
  Saksnr. 23 - 2018 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett 

morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

Notat til styringsgruppen 

 

Til: Styringsgruppen 

Fra: Tore Robertsen 

Dato: 08.05.2018 

Saksbehandler: Jonny Kildal, Jon Petter Gundersen 

 

 

Sak 23 - 2018 – Godkjenning av gjennomføringsplan delprosjekt 
IKT/MTU 

 

 

 

 

 
 

Vedlegg: Styringsdokument delprosjekt IKT/MTU  

Forslag til vedtak: 

 Styringsgruppen godkjenner overgang til gjennomføringsfase for delprosjekt 

IKT/MTU, forutsatt godkjente risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) ved de 

berørte helseforetakene. Fremlagt styringsdokument legges til grunn for 

gjennomføringsfasen  

 Styringsgruppen ber prosjekteier verifisere godkjennelse av risiko- og 

sårbarhetsanalyser fra de berørte helseforetakene 
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Sammendrag  
Prosjektdefinisjon 

Bakgrunn: 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst behandlet foretakstilhørighet 

for Kongsvinger sykehus den 29. juni 2017. Foretaksmøtet 

vedtok å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus 

universitetssykehus. Prehospitale tjenester skal overføres til 

Oslo universitetssykehus. 

Prosjektmål: 

Leveranseomfang: Overføring av Kongsvinger Sykehus til Ahus 

plattform inkludert datakopiering og overføring av MTU 

Kvalitetsforventninger: As-is overføring. IKT skal være som på 

Ahus i dag og dekke Kongsvinger sitt behov for å drive 

pasientbehandling som før virksomhetsoverføring.  

Tid: Virksomhetsoverføring skal gjennomføres 01.02.2019 og 

IKT prosjektet avsluttes innen 30.04.2019 

Totalkostnad: 56,3 MNOK 

Strategisk forankring: 

Innenfor IKT er prosjektet ikke i tråd med ønsket utvikling i 

regionen. Dette begrunnes med at Ahus og OUS er eneste 

foretak i regionen som ikke er på HSØ standard plattform 

(SIKT). Prosjektet innebærer en utvidelse av disse plattfomene. 

Føringer og 
rammebetingelser: 

- Prosjektet skal gjennomføres ihht. Løsningsdesign og 

ROS godkjent av Sykehuset innlandet, Akershus 

universitetssykehus og Oslo universitetssykehus 

(prehospital) 

- Prosjektet skal gjennomføres som en as-is 

virksomhetsoverføring hvor Akershus 

universitetssykehus er master 

- Føringer fra andre delprosjekter ifht. datakopiering 

Risiko: 

Største identifiserte risiko er innenfor områdene (se kapittel 
4.8 for detaljer): 

- Kompleksitet  

- Ressurser 

- Datakopiering 

- Design og ROS 

Prosjekttoleranser: Det er ikke definert formelle toleranser   

Hovedinteressenter: 
Akershus universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Oslo 

universitetssykehus, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst 

Eksterne 
avhengigheter og 
grensesnitt: 

Avhengigheter: Prosjektet er avhengig av at eksterne 
leverandører kan gjennomføre relevante leveranser innenfor 
gjeldende rammer for tid og kostnad.  
Grensesnitt: Prosjektet har tekniske grensesnitt og 
avhengigheter mot eksterne leverandører. Dette gjelder 
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spesielt innenfor de tjenester hvor det er besluttet at data skal 
kopieres over fra Sykehuset innlandet til Akershus 
universitetssykehus 

 

 

Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse) 

Kostnadsestimat 

   18,5 MNOK (migrering av data) 
+ 36,0 MNOK (interne og eksterne konsulenter) 
+   1,8 MNOK (investeringskostnader) 
= 56,3 MNOK                                                  

Forventede gevinster 
(finansielle) 

Det foreligger ikke et Businesscase med definerte gevinster i 

dette prosjektet. Beslutning om gjennomføring er basert på et 

politisk ønske i regionen. 

Forventede gevinster 
(ikke finansielle) 

- Muliggjør å ta unna for fremtidig befolkningsvekst i 

Akershus sykehusområde 

- Realiser potensialet ved at Kongsvinger sykehus og 

Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere  

- Realisere ønsket om endringen hos de berørte 

kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus  

 

Prosjekttilnærming 
Prosjektet skal i hovedsak leveres av Sykehuspartner inkludert relevante 

underleverandører. Gjennomføring skal skje i henhold til HSØ Prosjektveiviser som er 

basert Difi sin standard for offentlige prosjekter og Prince2 prosjektmetodikk.  Prosjektet 

vil følge Sykehuspartners eksisterende arbeidsprosesser bla. innenfor sikkerhet, test, 

change og release management. Detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen finnes i 

eget dokument for løsningsdesign, samt migreringsbeskrivelser for de viktigste tjenestene 

hvor data skal kopieres over fra SIHF til Ahus. 
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Prosjektdefinisjon  

Bakgrunn 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus den 29. 

juni 2017. Foretaksmøtet vedtok å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus 

universitetssykehus med bakgrunn i fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, 

potensialet ved at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide 

tettere og at kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus ønsket endringen.  

Foretaksmøtet vedtok: 

1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF 

2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag 

3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019 

4. Prehospitale tjenester skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus HF 

 

Overføringen av foretakstilhørighet forutsettes å bli gjennomført som en 

virksomhetsoverdragelse hvor Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for pasienter i 

opptaksområdet, personell og totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk utstyr. 

Det er i dag store ulikheter mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus 

når det gjelder IKT-infrastruktur, programvareportefølje og annen teknologiportefølje. En 

endring av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil dermed medføre et betydelig 

arbeid knyttet til omlegging av IKT-systemer.  

Foretaksmøtet la til grunn for sitt vedtak om overføring av Kongsvinger sykehus at Helse Sør-

Øst RHF iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risiko knyttet til IKT-infrastruktur og 

kapasitetsutfordringer innen psykisk helsevern. Foretaksmøtet vektla at dersom det av 

hensyn til kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet er hensiktsmessig å gjøre avtaler mellom 

Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet HF innen enkelte områder, er vedtaket 

om foretakstilhørighet ikke i veien for det.  

For å følge opp foretaksmøtets vedtak og sørge for at overføringen av Kongsvinger sykehus 

til Akershus universitetssykehus HF den 1. januar 2019 kan gjennomføres på en god måte, 

opprettes et prosjekt under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.  

Prosjektet organiseres som et hovedprosjekt med delprosjekter innen områdene 

pasientbehandling, økonomi, IKT og HR. Delprosjektene har som oppgave å identifisere, 

utrede og konkretisere tiltak for konsekvenser av overføringen, samt utføre risikoanalyse, 

innen hvert sitt område. 

Prosjektet avgrenses til selve virksomhetsoverdragelsen og skal ikke ha fokus på fremtidig 

drift og organisering av Kongsvinger sykehus 

Det er i konseptfasen av Delprosjekt 3 IKT/MTU gjennomført en evaluering av mulige 

alternativer til gjennomføring. Prehospitale tjenester er utelatt i alternativvurderingen siden 
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dette skal overføres til Oslo universitetssykehus HF uansett hvilket alternativ som besluttes 

for Akershus universitetssykehus HF. Konseptevalueringen anbefalte å gå videre med 

alternativ 2, delvis omlegging av Kongsvinger til Ahus plattform. Prosjektet har gjennom 

planleggingsfasen beveget seg fra alternativ 2 til alternativ 1, full omlegging til Ahus 

plattform:

 

Hovedgrunnene til endringen er ønske fra Ahus om å videreføre bruk av kortpålogging på PC. 

Dette krever at både PCer og brukere ligger i Ahus domene. Buypass, som er leverandør av 

autentiseringsløsninger, støtter ikke en multidomeneløsning slik som var planlagt i alternativ 

2 (se Konseptevaluering for ytterligere detaljer om de ulike alternativene). Det er identifiser 

både positive og negative konsekvenser ved denne endringen: 

Positiv: 

• Mindre behov for å teste applikasjoner reduserer kostnad 

• Enklere for brukerstøtte at hele foretaket er på en IKT-infrastruktur 

• Enklere å gjennomføre oppdatering og patching når hele miljøet er på en felles 

løsning 

• Enklere ROS-prosesser nå og i fremtiden 

• Når plattformen skal moderniseres i fremtiden så er det en fordel at alle er på en 

løsning 

Negativ: 
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• Krever merarbeid og økt kostnad rundt dato for virksomhetsoverføring (tanking av 

PCer) 

• Utvide Ahus IKT-miljø (ikke HSØ-standard) er ikke ihht. ønsket utvikling 

• For brukerne Kongsvinger innebærer løsningen at dette blir som å jobbe på Ahus 

 

Prosjektet anbefaler derfor å gå videre til Gjennomføringsfasen med Alternativ 1 - Full 

omlegging av Kongsvinger til Akershus universitetssykehus HF plattform. 

Det ble i styringsgruppemøtet den 15.03.2018 besluttet å starte planleggingsfasen (BP2) 

med alternativ 2 som utgangspunkt. Dette Styringsdokumentet danner grunnlaget for 

beslutning om oppstart gjennomføring (BP3) i Styringsgruppemøte den 15.05.2018 med 

alternativ 1 som utgangspunkt.  

Beskrivelse av dagens situasjon og ønsket framtidssituasjon innenfor IKT og MTU er 

beskrevet i prosjektets løsningsdesign. Det henvises for øvrig til utarbeidet Konseptutredning 

for ytterligere bakgrunnsinformasjon og utredning om alternativer. 

 

Prosjektmål 

1. Ansatte ved Kongsvinger sykehus opprettet i Ahus eller OUS (prehospital) AD inkludert 

alle nødvendige tilganger 

2. Alle e-postbokser er flyttet over til Ahus eller OUS (prehospital) og brukerne fått nye e-

postadresser  

3. Alle filområder er kopiert over til Ahus eller OUS (prehospital) ihht. gjeldende 

retningslinjer for beskyttelse av data  

4. Klienter er flyttet til Ahus domene og til OUS domene (prehospitale) 

5. Ahus sin sikker print løsning er etablert på Kongsvinger 

6. Telekom er lagt over til Ahus sine løsninger 

7. Nødvendige endringer er gjort i nettverk slik at Kongsvinger er en del av Ahus og OUS 

(prehospital) 

8. Alle relevante tjenester for Kongsvinger ansatte er tilgjengelig fra Ahus, SIKT (regionale 

løsninger) eller OUS domene (prehospital). Dette inkluderer manuelt installerte 

applikasjoner 

9. Etablert leverandørtilgang for tjenester som er flyttet fra Kongsvinger til Ahus  

10. All relevant data (både pasient og annen) er kopiert over til Ahus eller OUS (prehospital) 

11. Relevante IKT-leverandøravtaler er flyttet fra SIHF til Ahus og OUS (prehospital) 

12. Relevante IKT-lisenser er flyttet fra SIHF til Ahus og OUS (prehospital) 

13. Relevante IKT-avtaler, inkludert MTU, er justert, utvidet eller redusert slik at de 

gjenspeiler HF-enes reviderte behov etter virksomhetsoverføringen 

14. Etablert materiell og bidratt til informasjon og opplæring innenfor relevante IKT-

endringer, herunder avdekket nødvendige endringer innenfor IKT rutiner og varslinger 
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15. Gjennomført nødvendig opprydning i IKT-systemene i Sykehuset innlandet som en 

direkte følge av virksomhetsoverføringen av Kongsvinger 

16. Ferdigstilt restaktiviteter som sikrer at Ahus har et helhetlig og homogent IKT-miljø 

 

Prosjekttilnærming 

Delprosjekt 3 IKT/MTU består av ressurser fra både Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset innlandet, 

Akershus universitetssykehus, Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner. Prosjektet skal likevel i 

hovedsak leveres av Sykehuspartner inkludert relevante underleverandører. Gjennomføring 

skal skje i henhold til HSØ Prosjektveiviser som er basert Difi sin standard for offentlige 

prosjekter og Prince2 prosjektmetodikk.  Prosjektet vil følge Sykehuspartners eksisterende 

arbeidsprosesser bla. innenfor sikkerhet, test, change og release management. 

Detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen finnes i eget dokument for løsningsdesign, 

samt migreringsbeskrivelser for de viktigste tjenestene hvor data skal kopieres over fra SIHF 

til Ahus. Det er og utarbeidet et komplett applikasjonsliste som inneholder informasjon om 

eventuelt behov for applikajsonstilrettelegging og datakopiering per applikasjon. 

Business Case (Prosjektbegrunnelse)  
Det foreligger ingen konkret businesscase for dette prosjektet. Beslutningen er tatt med 

bakgrunn i et ønske både blant politikere og innbyggere i Kongsvingerregionen.  

Prosjektplan  

Føringer og rammebetingelser  

- Prosjektet skal gjennomføres ihht. Løsningsdesign og RoS godkjent av Sykehuset 

innlandet, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus (prehospital) 

- Prosjektet skal gjennomføres som en as-is virksomhetsoverføring hvor Akershus 

universitetssykehus er master 

- Føringer fra andre DP ifht. datakopiering 

- Prosjektet skal gjennomføres innenfor gjeldene lover for virksomhetsoverføringer 

- Prosjektet skal gjennomføres innenfor gjeldende lover for kopiering av 

pasientinformasjon mellom helseforetak 

Det er ikke etablert formelle rammer for prosjekttoleranser. 

 

Forutsetninger  

1. Prosjektet er avhengig av finansiering fra Helse Sør-Øst RHF 

2. Tilgang til nødvendige ressurser fra Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, Akershus 

universitetssykehus, Sykehusinnkjøp, Sykehuspartner og tredjepartsleverandører 
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3. Føringer og beslutninger fra de andre delprosjektene på hvilke applikasjoner og 

tilhørende data som skal være tilgjengelig etter virksomhetsoverføringen   

4. Godkjent løsningsdesign og ROS av Sykehuset innlandet, Akershus 

universitetssykehus og Oslo universitetssykehus 

 

Leveranseomfang  

Prosjektets omfang er skissert i nedenstående produktnedbrytningsstruktur. Den består av 

tre hovedprodukter med tilhørende delprodukter. Hvert hovedprodukt er detaljert i 

separate produktbeskrivelser under. 

 

Prosjektleveransebeskrivelse  

Produkt ID: 1. 

Tittel: Basistjenester 
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Hensikt: 

Leveransen vil tilrettelegge basistjenester slik at ansatte ved Kongsvinger sykehus skal 
kunne logge på klient med ny AD-bruker, få tilgang til e-post, filområder, print, 
nødvendige tjenester og data besluttet kopiert over. 

Sammensetning: 

1.1 Domene: Opprette brukere i nytt AD  

1.2 Nettverk: Tildele nye IP-adresser, endringer i brannmur, konfigurere aksesspunkt 
og opprette andre nødvendige tilganger  

1.3 Klientinfrastruktur: Flytte klienter til nye domener 

1.4 Print: Legge om sikker print på Kongsvinger til Safecom. Skifte ut 22 MFP. 

1.5 Fil: Opprette nye filområder og kopiere over data  

1.6 E-post: Opprette e-post, møterom og andre ressurser i nye domener 

1.7 Telekom: Endre ruting av trafikk og endringer i telefonsentraler  

Format: 

Dette er beskrevet i prosjektets løsningsdesign.  

Ferdigheter: 

- Ressurser fra Avdeling Basistjenester i Sykehuspartner innenfor de respektive 
fagområdene nevnt over 

- Testledelse 

- Release Management 

- Annen relevant kompetanse ved behov 

Kvalitetskriterier: 

Leveransen skal være i henhold til godkjent løsningsdesign inkludert ROS. Ansatte i 
omfang skal kunne logge på klient med ny AD-bruker, få tilgang til e-post, filområder, 
print, nødvendige tjenester og data besluttet kopiert over.  

Kvalitetsmetode: 

1. Teknisk verifikasjon at alt fungere ihht. løsningsdesign  

2. Brukertest  
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Kvalitetsansvar: 

DP3 IKT/MTU har ansvar for å utvikle og kvalitetskontrollere leveransene. 
Sykehuspartner driftsorganisasjon og respektive helseforetak har ansvar for å 
godkjenne leveransene. 

 

Produkt ID: 2. 

Tittel: Tjenester og data 

Hensikt: 

Leveransen vil tilrettelegge for at alle applikasjoner som ansatte ved Kongsvinger 
sykehus skal bruke etter virksomhetsoverføringen er tilgjengelig. I tillegg må kopiering 
av relevant data gjennomføres slik at denne er tilgjengelig etter 
virksomhetsoverføringen.  

Sammensetning: 

1.1 Pasientbehandling (herunder Somatikk, PHV-TSB og Prehospital) 

1.2 Økonomi 

1.3 IKT/MTU 

1.4 HR 

1.5 Bygg og eiendom  
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Format: 

 

Tjenester 

Pakket, testet, satt i produksjon og dokumentert ihht. Sykehuspartner standard 
prosesser. Data som i dag konsumeres på Kongsvinger skal overføres til Ahus etter 
følgende hovedprinsipper:  

• Ahus sin applikasjonsliste er master 

– Bruker de samme applikasjon er det kun vurdering i forhold til versjon 
som må gjøres 

– Bruker de ulike applikasjoner som dekker samme formål, er det Ahus 
sin applikasjon som skal brukes 

• Dersom Kongsvinger bruker applikasjoner som Ahus ikke bruker eller har 
alternativer til, skal applikasjon tilgjengeliggjøres på Ahus plattform  

 

Prosjektet jobber ut ifra en applikasjonsliste og kartlegger alle relevante data. 
Herunder teknisk informasjon, informasjon om applikasjon skal videreføres i Ahus og 
informasjon om hvem som har deltatt i anbefalingen. De ulike delprosjektlederne er 
endelig beslutningstagere.  

Dersom det er ulike versjoner på Kongsvinger og Ahus eller det er applikasjoner som 
skal overføres som krever en vurdering av alternativer skal konsekvens utredes 
innenfor økonomi, pasientsikkerhet, opplæring, kompleksitet og gjennomføringstid. 
Det vil bli utarbeidet egen mal for dette som avstemmes med relevante delprosjekt. 

 

Data 

Data som er tilgjengelig for ansatte ved Kongsvinger Sykehus skal kopieres over til 
Akershus universitetssykehus etter følgende hovedprinsipp: 

 

Tilgjengelige journal- og pasientopplysninger skal være de samme i EPJ-systemene 
(DIPS, RIS/PACS, LabCraft, Analytix og Partus) før og etter overføringen. 

Spesifisering av kopieringen/migrering 

1. Alle SIs pasientdata for innbyggere i Kongsvinger opptaksområde overføres, 
dvs. kommunene Eidskog (k.nr 0420), Grue (k.nr 0423), Kongsvinger (k.nr 
0402) Nord-Odal (k.nr 0418) og Sør-Odal (k.0419)  
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2. Alle SIs pasientdata for innbyggere i Nes (k.nr 0236) overføres 

Begrunnelse: Nes kommune er i Ahus sitt opptaksområde, men får noe 
aktivitet på SI Kongsvinger. Dette blir etter overføringen på Ahus Kongsvinger 

3. Alle SIs pasientdata for aktive pasienter ved Kongsvinger sykehus fra andre 
opptaksområder overføres 

- Aktive pasienter defineres som pasienter som er i et behandlingsforløp/er 
innkalt til time ved Kongsvinger sykehus/DPS/BUP.  

- I tillegg inngår pasienter som har mottatt behandling i perioden 1. januar – 
21. januar som aktive pasienter. Dette gjøres for å sikre at leger får 
ferdigdokumentert pasientbehandlingen som er utført. 

4. Pasienter fra Ahus opptaksområdet (aktive og ikke-aktive) som har vært på 
Kongsvinger for behandling skal også kopieres over 

5. Alle bilder fra Kongsvinger sykehus overføres til Ahus  

6. Opplysninger knyttet til blodbank/blodgivere overføres 

7. Opplysninger knyttet til mammografiscreening overføres (undersøkes 
nærmere) 

8. Det kopieres ikke data for mors 

Det vil i tillegg være behov for å kopiere over data innenfor andre tjenester og 
systemer. Dette er dokumentert i applikasjonslisten per applikasjon. 

Ferdigheter: 

- Spesialistkompetanse innenfor applikajsonstilrettelegging 

- Spesialistkompetanse innenfor kliniske og pasientnære applikasjoner 

- Spesialistkunnskap om bruk av respektive applikasjonene og behov for 
datakopiering (klinisk IKT, superbrukere etc.) 

- Testledelse 

- Spesialistkompetanse innenfor medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

- Leverandørkompetanse innenfor de tjenester hvor det skal kopieres data eller 
applikasjonen reinstalleres  

- Leverandørkompetanse innenfor EPJ systemer (RIS/PACS, DIPS, LabCraft, 
Analytix, Partus) 

- Annen relevant kompetanse ved behov 
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Kvalitetskriterier: 

Teknisk: Pakking og dokumentasjon skal utføres etter SP’s gjeldende prosedyrer og 
definerte prosess. Data kopieres over ihht. definerte kriterier og i tråd med 
migreringsbeskrivelser 

Funksjonelt: Applikasjon skal fungere ihht. definerte kriterier fra Applikasjonseier med 
besluttet data tilgjengelig 

Kvalitetsmetode: 

1. Teknisk test 

2. Brukertest 

3. Kvalitetskontroll av arbeidsflate (QA av applikasjon og dokumentasjon) 

Kvalitetsansvar: 

DP3 IKT/MTU har ansvar for å utvikle og kvalitetskontrollere leveransene. 
Sykehuspartner linjeorganisasjon og respektive helseforetak har ansvar for å 
godkjenne leveransene. 

 

Produkt ID: 3. 

Tittel: Lisens og avtale 

Hensikt: 

Leveransen  vil tilrettelegge for at alle relevante lisenser og avtaler identifiseres og 
endres i tråd med virksomhetsoverføringen 

Sammensetning: 

1.1 Basistjenester  

1.2 Applikasjon/tjeneste 

1.3 MTU 

1.4 Prehospital  

Format: 

Format på endringen skal være ihht. gjeldende avtaleverk.  
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Ferdigheter: 

- Lisens og avtaler hvor Sykehuspartner mottar faktura fra leverandør: ressurser 
fra Sykehusinnkjøp og lisens og avtaleforvaltning i Sykehuspartner 

- Lisens og avtale hvor helseforetaket mottar faktura direkte fra leverandør: 
ressurser fra Sykehuset innlandet og Akershus universitetssykehus med 
inngående kjennskap til avtaler 

- Juridisk bistand ved behov 

Kvalitetskriterier: 

- Alle relevante avtaler er oppdatert med riktig informasjon som relatert til 
lisensbruk og volum.  

- Relevante avtaleoversikter er oppdatert med riktig kostnadssted, kostnad, 
volum, eierskap og annen relevant informasjon relatert til lisensbruk og 
volum.  

- Alle berørte utstyr er registrert ihht til riktig enhet 
 

Kvalitetsmetode: 

Gjennomgå endringene i avtalene før endelig signatur. Dette inkluderer gjennomgang 
med relevant helseforetak 

Kvalitetsansvar: 

DP3 IKT/MTU har ansvar for å utvikle og kvalitetskontrollere leveransene. 
Sykehuspartner driftsorganisasjon og respektive helseforetak har ansvar for å 
godkjenne leveransene. 

 

Produkt ID: 4. 

Tittel: Informasjon og opplæring 

Hensikt: 

Leveransen vil tilrettelegge for at ansatte ved Kongsvinger Sykehus mottar relevant 
informasjon og nødvendig opplæring innenfor IKT og MTU. Ansatte ved Kongsvinger 
Sykehus skal kunne bruke IKT og MTU som verktøy for å understøtte 
pasientbehandling på lik linje med andre Ahus lokasjoner. 
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Sammensetning: 

4.1 Basistjenester  

4.2 Tjenester og data 

4.3 Ad-hoc 

Format: 

Informasjon og opplæring vil bli gitt både gjennom skriftlig materiell, 
informasjonsmøter, egne opplæringsseanser og ved gjennomføring av test.  

Ferdigheter: 

- Inngående kunnskap om Ahus og SIHF IKT miljø, inkludert hva som skiller dem 

- Informasjons og opplæringsarbeid 

- Kongsvinger Sykehus sin organisasjon 

Kvalitetskriterier: 

Vil bli definert på senere tidspunkt i samråd med Akershus universitetssykehus. 

Kvalitetsmetode: 

Vil bli definert på senere tidspunkt i samråd med Akershus universitetssykehus. 

Kvalitetsansvar: 

DP3 IKT/MTU har ansvar for å utvikle og kvalitetskontrollere leveransene. Respektive 
helseforetak inkludert Kongsvinger har ansvar for å godkjenne leveransene. 

 

Erfaringer som er brukt  

- Tidligere omleggings- og migreringsprosjekter, herunder: 

o Ahus 2011 

o Omlegging av Sykehuset innlandet 

o Omlegging av Revmatismesykehuset  

o Prosjekt nytt Østfoldsykehus 

o Omlegging av Oslo universitetssykehus 

o Regional Citrix Plattform på Ahus 

- Prosjekt Sikker og stabil drift Ahus 

- Prosjekt Applikasjon Sanering og Konsolidering 

- Erfaring fra andre relevante prosjekter 
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Eksterne avhengigheter og grensesnitt  

Avhengigheter: 

- Prosjektet er avhengig av at eksterne leverandører kan gjennomføre relevante 

leveranser innenfor gjeldende rammer for tid og kostnad 

       

  Grensesnitt: 

- Prosjektet har tekniske grensesnitt og avhengigheter mot eksterne leverandører. 

Dette gjelder spesielt innenfor de tjenester hvor det er besluttet at data skal 

kopieres over fra Sykehuset innlandet til Akershus universitetssykehus 

 

Budsjett 

 

 

Tidsplan  

Overordnet tidsplan for gjennomføring.  
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1.1.  Risiko  

Risiko er hentet fra prosjektets risikologg. 

 

Gjennomføringsstrategi  

Strategi for styring og kontroll 

- Prosjektet vil regelmessig rapportere Prosjektsekretariat og Styringsgruppe i 

henhold til gjeldende retningslinjer og malverk 

- I all rapportering vil det være fokus på tid, kost, kvalitet og risiko  

- Prosjektet har opprettet en intern Sykehuspartner referansegruppe primært med 

ledere fra relevante fagområder. Møter med referansegruppen blir regelmessig 

gjennomført for å forankre prosjektets leveranser, sørge for prioritering av ressurser 

og forberede formell overlevering til drift 

- Fremdriftsrapportering gjøres via oppfølging på gjeldende tidslinje og tilhørende 

produkter 

- Kostnadsoppfølging gjøres månedlig via uttrekk fra Sykehuspartners økonomisystem 

og Current Time timeregistreringssystem 
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Kvalitetsstrategi 

Prosjektet mener at følgende vil understøtte oppnåelsen av prosjektets kvalitetsmål: 

- Prosjektet skal gjennomføres i henhold til HSØ Prosjektveiviser og vil benytte det 

malverket og de prosessene som er beskrevet der 

- Prosjektet vil følge Sykehuspartners eksisterende arbeidsprosesser bla. innenfor Test 

management, Change management og Release management 

- Det vil bli etablert egen teststrategi, egne testplaner, test case ol som er forankret i 

overordnet teststrategi for HSØ 

- Sykehuspartner vil ha en kvalitetssikringsrolle i forhold til å godkjenne prosesser og 

fremme krav til dokumentasjon 

- For å sikre at prosjektet leverer definerte produkter til riktig kvalitet vil det bli 

benyttet ulike rutiner for kvalitetskontroll, dette er nærmere beskrevet i de ulike 

produktbeskrivelsene i kap. 4.3 

 

Anskaffelsesstrategi 

Prosjektet har foreløpig identifisert følgende anskaffelser: 

- Innleie av eksterne ressurser for bistand i gjennomføringen 

- Innkjøp av nødvendig HW som er kritisk for gjennomføringen 

- Prosjektet er avhengig av bistand fra eksterne leverandører spesielt innenfor de 

tjenester og systemer hvor det er besluttet at data skal overføres fra Sykehuset 

innlandet til Akershus universitetssykehus. Leverandørene vil levere tilbud basert på 

krav og input gitt fra Sykehuspartner, Sykehuset innlandet og Akershus 

universitetssykehus 

Det er sannsynlig at noen IKT-avtaler for Ahus må utvides. Utvidelsene er anskaffelser. I 

størst mulig grad vil prosjektet søke å benytte direkte anskaffelse/utvidelse av avtaler på 

Ahus. Prosjektet vil følge gjeldende retningslinjer for innkjøp og anskaffelser. 

 

Risikostyringsplan 

- Det er etablert et eget risikoregister for prosjektet og dette vil bli fulgt opp på i 

ukentlige prosjektmøter, samt i Prosjektsekretariat- og Styringsgruppemøter 

- Risikoregisteret avviker noe fra standard risikoregister i Sykehuspartner, men er 

besluttet brukt for alle delprosjekter i overføringen av Kongsvinger Sykehus til 

Akershus universitetssykehus 

- Eskalering av spesielle risiko vil fremgå i rapporteringsmal til Prosjektsekretariat og 

Styringsgruppe 
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Kommunikasjonsstrategi 

Prosjektets kommunikasjonsstrategi inngår som del av hovedprosjektets 

kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan. Det skal også utarbeides en egen 

kommunikasjonsplan som beskriver prosjektets kommunikasjonsform ut mot prosjektets 

interessenter og tilgrensende delprosjekter. Denne vil være basert på gjeldende mal for 

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen skal bidra til å: 

- Definere kommunikasjonsaktiviteter knyttet til prosjektet 

- Definere målgrupper og kommunikasjonskanaler 

- Understøtte et godt omdømme for prosjektet 

- Forventningsstyring av prosjektets leveranser 

 

Konfigurasjonsstrategi 

Prosjektet benytter allerede etablert Sharepoint for hovedprosjektet for oppbevaring og 

deling av informasjon. I tillegg vil relevant dokumentasjon bli arkivert i CA PPM og i Public 

360.  

Sharepoint: https://sikt.sharepoint.com/teams/Kongsvinger/default.aspx 

I tillegg vil gjeldende rutiner og føringer for dokumentasjon i forbindelse med 

applikajsonstilrettelegging, test og driftsoverlevering bli fulgt.  

 

Prosjektorganisasjon  
Prosjektets organisasjon er gjengitt i bildet under. Utførende ressurser vil bli organisert 

under de tre delprosjektene. Nødvendige endringer i organisasjonen og allokering av 

ressurser vil bli gjennomført fortløpende slik at prosjektet til enhver er benannet med riktig 

kompetanse og nødvendig antall ressurser. 

https://sikt.sharepoint.com/teams/Kongsvinger/default.aspx


  Saksnr. 23 - 2018 

 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett 

morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

24 av 25 

 

Ressursallokering  
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