil inneholde anbefaling om videre tilnærming for spesialisthelsetjenesten.
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6 Status for meldingsutveksling og elektronisk samhandling
De regionale helseforetakene rapporterte til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mai 2017 om
"Status for innføring og bruk av eksisterende tekniske løsninger for meldingsutveksling og
samhandling. Rapporteringen skal omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen region,
de kommunale helse- og omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept. Rapporteringen skal
inkludere en oversikt over områder hvor det fortsatt brukes papirbaserte rutiner." Mottatte rapporter
fra RHF-ene varierer i omfang og detaljering, og dette begrenser Direktoratet for e-helse sin mulighet
til å sammenligne på tvers av RHF-ene. Under oppsummeres sentrale deler av nåsituasjonen og
kvalitative vurderinger av denne. Avslutningsvis gis en overordnet vurdering og anbefaling.
Helse Nord startet tidlig med elektronisk meldingsutveksling og avvikling av papir, men rapporterer
at de på enkelte områder av ulike årsaker ikke er helt i mål. Helse Vest har hatt sterk vekst i den
elektroniske meldingsutvekslingen de siste årene, men rapporterer også om at deler av
meldingsutvekslingen går på papir. Helse Midt-Norge har kommet langt i informasjonsdelingen og
meldingsutvekslingen internt og mellom HF, men tiltak gjenstår på noen områder. Helse Sør-Øst har
økt bruk av elektronisk meldingsutveksling, blant annet gjennom PLO-meldinger som har hatt
prioritet i senere tid.
I denne rapporten er ikke årsaker til manglende utbredelse av elektronisk samhandling eller avvikling
av papir i de ulike RHF beskrevet i detalj. Fokus i rapporten er beskrivelse av status på nåsituasjonen
og det overordnede utfordringsbildet sett på tvers av RHF-ene.
Hovedfunnene fra rapporteringen er at:








det elektroniske meldingsvolumet er økende, og i flere regioner er det høy eller full
utbredelse av elektroniske meldinger på enkelte områder
papir er hovedregelen for samhandling mellom regionene
papir brukes fortsatt i stor grad internt i regionene på områder hvor det ikke finnes dekkende
standarder, løsninger ikke er tatt i bruk eller det er manglende tillit til innførte løsninger
flere planlegger innføring av nye løsninger eller konsolidering av løsninger, og fremhever
dette som årsak til at utbredelsen av elektronisk meldingsutveksling fortsatt er mangelfull på
enkelte områder
det er tilfeller hvor helseforetak har støtte for elektronisk samhandling, men ikke kan ta
dette i bruk grunnet manglende tilsvarende støtte hos den de skal samhandle med
realisering av meldingsutveksling er et delt ansvar, og har avhengigheter til andre. Det er et
behov for nasjonal koordinering og styring, samt presisering og videreutvikling av standarder

Mottatte rapporter fra RHF-ene og tidligere rapportering fra virksomhetene på dette området, viser
at det er krevende å få sammenlignbare tall for de enkelte meldingstyper og versjoner som benyttes
mellom ulike virksomheter. Dette begrenser hva som er mulig å sammenligne på tvers av RHF-ene,
og gjør det også vanskelig å iverksette presise tiltak.
Det er økende bruk av elektroniske samhandlingsløsninger i alle regioner, men Sør-Øst har noe lavere
utbredelse enn de andre regionene (jfr. tabell 6.1). Flere planlegger innføring av nye løsninger eller
konsolidering av løsninger, og fremhever dette som årsak til at utbredelsen av elektronisk
meldingsutveksling ikke er større. Det pekes på at systemer som er tilrettelagt for elektronisk
samhandling ikke blir tatt i bruk i det omfang det er tiltenkt fordi deres samhandlingsparter ikke har
tilsvarende støtte i sine systemer. Det er en utfordring at ikke aktørene går i takt. Manglende
informasjon om status gjør det vanskelig å styre området på en god måte.
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Det er fremdeles utstrakt bruk av papir i regionene, spesielt mellom HF i ulike regioner. Der
elektronisk samhandling er etablert, er det noe ressursbruk på overvåkning og teknisk oppfølging.
Dette fordi aktørene mangler gode samhandlingsløsninger, eller ikke har tillit til at informasjonen
kommer korrekt eller hurtig nok frem. Noe av årsaken til dette er ulike versjoner i bruk eller feil
implementering av standarder.
Meldingsutvekslingen slik den foregår i dag har lav endringsevne og krever mye ressurser til
forvaltning og vedlikehold.
Et av programmene i den nasjonale porteføljen som RHF-ene delfinansierer, Felles Infrastruktur og
Arkitektur (FIA), har pågående aktiviteter for å minimere tolkningsrommet til e-helsestandardene og
innføre sterkere nasjonal styring for at virksomhetene implementerer standardene korrekt. Tiltakene
omfatter innføring av tjenestebasert adressering og riktig bruk av applikasjonskvitteringer. Det
forventes at gevinstene av dette arbeidet vil kunne tas ut fra 2018 når virksomhetene etter planen
har implementert standardene korrekt. Dette vil ha en positiv effekt på avvikling av papir og redusere
behovet for oppfølging.
Økt grad av elektronisk samhandling og mindre bruk av papir forutsetter at helseregionene bl.a.:




Prioriterer utbredelse av elektronisk samhandling på områder som har lav utbredelse i dag,
også mellom HF i ulike regioner
Avvikler papir når elektronisk samhandling er etablert og er fungerende
Følger forskrift for IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten som angir hvilke
meldingsstandarder som er obligatoriske. Unntak fra forskriften må lukkes innen frister som
er gitt

I tillegg bør nasjonale aktiviteter styrkes:





Koordinering av innføring for å sikre at alle samhandlingsparter innfører i takt
Styring av innføring og vedlikehold gjennom bruk av nyetablert nasjonal forvaltningsmodell
for e-helsestandarder, og ved bruk av meldingsvalidator for overvåking av at
meldingsstandarder er korrekt implementert
Innføre overvåking av meldingsversjoner for å gi informasjon om status

Identifisere funksjonelle områder med stort volum som er dårlig dekket i dag, hvor det er behov for
presisering og videreutvikling av standarder (eksempelvis henvisning 2.0)
Samhandling mellom HF internt i regionene
I regionene Vest, Midt-Norge og Nord foregår mye av samhandlingen mellom HF innen regionen
gjennom felles løsninger for EPJ, og i ulik grad gjennom felles løsninger for rekvisisjoner og svar for
lab og radiologi. I Sør-Øst er ikke systemene konsolidert i samme grad. Noe av samhandlingen
mellom HF i Sør-Øst foregår ved meldingsutveksling, mens mye fortsatt foregår på papir.
Samhandling mellom HF og kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene
Samhandling mellom HF og kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene, er områder
som har høy grad og nytte av elektronisk meldingsutveksling. Meldingsvolumet her er høyt, og
inkluderer en rekke ulike meldingstyper. I Nord, Vest og Midt-Norge er det høy elektronisk
utbredelse, og i Sør-Øst er det middels utbredelse (jfr. tabell 6.1).
Bruk av papir
Papir er fortsatt utbredt på enkelte områder. Dette gjelder spesielt for samhandlingen mellom HF i
ulike regioner. Internt i regionene, mellom HF og med kommunale helse og omsorgstjenester,
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benyttes papir når løsninger ikke er tatt i bruk, eller løsninger eller meldingsstandard ikke er
dekkende for informasjonsbehovet. Papirrutiner opprettholdes også fordi elektroniske løsninger ikke
gir den nødvendige trygghet for at meldingsutvekslingen går korrekt eller hurtig nok.

6.1 Status på innføring av elektronisk meldingsutveksling
Den elektroniske samhandlingen er generelt økende i alle RHF-ene. Figuren under viser utviklingen av
RHF-enes elektroniske meldingsutveksling per antall døgnopphold og dagbehandlinger for perioden
2013-2016. Fremstillingen er kun ment for å illustrere utviklingen siden 2013 og det relative
meldingsomfanget i RHF-ene. Figuren kan ikke benyttes for å definere et måltall.

Antall meldinger per døgnopphold
og dagbehandlinger

Figur 6.1: Elektronisk meldingsutveksling per antall døgnopphold og dagbehandlinger ved RHF, 2013201617
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Som figuren viser er elektronisk meldingsutveksling mest utbredt i Nord. Figuren viser også at Vest og
Midt-Norge har hatt en stor økning i meldingsvolumet de siste tre årene. Helse Sør-Øst har en tydelig
økning i volumet i 2015 og 2016.
Status på innføring av elektronisk samhandling innenfor ulike områder varierer noe mellom RHF-ene.
I tabell 6.1 er utbredelse av elektronisk samhandling ved RHF-ene presentert basert på en kvalitativ
vurdering av deres rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet. Tabellen viser også status for
innføring av Kjernejournal og e-resept.
I tabell 6.1 og 6.2 er følgende skala benyttet for kvalitativ vurdering av utbredelse og avvikling av
papir:

17

Antall elektroniske meldinger til, fra og innenfor hvert RHF fordelt på antall døgnopphold og dagbehandlinger
ved RHFet for perioden 2013-2016. Meldingstall er hentet fra Norsk Helsenetts Meldingsteller (alle meldinger
unntatt kvitteringsmeldinger og tekniske systemmeldinger er inkludert). Tall om døgnopphold og
dagbehandlinger kommer fra Norsk Pasientregister.
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Utbredelse av elektronisk samhandling for HF:
Tabell 6.1: Utbredelse av elektronisk samhandling for HF18

Samhandlingen mellom HF i ulike regioner er i svært begrenset grad elektronisk.
Den elektroniske samhandlingen mellom HF i egen region løses delvis ved interne felles EPJløsninger, og i ulik grad ved løsninger for rekvirering, henvisning og svar for laboratorie- og
radiologiundersøkelser.
Samhandling mellom HF og kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, skjer for det
meste elektronisk, men det er ikke alle aktører innenfor kommunene som har
kommunikasjonsløsninger på plass.
Generelt er status på innføringen av Kjernejournal og e-resept tett knyttet til når regionen startet
innføring av tjenesten og størrelsen på regionen.
Kjernejournal er teknisk tilrettelagt og skal være innført i den akuttmedisinske kjede i løpet av 2017.
For RHF-ene betyr det i hovedsak ved AMK og akuttmottak. Flere sykehus har valgt å innføre
Kjernejournal også ved andre avdelinger. Først i mars 2017 hadde alle innbyggere i Norge fått
Kjernejournal.
Fremover skal Kjernejournal integreres bedre med journalsystemene og bruken skal økes. Figuren
under viser antall oppslag av helsepersonell i Kjernejournal, relativt til befolkning i RHF for perioden
uke 1 2016 til og med uke 23 2017. Ibruktakelsen i regionene korrelerer tett med når innføring (etter
utprøving) startet.
18

Vurderingene lagt til grunn for fremstillingene er tilgjengelig i vedlegg.
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Figur 6.2: Antall oppslag i Kjernejournal per uke av helsepersonell pr million innbygger i regionen19
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6.2 Avvikling av papir
Tabellen under viser status på avvikling av papir i RHF-ene basert på en kvalitativ vurdering av deres
rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet. Tabell 6.1 avviker fra tabell 6.2 fordi det er lavere
avvikling av papir enn utbredelse av elektroniske meldinger. Dette fordi papirrutiner opprettholdes
på en del områder selv om det også sendes elektroniske meldinger.

19

Antall oppslag av helsepersonell i Kjernejournal pr uke pr million innbygger i RHF for perioden uke 1 2016 til
og med uke 23 2017.
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Tabell 6.2: Status på avvikling av papir ved RHF-ene20

Samhandlingen mellom HF i ulike regioner er i hovedsak papirbasert. Dette gjelder blant annet
henvisninger, epikriser og radiologiske svar (CD).
Avviklingen av papir hos RHF-ene er avhengig av koordinert innføring av løsninger (mellom
virksomhetene som skal kommunisere). RHF-ene rapporterer også om utfordringer med avvikling av
papir der løsninger eller meldingsstandarder ikke er dekkende for informasjonsbehovet.
I tillegg gjør ulik bruk av versjoner av standarder eller bruk av meldingsstandarder til annet formål
enn tiltenkt, at papirrutiner til dels opprettholdes fordi den elektroniske løsningen ikke gir den
nødvendige trygghet for at meldingsutvekslingen går korrekt eller hurtig nok. Papir benyttes ofte ved
øyeblikkelig hjelp, og i påvente av at ferdigstillelse av endelig dokumentasjon (f.eks. epikrise).

6.3 Ressursbruk til manuell meldingsoppfølging
Dagens elektroniske meldingsutveksling krever ressurser til manuell oppfølging. Årsakene er blant
annet mangelfulle samhandlingsløsninger, feil i kommunikasjonen og manglende tillit til at
informasjonen kommer korrekt eller hurtig nok frem.
De fire regionale helseforetakene har i arbeidet med gevinstrealisering innenfor prosjektet FIA
Samhandling i Direktoratet for e-helse antydet følgende ressursbruk for å følge opp feilsendte
meldinger og applikasjonskvitteringer:





Helse Vest IKT ca. 11 årsverk
HEMIT ca. 6 årsverk
Helse Nord IKT ca. 11 årsverk
Helse Sør-Øst ved Sykehuspartner ca. 8 årsverk.

I tillegg bør det legges til grunn at det er ressursinnsats i de enkelte helseforetakene, men
Direktoratet for e-helse har ikke en samlet oversikt.

20

Vurderingene lagt til grunn for fremstillingene er tilgjengelig i vedlegg.
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7 Samordning av IKT-utviklingen i de regionale helseforetakene
Dette kapitlet beskriver overordnet hvordan de regionale helseforetakene samarbeider og
samordner seg om IKT-utviklingen. Samarbeid og samordning skjer gjennom felles eide selskaper
(Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO), Pasientreiser, Sykehusinnkjøp), gjennom
felles prosjekter i regi av Nasjonal IKT, gjennom finansiering av nasjonale løsninger i Norsk Helsenett
og Direktoratet for e-helse og gjennom finansiering og deltakelse i nasjonale prosjekter i regi av
Direktoratet for e-helse. Videre vurderinger og forslag knyttet RHF-enes samordning innen IKT skal
vurderes ytterligere i rapporter med leveranse i oktober 2017.
Direktoratet for e-helse har for dette oppdraget ikke i oppgave å vurdere kvalitet og nytteeffekter
som oppnås gjennom felles eide selskaper. HDO har et fokusert oppdrag som krever god styring og
samarbeid på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunene. HDOs virksomhet og
oppgaveutførelse er avhengig av en samarbeidsmodell med Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og forvaltning av avtalen med system-/løsningsleverandør av nødnettet.

7.1 Nasjonal IKT og felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten
Nasjonal IKT ble opprettet i 2003 for å være en arena for strategisk koordinering, prioritering og
forankring av en felles tilnærming til viktige IKT-spørsmål. Nasjonal IKT skulle bidra til større grad av
samordning, arbeidsdeling og erfaringsdeling på tvers av helseregionene. Fra 2014 ble Nasjonal IKT et
eget helseforetak eid av de fire regionale helseforetakene. Strategien for perioden 2013-2016 angir
at foretakets formål er å «gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles
strategi, samarbeid og samordning.» I strategien for 2016-2019 er Nasjonal IKT gitt en tilretteleggerrolle for samordning av felles tjenester og løsninger, koordinering av IKT-porteføljer, og flere felles
anskaffelser. Foretaket skal etablere styringsprinsipper for prioritering, styring og gjennomføring,
samt etablere prinsipper for finansiering.
Nasjonal IKTs økonomiske ramme har økt vesentlig i perioden 2014-2017, fra om lag 50 millioner
kroner til om lag 110 millioner kroner. Tilnærmet hele økningen har gått direkte gjennom foretaket til
finansiering av nasjonale løsninger og prosjekter i regi av Direktoratet for e-helse. For 2017 er
overføringen på om lag 51 millioner kroner. Budsjetterte egne årsverk i 2017 er 20 og det er estimert
47 årsverk fra RHF-ene (før beslutning om midlertidig stopp av to prosjekter). Nasjonal IKTs
prosjektportefølje er blitt redusert gjennom 2017 ved at Program for samordning av neste
generasjons EPJ (SANG) og, ikke minst, felles AMK-løsning er stoppet.
Nasjonal IKT administrerer 5 fagforum innen e-helse, arkitektur, porteføljestyring, systemeierforum
og medisinske kvalitetsregistre.
Direktoratet for e-helse vurderer at Nasjonal IKT per nå ikke er spesialisthelsetjenestens «arena for
strategisk koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til viktige IKT-spørsmål».
Nasjonal IKTs aktivitetsnivå har økt siden 2014, men ikke mht. å ta en mer samlende rolle i de
strategiske IKT-prosjektene i spesialisthelsetjenesten. Disse prosjektene styres og gjennomføres i det
enkelte RHF. Strategiske satsinger i Helse Midt-Norge (Helseplattformen) og Helse Sør-Øst
(infrastrukturmodernisering) har i liten grad blitt bragt til behandling og felles vurdering gjennom
Nasjonal IKT. Til tross for økt aktivitet i Nasjonal IKT vurderer vi at det ikke har vært økt grad av
samordning og vekst i antallet strategiske felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten.
RHF-enes ulike ståsted, ulike avhengigheter og uavklart felles strategi knyttet til drift og felles
løsninger kan være sentrale deler av forklaringen til hvorfor samarbeidet om de mer strategiske
prosjektene ikke har økt. I arbeidet med denne rapporten har vi spurt alle RHF-ene om planer eller
innspill til felles samarbeidsprosjekter i spesialisthelsetjenesten. Mulige felles prosjekter som blir
53

RHF IKT Komparativ analyse, 2017
nevnt er innen digital patologi, XDS-rammeverk for bildehåndtering, ny AMK-løsning, logganalyse og
interaktiv henvisning og arkivering. Engasjementet for og troen på samarbeid innen disse områdene
er reservert.
Når aktiviteten i Nasjonal IKT og samordningen i spesialisthelsetjenesten skal vurderes må det legges
til grunn at Direktoratet for e-helse ble etablert i 2016 og det faktum at RHF-ene gjennomfører store
regionale investeringer. Etableringen og veksten til Direktoratet for e-helse har bl.a. resultert i en
større nasjonal prosjektportefølje, med stort bidrag fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg har
Direktoratet for e-helse, i samarbeid med aktørene i sektor, etablert en rekke arenaer for
koordinering og samstyring, og dermed endret behovet for Nasjonal IKT som «arena for strategisk
koordinering, prioritering og forankring (..)». I dag fremstår dermed handlingsrommet for Nasjonal
IKT som begrenset pga. omfanget av regionale og nasjonale prosjektporteføljer. Nasjonal IKT er
dermed ikke posisjonert som «RHF-enes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak»
(Nasjonal IKT, strategi 2013-2016).

7.2 Nasjonal prosjektportefølje i Direktoratet for e-helse
Under følger en beskrivelse av RHF-enes bidrag i nasjonale prosjekter eid av Direktoratet for e-helse.
RHF-ene bidrar til nasjonale prosjekter gjennom finansiering og ressursbidrag til utvikling, innføring
og forvaltning. Overordnet har RHF-ene dekket alle kostnader til innføring og mottak på sin side. I
tillegg deltar de på flere nasjonale prosjekter med ressurser inn i arbeids- og referansegrupper, samt i
ledelse og styring.

7.2.1 RHF-enes økonomiske bidrag til utvikling i nasjonale løsninger
RHF-ene har gitt direkte økonomisk støtte til utvikling av en del nasjonale prosjekter som
tjenesteutvikling på helsenorge.no, FIA (Program Felles Infrastruktur og Arkitektur) og PKT (Program
Kodeverk og terminologi).
For helsenorge.no har støtten vært betydelig. Dette er både til utvikling av tjenester generelt, og til
tjenester tilpasset én region. Tjenester utviklet for én region er i prinsippet utformet slik at de senere
skal kunne gjenbrukes og breddes til andre helseforetak og andre aktører. Helse Vest og Helse Nord
har bidratt særskilt til utvikling av nye tjenester på helsenorge.no. Eksempler her er
«Vestlandspasienten» for Helse Vest og «Innsyn i journal» for Helse Nord.
Spesialisthelsetjenesten og Direktoratet for e-helse (tidligere Helsedirektoratet) har siden 2014
samarbeidet for å etablere Felles nettløsning for spesialist (prosjekt FNSP). Gjennom dette arbeidet
har alle landets helseforetak flyttet nettsidene sine til helsenorge.no-plattformen og fått felles
design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nye nettsider.
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Figur 7.1: Estimert bidrag fra RHF-ene til utvikling av tjenester på helsenorge.no, 2014 - 2017
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RHF-ene bidrar gjennom samfinansiering fra Nasjonal IKT til flere ulike prosjekt og program ut over
helsenorge.no. Samlet for perioden har Nasjonal IKT støttet DIS (Digitale innbyggertjenester i
spesialist) med 78 millioner (som vist i figuren over). I tillegg er FIA (inkl. strakstiltak adresseregisteret
og tiltak for integrasjon og styrket samhandling) støttet med 55 millioner og PKT (Program kodeverk
og terminologi) støttet med 21 millioner, som vist i figuren under. Bidragene fra Nasjonal IKT er
resultat av samfinansiering fra alle de fire RHF-ene, og fordelingen følger fast fordelingsnøkkel.
Figur 7.2: Estimert bidrag fra Nasjonal IKT til andre nasjonale prosjekter, 2014 - 2017 [MNOK]22

MNOK

40

20

0

31

30
21

15

25

9

9
6

6

2015

2016

2017

PKT (Program kodeverk og terminologi)

21
22

FIA (inkl. adr. reg. og styrket samhandl.)

Tallene er hentet inn fra Direktoratet for e-helse.
Tallene er hentet inn fra Direktoratet for e-helse.

55

RHF IKT Komparativ analyse, 2017

7.2.2 RHF-enes økonomiske bidrag til dekning av forvaltingskostnader
RHF-ene har også gitt økonomiske bidrag til dekning av forvaltingskostnader for helsenorge.no.
Tabellen under viser RHF-enes bidrag til forvaltningskostnader i perioden 2014-2017.
Tabell 7.1: Estimert bidrag fra RHF-ene til forvaltningskostnader av helsenorge.no, 2014 - 2017
[MNOK]23
2014
2015
2016
2017
Helse Nord
0,2
5,9
9,0
Helse Midt-Norge
3,7
10,0
Helse Vest
0,5
1,0
14,0
13,3
Helse Sør-Øst
7,5
37,7
Pasientreiser
1,6
6,4
Sum bidrag fra RHF-ene
0,5
1,2
32,7
76,4

7.2.3 RHF-enes bidrag til gjennomføring og innføring av nasjonale prosjekter
RHF-ene har betydelig bidrag til gjennomføring og innføring av nasjonale produkter. For de nasjonale
løsningene som eResept, Kjernejournal og tjenester til helsenorge.no har RHF-ene bidratt med all
tilrettelegging, tilpasning og innføring på sin side. Det betyr at RHF-ene typisk har kostnader forbudet
med områder som:







Prosjektledelse mottak
Utviklingskostnader i egen EPJ for integrasjon med nye tjenester til helsenorge.no
Etableringskostnader av infrastruktur, eks. PKI
Test
Innføring og opplæring
Drift og forvaltning (inkl. 1. linje support)

I tillegg bidrar RHF-ene med prosjektdeltakere samt deltakelse i arbeidsmøter og referansegrupper i
en rekke prosjekt og program. Bare for FIA, PKT, EIEJ og Helsedataprogrammet utgjør dette samlet
ca. 26 årsverk for perioden 2014-2017.

7.2.4 RHF-enes bidrag i nasjonal styring
RHF-ene og Nasjonal IKT har vært sterke bidragsytere til styringen av nasjonale program/prosjekt og i
den nasjonale styringsmodellen. I styringsmodellen er det etablert tre nasjonale fora som
helsestyret, NUIT og NUFA.






23

Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)
Alle regionale foretak deltar med administrerende direktør. NEHS ble etablert i 2016 for å styrke
gjennomføringsevnen av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten ved nasjonal styring og
samordning.
Prioriteringsutvalget (NUIT)
Regionale foretak deltar med IKT direktører, NIKT med administrerende direktør og HSØ i tillegg med
medisinsk fagdirektør. NUIT fungerer som strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal
e-helsestrategi, samt prioritering og oppfølging av både nasjonal e-helseportefølje og tilhørende
forvaltningsstyring.
Fagutvalget (NUFA)
Regionale foretak og NIKT representert med til sammen åtte representanter. NUIT er et rådgivende
organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og e-helsestyret,

Deler av finansieringen kommer via Nasjonal IKT. Tallene er hentet inn fra Direktoratet for e-helse.
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Den nasjonale styringsmodellen benytter tre hovedprosesser som involverer foraene. Disse
prosessene er strategiprosessen som resulterer i en felles e-helsestrategi for sektoren,
porteføljestyringsprosessen som resulterer i en årlig tilsluttet nasjonal e-helseportefølje og
forvaltningsstyringsprosessen som skal utvikles til en styringsprosess for nasjonale løsninger for
sektoren.
I tillegg bidrar RHF-ene og Nasjonal IKT med deltakelse i styringsgrupper for ulike nasjonale
programmer og prosjekter. Samlet sett gjør dette at RHF-ene bidrar med betydelig ledelseskapasitet
til de nasjonale satsningsområdene.
Nedenfor er en overordnet oppstilling av bidrag fra RHF-representanter til nasjonal styringsmodell
(NUFA, NUIT og NEHS) og et lite utvalg av styringsgruppene for program og prosjekt. I tillegg kommer
øvrig deltakelse i styringsgrupper for øvrige nasjonale prosjekter (eks. FIA), redaksjonsråd HN,
styringsgruppe DIS, etc.
Tabell 7.2: Estimert bidrag fra RHF-representanter til nasjonal styringsmodell (NUFA, NUIT og
NEHS) og utvalgte styringsgrupper for program og prosjekt24
RHF-dagsverk
NIKT-dagsverk
Totale dagsverk
2014-2017
2014-2017
2014-2017
NUFA
238
68
306
NUIT
70
14
84
NEHS 2016-2017
36
36
Produktstyre helsenorge.no 2016-2017
40
40
Produktstyre e-helsestandarder 2017
16
4
20
Styringsgruppe EIEJ 2014-2015
26
26
Prosjektstyre EIEJ 2016-2017
17
17
SG Helsedataprogrammet 2017
10
10
Sum antall dagsverk
453
86
539
Sum årsverk fra RHF-ene til styring
2,0
0,4
2,4

24

Tallene er hentet inn fra Direktoratet for e-helse.
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8 Vedlegg
8.1 Nøkkeltall 2016 og 2017
Tabellen under oppsummerer nøkkeltallene for foretaksgruppenes kjernevirksomhet og sentrale IKTnøkkeltall for 2016, samt IKT-budsjettall for 2017. Merk at fra 2017 er ikke RHF-ene MVA-pliktige og
budsjetterte kostnadstall for 2017 er derfor uten MVA.
Tabell 8.1: Nøkkeltall for regionale helseforetak, 2016
Sør-Øst
2016 2017

Vest
2016 2017

Midt-Norge
2016 2017

Nord
2016 2017

Sum
2016 2017

2 921 2 951
803
-

1 096 1 102
285
-

715
197

482
127

485
-

5 214
1 412

5 258
-

Totale IKT-kostnader 3 773 3 911
(MNOK)
- IKT-driftskostnader 3 307 3 613
- IKT-driftskostnader 2 410 2 469
ekskl. avskriv.
- IKT-avskrivninger
896 1 144

1 115 1 089

1 051 1 146

739

843

6 677

6 988

1 013
802

988
754

1 039 1 039
876
877

647
516

672
508

6 005
4 605

6 311
4 607

211

234

162

162

131

164

1 401

1 704

Innbyggere (1 000)
DRG-Poeng (1 000)

721
-

IKT-Investeringer
(MNOK)

1 363 1 442

312

335
(385)

175

269

223

335

2 073

2 381
(3 431)

IKT-Årsverk

1 366 1 274

512

556

328

341

334

344

2 539

2 514

Foretaksgruppene
- Driftskostnader
(MNOK)
- Årsverk

78 037

27 370

20 879

16 861

143 149

60 368

21 752

16 746

13 489

112 355

IKT-driftskostnader
per årsverk (NOK)

54 776

46 585

62 025

47 929

Snitt
52 829

IKT-driftskostnader
som andel av de
totale
driftskostnadene

4,2 %

3,7 %

5,0 %

3,8 %

Snitt
4,2 %
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8.2 Vurderinger lagt til grunn for fremstillingene av utbredelse av elektronisk
samhandling
Vurderingene lagt til grunn for fremstillingene av utbredelse av elektronisk samhandling i tabell 6.1:
Helse Midt-Norge RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester
Status innføring
Kjernejournal
Status innføring e-resept

Begrenset utbredelse. Det sendes en del meldinger for farmakologi
elektronisk. Mottar noen epikriser elektronisk.
Henvisning og epikrise:
Samhandling gjennom felles EPJ-system. Rus gjenstår, innføres i 2017.
Labrekvisisjoner og svar:
Labrekvisisjon og svar gjennom regional RoS-løsning.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Har løsning som dekker både rekvisisjon og svar.
Noen aktører mangler løsning for elektronisk samhandling.
Startet utprøving i 2013. Har innført tjenesten utover den akuttmedisinske
kjeden.
Startet utprøving i 2014.

Helse Nord RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester
Status innføring
Kjernejournal
Status innføring e-resept

Liten grad av elektronisk samhandling. Kan motta og sende epikriser til HF.
Røntgenbilder deles med utvalgte helseforetak og private røntgeninstitutter.
Henvisning og epikrise:
Samhandling gjennom felles EPJ-system
Labrekvisisjoner og svar:
Samhandling gjennom felles laboratoriesystem, og ved elektronisk
meldingsutveksling. Ikke elektronisk rekvirering til patologi. Noen mindre
aktører ikke tilrettelagt
Radiologirekvisisjoner og svar:
Samhandling gjennom felles radiologisystem
Tilgjengelige standarder er i stor grad implementert. Henvisning med vedlegg
og dialogmelding for fastleger gjenstår da disse ennå ikke er klare for
implementering.
Startet utprøving 2015. De fleste sykehus jobber fortsatt med å øke
ibruktakelsen.
Startet utprøving 2014. Nordland-, Helgeland- og Finnmark sykehuset jobber
fortsatt med å øke ibruktakelsen.

Helse Sør-Øst RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester
Status innføring
Kjernejournal
Status innføring e-resept

Lite elektronisk samhandling med HF utenfor egen region
Henvisning og epikrise:
Ikke felles EPJ-system. Kun piloter for elektronisk meldingsutveksling.
Labrekvisisjoner og svar:
Løsninger etablert og skal innføres for hele foretaket.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Ingen løsninger for svarrapporter. Rekvisisjonsløsninger under innføring
Mangelfull innføring av elektroniske meldingsløsninger i kommunene.
Interaktiv henvisning og rekvireringsløsning for leger og kommuner under
innføring.
Startet utprøving i 2015. Stor variasjon mellom HF, men de fleste sykehus
jobber fortsatt med å øke ibruktakelsen.
Startet utprøving i 2014. OUS jobber fortsatt med å øke ibruktakelsen.
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Helse Vest RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Lite eller ingen elektronisk samhandling med HF utenfor egen region
Henvisning og epikrise:
Leger kan se henvisninger og epikriser for alle HF gjennom konsolidert EPJ.
Ved behov sendes epikriser mellom foretak elektronisk. Henvisninger mellom
HF sendes på papir.

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester
Status innføring
Kjernejournal
Status innføring e-resept

Labrekvisisjoner og svar:
Fragmentert løsning. Leger kan lese labsvar gjort i andre HF gjennom
konsolidert EPJ. I tillegg sendes mange labsvar elektronisk mellom foretak.
Labrekvisisjoner mellom HF sendes på papir.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Regional felles løsning under innføring. I dag sendes bilder og svarrapporter
fra andre HF elektronisk på forespørsel. Det er per i dag ikke fri innsikt i
rekvisisjoner og svar mellom HFene. Rekvisisjoner til sykehus utenfor eget HF
går via papir.
Noen mangler i den elektroniske meldingsutvekslingen med fastleger.
Epikriser og labsvar til kommunale PLO-løsninger og epikriser til
helsestasjoner under arbeid
Startet utprøving 2014. Innført i akuttmedisinsk kjede.
Startet utprøving i 2013.

Vurderingene lagt til grunn for fremstillingene av avvikling av papir i tabell 6.2:
Helse Midt-Norge RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester

Samhandling på papir, også der elektronisk samhandling forekommer.
Henvisning og epikrise:
Samhandling med rus-feltet på papir
Labrekvisisjoner og svar:
Full dekning gjennom eksisterende løsning for RoS. Papir er avviklet.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Full dekning på elektronisk samhandling. Papir er avviklet.
Papir benyttes der elektronisk løsning ikke er etablert og i noen tilfeller ved
behov for rask overføring av informasjon, også der elektronisk løsning er
etablert. Eksempelvis bruk av faks til enkelte avtalespesialister, psykiatri, PPtjeneste, helsestasjon, skole og barnehage. Faks/telefon benyttes også for å
innhente tilleggsopplysninger som mangler i henvisninger.

Helse Nord RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Hovedsakelig samhandling på fax/papir. Røntgenbilder utveksles elektronisk
med utvalgte sykehus.
Henvisning og epikrise:
Samhandling gjennom felles EPJ-system
Labrekvisisjoner og svar:
Ikke elektronisk rekvirering til patologi og blant annet medisinsk genetikk.
Noe papir fortsatt i bruk selv om mye er elektronisk tilrettelagt.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Samhandling gjennom felles radiologisystem
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Med kommunale helseog omsorgstjenester

Informasjonselementer som ikke dekkes av tilgjengelige og implementerte
standarder sendes på fax/papir. Eksempelvis sendes medikamentlister inn fra
kommunene på papir.

Helse Sør-Øst RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester

Samhandling hovedsakelig samhandling på papir
Henvisning og epikrise:
Samhandling hovedsakelig på papir
Labrekvisisjoner og svar:
Samhandling hovedsakelig på papir
Radiologirekvisisjoner og svar:
Samhandling hovedsakelig på papir
Papir benyttes i samhandling med aktører som ikke har innført løsning for
elektronisk samhandling. Det er blant annet papirbasert samhandling med
helsestasjon og ved rekvisisjon til radiologi. Papir benyttes også i tilfeller
parallelt med eller i stedet for elektronisk samhandling. Ved behov for
øyeblikkelig hjelp er papir ofte brukt (eks. øyeblikkelig hjelp-henvisning fra
fastlege og legevakt).

Helse Vest RHF
Mellom HF i ulike
regioner

Mellom HF i egen region

Med kommunale helseog omsorgstjenester

Samhandling på papir
Henvisning og epikrise:
Henvisninger sendes på papir, selv om leger kan lese journaler fra andre HF i
konsolidert EPJ. Papir benyttes i tilfeller når informasjonsdelingen haster.
Labrekvisisjoner og svar:
Leger kan lese labsvar fra andre HF gjennom tilgang på tvers. Mange labsvar
sendes elektronisk. Rekvisisjoner sendes på papir.
Radiologirekvisisjoner og svar:
Regional felles løsning under innføring. Radiologiske bilder og svar fra andre
HF sendes elektronisk på forespørsel. Radiologiske rekvisisjoner sendes på
papir.
Papir benyttes i samhandlingen med aktører som ikke har innført elektronisk
løsning for samhandlingen. Eksempelvis sendes epikriser til sykehjemsleger,
tilsynsleger og hjemmesykepleie i kommuner som ikke kan motta elektronisk.
Medisinlister kommer på papir fra sykehjem, og i enkelte tilfelle fra fastlege,
Papir benyttes også i tilfeller når informasjonsdelingen haster.
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8.3 Datakilder
Tabell 8.4: Datakilder for nøkkeltall
Figur 1.1: Oversikt over helseforetakene per region
Nøkkeltall:
Kilde:
Helseforetak i regionene
RHF-enes websider

Årstall:
2017

Link:
Nord
Midt-Norge
Vest
Sør-Øst

Figur 1.2: Forhold mellom foretaksgruppenes nøkkeltall, kjernevirksomhet og IKT, 2016
Nøkkeltall:
Kilde:
Driftskostnader i foretaksgruppene
Resultatregnskap/ årsregnskap 2016
Årsverk i foretaksgruppen
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Figur 2.1: IKT-driftskostnader per DRG-poeng og som andel av totale driftskostnader i foretaksgruppene, 2014 og
2016
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Figur 2.2: Snitt IKT-driftskostnader per årsverk i foretaksgruppene 2014 – 2016
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Figur 2.3: Utvikling i IKT-driftskostnader, 2014 - 2017
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Figur 2.4: Utvikling i IKT-investeringer, 2014 - 2017
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Figur 3.1: Totale IKT-kostnader i foretaksgruppene, 2014 - 2017
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Figur 3.2: Budsjetterte IKT-driftskostnader, 2017
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Figur 3.3: Beregnede momskostnader, 2017
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Figur 3.4: Budsjetterte IKT-investeringer, 2017
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Figur 3.5: IKT-investeringer per DRG-poeng, 2014 - 2017
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Figur 3.6: IKT-investeringer vs. IKT-avskrivninger for RHF-ene, 2014 - 2017
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Figur 3.7: IKT-investeringer relativt til IKT-avskrivninger, 2014 - 2017
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Figur 3.8: IKT-årsverk, 2017
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Figur 3.9: Utvikling IKT-årsverk, 2014 - 2017
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Figur 3.10: Fordeling av IKT-årsverk, 2014 og 2017
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Figur 3.11: Driftskostnader Nasjonal IKT, 2014 - 2017, og ressursbidrag fra RHF-ene, 2017
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Figur 3.12: Omsetning IKT-anskaffelser Sykehusinnkjøp, 2014 - 2016, og fordeling mellom RHF-ene, 2016
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Figur 3.13: Driftskostnader Pasientreiser, 2014 - 2017, og finansiering fra RHF-ene, 2017
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Figur 3.14: Investeringer og avskrivninger Pasientreiser, 2014 – 2017
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Figur 3.15: Driftskostnader HDO, 2014 - 2017
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Figur 3.16: Utvikling på finansiering av HDO, 2014 - 2017
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Figur 3.17: Investeringer og avskrivninger HDO, 2014 - 2017
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Figur 6.1: Elektronisk meldingsutveksling per antall døgnopphold og dagbehandlinger ved RHF, 2013 - 2016
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Link:
Antall meldingsutvekslinger
NHN Meldingsteller
2013-2016
Link
Døgnopphold og dagbehandlinger
HD: Aktivitetsdata for somatisk
2016
Link
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Figur 6.2: Antall oppslag i Kjernejournal per uke av helsepersonell pr million innbygger i regionen
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Figur 7.1: Estimert bidrag fra RHF-ene til utvikling av tjenester på helsenorge.no, 2014 - 2017
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Figur 7.2: Estimert bidrag fra Nasjonal IKT til andre nasjonale prosjekter, 2014 - 2017
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Tabell 7.1: Estimert bidrag fra RHF-ene til forvaltningskostnader av helsenorge.no, 2014 - 2017
Nøkkeltall:
Kilde:
År:
Bidrag fra RHF-ene
Direktoratet for e-helse
2014-2017
Bidrag fra Pasientreiser
Direktoratet for e-helse
Bidrag fra Nasjonal IKT
Direktoratet for e-helse

Link:
-

Tabell 7.2: Estimert bidrag fra RHF-representanter til nasjonal styringsmodell (NUFA, NUIT og NEHS) og utvalgte
styringsgrupper for program og prosjekt, 2014 - 2017
Nøkkeltall
Kilde:
År:
Link:
Bidrag fra RHF-ene
Direktoratet for e-helse
2014-2017
Tabell 8.1: Nøkkeltall for regionale helseforetak, 2016
Nøkkeltall:
Kilde:
Innbyggere
SSB: Tabell 07459
DRG-poeng
Helsedirektoratet: ISF-kuben (DRG-poeng)
Totale IKT-kostnader
Utsendt spørreskjema til RHF-ene
IKT-driftskostnader
Utsendt spørreskjema til RHF-ene
IKT-avskrivninger
Utsendt spørreskjema til RHF-ene
IKT-Investeringer
Utsendt spørreskjema til RHF-ene
IKT-årsverk
Utsendt spørreskjema til RHF-ene
Driftskostnader i foretaksgruppene
Resultatregnskap/ årsregnskap 2016
Årsverk i foretaksgruppene
Resultatregnskap/ årsregnskap 2016
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