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Agenda Styringsgruppemøte 6. februar

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

2/18 Referat fra Styringsgruppemøte 8.11.2017

3/18 Godkjenning av endelig prosjektdirektiv

4/18 Organisering av delprosjekter og arbeidsgrupper

o Oppgave og organisering

o Leveranser

o Rapportering

o Kort status fra gjennomførte møter

5/18 Status og utfordringer tilknyttet PHV/TSB

6/18 Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes kommune

7/18 Status og utfordringer tilknyttet IKT/MTU 

8/18 Kort overordnet status for prosjektet

9/18 Kommunikasjonsplan

10/18 Videre møteplan for styringsgruppa

11/18 Eventuelt
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Referat

Nr Sak

01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste

02/17 Gjennomgang av prosjektdirektiv 

Utsendt utkast til prosjektdirektiv ble gjennomgått og deretter var det en diskusjon rundt enkeltområder. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar til orientering det fremlagte prosjektdirektiv for prosjektet «Overføring av Kongsvinger med tilhørende opptaksområder» Det ble gitt følgende kommentarer 

som innarbeides i et oppdatert prosjektdirektiv: 

- Prehospitale tjenester skal overføres til Oslo universitetssykehus HF og dette må omtales spesielt

- Informasjon mellom de lokale prosjektene (ved hhv Ahus og SI) og overføringsprosjektet er særskilt viktig og skal sikres i prosjektet. Styringsgruppen skal holdes løpene 

orientert om arbeidet ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF knyttet til å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus

- Prosjektstrukturen opprettholdes i opptil to måneder etter overføringen slik at eventuelle utfordringer i overføringen kan behandles i prosjektet

- Prosjekteier vurderer og eventuelt supplere styringsgruppen med representanter fra SI Kongsvinger

Oppdatert prosjektdirektiv vedtas i neste styringsgruppemøte

God kommunikasjon om prosjektet er avgjørende for prosjektgjennomføringen. Det utarbeides nyhetssak om at prosjektet er i gang

03/17 Etablering av delprosjekter

Prosjektorganiseringen og etablering av delprosjekt ble diskutert.

Vedtak:

Det opprettes fem delprosjekter innen hhv. Pasientbehandling, IKT/MTU, HR, Økonomi og Bygg, eiendom og internservice. For delprosjekt pasientbehandling etableres 

arbeidsgrupper innen somatikk, psykisk helsevern/rusbehandling og prehospital tjenester. Det vurderes fortløpende behov for arbeidsgrupper innen de øvrige delprosjektene. 

Delprosjektene har som oppgave å identifisere, utrede og konkretisere tiltak som sikrer tilfredsstillende overføring av Kongsvinger Sykehus med tilhørende opptaksområde. Det 

skal som en del av dette arbeidet utarbeides risikoanalyser innen hvert av delområdene. Løpende oppfølging av delprosjektene legges til prosjektsekretariatet. 

Delprosjektene vil primært ledes av ressurspersoner fra Helse Sør-Øst RHF med representanter fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og for prehospitale

tjenesters vedkommende også med deltagelse fra Oslo universitetssykehus HF. Lokale tillitsvalgte og brukerrepresentanter inviteres til å delta i arbeidet. 

04/17 Eventuelt

Neste styringsgruppemøte var planlagt i slutten av februar.  For å sikre god fremdrift i arbeidet settes det i tillegg opp et styringsgruppemøte 23. januar. 

Utkast referat 08.11.2017
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2/18 Forslag til vedtak

Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 8.11.2017 
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3/18 Godkjenning av endelig prosjektdirektiv

Oppdatert prosjektdirektiv er utsendt som eget vedlegg
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3/18 Forslag til vedtak

Styringsgruppen godkjenner fremlagt prosjektdirektiv
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4/18 Organisering av delprosjekter og arbeidsgrupper

Delprosjektene og arbeidsgruppene har som oppgave å 
identifisere, utrede og konkretisere tiltak for å sikre en 
trygg og god foretaksoverføring innen hvert sitt område. 
Forslagene legges frem og vedtas i styringsgruppen.

DP1:
Pasientbehandling

DP2:
Økonomi

DP3:
IKT/MTU

DP4:
HR

Arb.gruppe
Somatikk

Arb.gruppe
PHV – TSB

Arb.gruppe
Prehospitale 

tjenester

DP5:

Bygg og 
eiendom
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Leveranser

Delprosjektene har to hovedleveranser og én delleveranse i løpet av prosjektperioden.

Første leveranse er en oversikt over utfordringer relatert til overføringen. Forslag til leveransedato 9. 
februar. Denne leveransen vil gjøres ved bruk av en felles mal, som skal bestå av følgende: 

1. Bakgrunn, oppgaveforståelse og status for arbeidet

2. Spesifikasjon av områder som vil gjennomgås i arbeidet inkl. kort beskrivelse av utfordringer, 
avklaringspunkter, samt grenseflater mot de andre delprosjektene (IKT/MTU utarbeider 
kostnadsestimater for omtalte endringer).

3. Spesifikasjon av punkter som krever snarlig avklaring

4. Tidsplan for prosjektarbeidet

5. Risikoanalyse

Den andre leveransen (delleveranse) er en foreløpig oversikt og tidsplan for kritiske/avgjørende 
aktiviteter, samt grunnleggende prinsipper for å sikre en vellykket overføring. Leveranse innen 20. 
april. Tidsplanen skal inneholde en liste over avgjørende/kritiske områder med konkrete forslag til 
løsninger og tiltak, samt oppdatert risikoanalyse. Formålet er å få gjort nødvendige tiltak og avklaringer 
på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

Den tredje leveransen er i utgangen av august, og består av en komplett oversikt over nødvendige 
aktiviteter for en vellykket overføring. Leveransen innebærer konkrete løsningsforslag på de berørte 
områdene, en tidsplan for gjennomføring av aktivitetene og en oppdatert risikoanalyse.
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Fremdriftsplan
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Kort status fra gjennomførte møter

• Referansegruppemøte 27. november 2017

• Oppstartsmøte med delprosjekter 6. desember 2017

• Prosjektsekretariatsmøte 12. desember 2017

• Prosjektsekretariatsmøte 15. januar 2018
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4/18 Forslag til vedtak

Orienteringen om organisering av delprosjekter og 
arbeidsgrupper tas til etterretning
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5/18 Status og utfordringer tilknyttet PHV/TSB
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Prosjekt overføring av 
Kongsvinger sykehus

Styringsgruppemøte 06.02.2018

Presentasjon vedr psykisk helsevern og TSB
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Hovedoppgaver for arbeidsgruppe PHV/TSB

1. Etablere oversikt over tjenestetilbudet innen PHV og TSB i Sykehuset Innlandet HF 

2. Etablere oversikt over organisering av tjenestetilbudet innen PHV og TSB for befolkningen i 
Kongsvingerregionen

– Tjenester mottatt av befolkningen i Kongsvingerregionen ved institusjoner i andre 
deler av SI; DPS, sykehus/døgn

3. Vurdere kapasitetssituasjonen ved Akershus universitetssykehus HF 

– På hvilke områder har Akershus universitetssykehus HF kapasitetsutfordringer som 
aktualiserer utsettelse og/eller  kjøp/avtaler?

4. Drøfte prinsipper for gode pasientforløp som premisser for ansvarsoverføring og avtaler 
mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF 

5. Vurdere risiko

6. Fremme tilråding mht overføring av ansvar for tjenestetilbudet innen PHV og TSB for 
befolkningen i Kongsvingerregionen

7. Fremme tilråding vedr henvendelse fra Åsnes kommune

8. Vurdere konsekvenser for helsefagutdanningene (eksempelvis praksisplasser), for 
spesialistutdanningen for leger, samt for avtaler vedr samhandling



Tjenestetilbudet innen PHV og TSB i Sykehuset 
Innlandet
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Divisjon psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF
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Divisjon psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF

HEDMARK

Sanderud sykehus
• Avdeling for akutt- og psykoselidelser

Enhet for mottak 8 døgnplasser
Enhet for akutt 12 døgnplasser
Enhet for TIPS 8 døgnplasser
Enhet for psykose åpen 10 døgnplasser
Enhet for psykose lukket 7 døgnplasser

• Avdeling for TSB
Enhet for avgiftning 13 døgnplasser
Enhet for utredning 6 døgnplasser

• Alderspsykiatrisk avdeling
Ressursenhet for demens 5 døgnplasser
Enhet for affektive lidelser 10 døgnplasser
Enhet for utredning 10 døgnplasser

• Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, døgn
Enhet akutt 8 døgnplasser
Enhet for utredning 7 døgnplasser

DPS Hedmark
• DPS Elverum-Hamar

Enhet for akutt døgn 1, 7 døgnplasser
Enhet for akutt døgn 2, 6 døgnplasser
Enhet for allmenn 8 døgnplasser
Enhet for psykose 10 døgnplasser
Poliklinikker Hamar, Elverum
Ambulant akuttenhet

• DPS Tynset
Døgnenhet 5 plasser
Poliklinikk
Akutteam

• DPS Kongsvinger
Døgnenhet 14 plasser
Poliklinikker
Ambulant akutteam

BUP Hedmark
• Poliklinikk Hamar
• Poliklinikk Elverum
• Poliklinikk Tynset
• Poliklinikk Kongsvinger
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Divisjon psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF

OPPLAND

Reinsvoll sykehus
• Avdeling for akutt- og psykosebehandling

Enhet for øbhj.1, 10 døgnplasser
Enhet for øbhj.2, 10 døgnplasser
Psykose/TIPS-enhet 12 plasser
Enhet for subakutt 8 døgnplasser
Sikkerhetsposten 13 døgnplasser

• TSB
Korttidsbehandling 15 døgnplasser
Enhet for familie 10 døgnplasser
Enhet for gravide rusmisbrukere 10 døgnplasser

BUP døgn Oppland
Kringsjåtunet, enhet for ungdom 9 døgnpl. (Lilleh.)
Enhet for barn og familie 4 døgnplasser (Gjøvik)

DPS Oppland

• DPS Gjøvik
Enhet for spiseforstyrrelser 10 døgnplasser
Enhet for akutt 10 døgnplasser
Enhet for allmenn 10 døgnplasser
Enhet for allmenn, Valdres 10 døgnplasser
Poliklinikk Gjøvik, Hadeland, Valdres

• DPS Lillehammer
Enhet for akutt 9 døgnplasser
Enhet for allmenn/ psykose 15 døgnplasser (Otta)
Poliklinikk Lillehammer, Otta

BUP Oppland
• Poliklinikk Gjøvik
• Poliklinikk Valdres
• Poliklinikk Hadeland
• Poliklinikk Lillehammer
• Poliklinikk Otta



Tjenestetilbudet innen PHV og TSB for befolkningen i 
Kongsvingerregionen
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PHV og TSB for befolkningen i Kongsvingerregionen

• Det alt vesentligste av polikliniske konsultasjoner innen PHV og TSB for 
befolkningen i Kongsvingerregionen leveres ved DPS Kongsvinger og BUP 
Hedmark/enhet Kongsvinger. Det legges til grunn at disse virksomhetoverdras
fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF ifm
ansvarsoverføringen

• Befolkningen i Kongsvingerregionen benytter sykehusbasert PHV ved 
Sanderud og Reinsvoll. Aktivitetstall fra 2015 viser at dette dreier seg om ca
14 døgnplasser i Sykehuset Innlandet HF

• Noen pasienter i Kongsvingerregionen får tilbud ved øvrige DPS og BUP-
tjenestesteder i Sykehuset Innlandet HF
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Pasienter fra Kongsvingerregionen;  polikliniske konsultasjoner, 
innleggelser, liggedøgn og estimert sengetall fordelt på avd. i SI

Tall fra 2017 Pol.kl.kons Innleggelser Liggedøgn Senger

DPS Kongsvinger 16727 244 4177 14

DPS Elverum-Hamar 123 6 81 ½

DPS Gjøvik 23 2 216 1

DPS Lillehammer 1

DPS Tynset 3 44 0-½

TSB 3 44 989 3 ½

BUP Hedmark, enhet Elverum 56

BUP Hedmark, enhet Hamar 65

BUP Hedmark, enhet Kongsvinger 4649

BUP Oppland 28

BUP døgn 3 36 672 2 ½ 

Akutt/psykose Reinsvoll 2 2 475 1 ½

Akutt/psykose Sanderud 146 165 2031 7

Alderspsykiatri 175 16 680 2 ½ 



Kapasitetssituasjonen ved AHUS
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Kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF 

• Behov for 6 000 liggedøgn i sykehusavdelinger ved en overføring av 
befolkningen i Kongsvingerregionen

• Ved overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune 
fra Akershus universitetssykehus HF  til Sykehuset Østfold HF vil det 
frigjøres en kapasitet på ca. 2 000 liggedøgn på Akershus 
universitetssykehus HF 

• Dersom forbruket av liggedøgn i sykehusbasert psykisk helsevern for 
befolkningen i Kongsvingerregionen endres i tråd med driftskonseptet 
ved Akershus universitetssykehus HF slik at forbruket blir tilsvarende 
Akershus sykehusområde, vil behovet kunne reduseres med 
ytterligere 2 000 liggedøgn. 

• Fortsatt manglende kapasitet ved Ahus på 2 000 liggedøgn (om lag 5-6 
døgnplasser). Manglende kapasitet er blant annet knyttet til 
sikkerhetspsykiatri (2 døgnplasser), alderspsykiatri (1-2 døgnplasser) 
og 1-2 døgnplasser for psykosebehandling. 
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Kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF  

• Akershus universitetssykehus HF vil ikke ha kapasitet pr 01.01.2019  
til å i egen regi levere alle tjenester innen PHV og TSB som 
befolkningen i Kongsvingerregionen har behov for.

– Gjelder primært sykehusbasert PHV 

• Akershus universitetssykehus HF utreder nå på hvilke områder 
helseforetaket trenger kapasitetstilførsel, eller kjøp av/avtaler om 
leveranse av tjenester

• Foregående bilde er teoretiske størrelser. Konkret vil kapasitets-
behovet for Akershus universitetssykehus HF være ca 4 000 liggedøgn



Alternativer mht overføring til Akershus universitetssykehus HF av 
PHV/TSB-tilbudet for befolkningen i Kongsvingerregionen
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Alternativer mht overføring til Akershus universitetssykehus HF av 
PHV/TSB-tilbudet for befolkningen i Kongsvingerregionen

Alternativ 1

• Befolkningsansvar for Kongsvingerregionen innen PHV og TSB overføres til 
Akershus universitetssykehus HF samtidig med at befolkningsansvaret innen 
somatikk overføres (presumptivt 01.01.2019)

– Akershus universitetssykehus HF inngår avtale med Sykehuset Innlandet 
HF om kjøp av døgntjenester 

Vurdering

• Vil gi ryddige ansvarsforhold, men eventuelt et omfattende og krevende 
avtaleforhold med Sykehuset Innlandet HF

• Sykehuset Innlandet HFs kapasitet i divisjon for psykisk helsevern vil etter 
nødvendig omstilling definere rammer for den kapasitet som kan bli stilt til 
rådighet for Akershus universitetssykehus HF

• Arbeidsgruppen har ikke konkludert endelig, men dette fremstår som 
sannsynlig anbefalt modell
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Alternativer mht overføring til Akershus universitetssykehus HF av 
PHV/TSB-tilbudet for befolkningen i Kongsvingerregionen

Alternativ 2 

• Befolkningsansvar for Kongsvingerregionen innen PHV og TSB overføres til 
Akershus universitetssykehus HF etappevis fra eller etter 01.01.2019; 
eksempelvis kommune for kommune

Vurdering

• Alternativet vil vanskeliggjøre driftsmessige tilpasninger og gi uklare 
ansvarsforhold

• Arbeidsgruppen fraråder alternativet
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Alternativer mht overføring til Akershus universitetssykehus HF av 
PHV/TSB-tilbudet for befolkningen i Kongsvingerregionen

Alternativ 3

• Overføring til Akershus universitetssykehus HF av befolkningsansvaret innen 
psykisk helsevern og TSB utsettes

– Alt. 3a:  Overføringstidspunkt for PHV og TSB tidfestes

– Alt. 3b:  Fornyet vurdering av overføringstidspunkt for PHV og TSB gjøres i 
2019

Vurdering

• Antas at dette eventuelt må avklares med Helse- og omsorgsdepartementet, 
hvilket i seg selv er lite ønskelig

• Vil gi en uhensiktsmessig situasjon med ulike ansvarsforhold for somatikk og 
PHV/TSB

• Arbeidsgruppen har ikke utelukket alternativet, men det fremstår som 
sannsynlig at alternativ 1 vil bli anbefalt
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Voksenhabilitering

• Habilitering og rehabilitering er organisert i en egen divisjon i 
Sykehuset Innlandet HF. Habiliteringstjenesten i Hedmark server 
Kongsvingerregionen. Det er ikke fysisk ansatte plassert der. Det er 
mye samarbeid knyttet til pasienter innen psykisk helsevern som har 
tjenester både fra habilitering/rehabilitering og psykisk helsevern

• Ansvarsoverføringen av voksenhabiliteringen må håndteres av 
arbeidsgruppen PHV og TSB ettersom dette tjenesteområdet er 
organisert under psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF 

• Barnehabiliteringen er i Akershus universitetssykehus HF organisert 
som del av Barneklinikken og i prosjektet må dette håndteres av 
somatikk
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5/18 Status og utfordringer tilknyttet PHV/TSB

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar fremlagt informasjon om arbeidet i 
arbeidsgruppen for PHV og TSB til orientering
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6/18 Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes kommune
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Åsnes kommune

• Åsnes kommune er i en spesiell situasjon i og med at kommunen hører til 
opptaksområdet til SI Elverum- Hamar når det gjelder somatikken, mens 
kommunen er knyttet til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger når det gjelder 
psykisk helsevern

• Åsnes kommune har 06.10.2016 sendt brev til Helse Sør-Øst RHF hvor det 
meddeles følgende:

– Kommunen er svært fornøyd med samhandlingen med DPS Kongsvinger

– Kommunen ønsker primært fortsatt en tilhørighet der

– Dersom (når) Kongsvinger sykehus overføres til Akershus 
universitetssykehus HF, ønsker kommunen å høre til DPS Elverum-Hamar 
og BUP poliklinikk i Elverum

• Mye taler for at ønsket til Åsnes kommune bør etterkommes

• Begrenset volum
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Åsnes kommune

Aktivitet knyttet til pasienter fra Åsnes kommune i 2017

• Ved Kongsvinger DPS

– Polikliniske konsultasjoner :           2 112

– Innleggelser :  29

– Liggedøgn:  388

• Ved BUP Hedmark/Kongsvinger

– Polikliniske konsultasjoner: 546
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Åsnes kommune

Vurdering og tilråding fra arbeidsgruppen for PHV/TSB

• Ønsket fra Åsnes kommune fremstår rasjonelt og vil være i tråd med 
øvrig ansvarsplassering etter overføring av Kongsvingerregionen til 
Akershus universitetssykehus HF og ønsket om å samle ansvar for 
somatikk og PHV/TSB

• Det er isolert sett hensiktsmessig om endret tilhørighet innen 
PHV/TSB for Åsnes kommune skjer parallelt med øvrige endringer for 
befolkningen i Kongsvingerregionen. Ettersom endelige vurderinger 
og beslutninger mht øvrige ansvarsoverføringer ikke foreligger, kunne 
det argumenteres for at beslutning om tilhørighet for Åsnes 
kommunes avventes til øvrige elementer er avklart

• Samlet vurderer arbeidsgruppen det likevel som ønskelig at 
beslutning om tilhørighet for Åsnes kommune gjøres i tråd med 
kommunens ønske og kommuniseres uavhengig av øvrige prosesser
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6/18 Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes kommune

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen slutter seg at Åsnes kommune endrer 
tilhørighet fra Kongsvinger DPS og BUP 
Hedmark/Kongsvinger til Hamar-Elverum DPS og BUP 
Elverum

2. Endringen skjer fra 01.01.2019

3. Åsnes kommune orienteres om denne beslutningen uten 
ytterligere opphold
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7/18 Status og utfordringer tilknyttet IKT/MTU



Overføre Kongsvinger Sykehus
fra SIHF til AHUS HF

Delprosjekt 3  IKT/MTU

Vurdering av alternativer for gjennomføring



Flytting av Kongsvinger Sykehus fra HSØ standard plattform til 
Ahus er ikke i tråd med HSØ IKT-strategi om standardisering

HSØ STANDARD PLATTFORM (SIKT)

- SIHF (inkludert Kongsvinger) 
- VVHF
- SØHF
- SSHF
- SIVHF
- STHF
- Sunnaas HF
- Sykehuspartner HF
- Sykehusapotekene HF

OUS

- OUS HF

AHUS

- Ahus HF

SIKT er definert som HSØ standard plattform

• Alle helseforetak er i dag på SIKT, bortsett fra OUS 
og Ahus. Ahus er på vei vekk fra sin eksisterende 
plattform og var planlagt lagt om til FMO som en 
del av iMod

• Kongsvinger Sykehus er i dag del av SIHF som 
tidligere er lagt om til HSØ standard  plattform

• Dersom Kongsvinger Sykehus legges om til AHUS 
plattform vil dette innebære:

• Omlegging fra standard HSØ til Ahus
• Omlegging fra regional HSØ til lokal Ahus
• Omlegging fra ny til gammel/avvikende 

infrastruktur
• Omlegging fra en-sone til to-sone
• Etc.

Det anbefales vurdere ulike alternativer 
i forhold til overføring av Kongsvinger til 

Ahus plattform



Beslutning om gjennomføring er tatt, men for DP3 IKT MTU er vi 
foreløpig i konseptfase hvor vi utreder mulige alternativer til 
gjennomføring 

ARBEIDSDOKUMENT



Foreløpig produktnedbrytning viser omfang for DP3 IKT/MTU

ARBEIDSDOKUMENT

DP3 – IKT MTU

Overføre Kongsvinger 

fra SIHF til Ahus HF

1. Basistjenester

1.1 Domene

1.2 Nettverk

1.3 
Klientinfrastruktur

1.4 Print

1.5 Fil

1.6 E-post

1.7 Telekom

2. Tjenester/

data

2.1 
Pasientbehandling

2.2 Økonomi

2.3 IKT/MTU

2.4 HR

2.5 Bygg og 
eiendom

2.6 Andre

3. Lisens og avtale

3.1 Basistjenester

3.2 
Tjenester/applikasj

oner

3.3 MTU

3.4 Prehospital



Produktnedbrytning: 1. Basistjenester

1. Basistjenester

1.1 Domene

1.1.1 Katalog/DC

1.1.2 AD -
brukere 

1.2 Nettverk

1.2.1 WAN

1.2.2 LAN

1.3. Klient-
infrastruktur

1.3.1 Desktop

1.3.2 RES 

1.3.3 SCCM

1.3.4 App-V

1.3.5 Citrix

1.3.6 Big-IP

1.4 Print

1.4.1  
Infrastruktur

1.4.2 Sikker print

1.4.3 Lokal print

1.5 Fil

1.5.1 Hjemme

1.5.2 Felles

1.5.3 Profil

1.5.4 Program

1.6 E-post

1.6.1 
Infrastruktur

1.6.2 
Distrub.lister 

1.6.3 Ressurser
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DP3 IKT/MTU vil i konseptfase primært vurdere ulike alternativer 
innenfor overføring av 1. Basistjenester* og 2. Tjenester/data**

ARBEIDSDOKUMENT

DP3 IKT/MTU og Sykehuspartner HF besitter selv 
informasjon for å kunne evaluere alternativer og 

gjennomføre fullstendig planlegging 

DP3 IKT/MTU er avhengig av input fra de andre 
delprosjektene for å kunne definere omfang og 

gjennomføre fullstendig planlegging

*inkludert plattform og IKT infrastruktur
**inkludert overføring av pasientdata 

1. BASISTJENESTER 2. TJENESTER/DATA
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Foreløpige vurderinger av alternativer*

1

3

2

Full omlegging av 
Kongsvinger til 
Ahus plattform

Omlegging av 
Ahus til SIKT 

plattform

0

Gjøre ingen ting
Delvis omlegging 
av Kongsvinger til 

Ahus plattform
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Omlegging av 
Ahus til SIKT 

plattform

V
U

R
D
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Dette alternative er 
det minst komplekse 
å gjennomføre og er 

mer i tråd med 
ønsket utvikling 

innenfor IKT. 

Dette alternativet er 
gjennomførbart, 
men er ikke ihht. 
ønsket utvikling  

innenfor IKT. 

Dette alternativet 
innebærer en 

omlegging av Ahus 
til SIKT. Dette er et 
stort og komplekst 

prosjekt som ikke lar 
seg gjennomføre før 
01.01.19. Ytterligere 
arbeid for å overføre 
Kongsvinger må og 

påregnes.

Dette alternativet er 
ikke gjennomførbart 
da det ikke vil løse 

oppdraget.

Dette alternativet er 
ikke gjennomførbart 

da iMod er satt i 
bero. 

1. BASISTJENESTER

Infrastruktur-
modernisering

3

*alternativene er detaljert ut på neste slide



Anslag er basert på grove estimater

# Alternativ Beskrivelse Anslag tid Anslag kost Anslag risiko 

1
Full omlegging av 
Kongsvinger til 
Ahus

Pasientsikkerhet:
• Vil bli ivaretatt og har prioritet 1
• Forutsetter gjennomføring av design og ROS
Kvalitet/funksjonalitet: 
• Innebærer at Kongsvinger flyttes fra SIKT plattform til gammel Ahus plattform
• Dette inkluderer bla. bruk av gammel to-sone modell (intern + sikker)
Brukeropplevelse:
• Tilnærmet som på Ahus i dag inkludert  to-sonemodell
• Dette betyr en forringelse av brukeropplevelsen for Kongsvingers brukere
• Ca. 700 brukere på Kongsvinger blir berørt

12-16 mnd.
~ 50-100 
MNOK

- Medium

2

Delvis omlegging 
av Kongsvinger til 
Ahus
plattform

Pasientsikkerhet:
• Vil bli ivaretatt og har prioritet 1
• Forutsetter gjennomføring av design og ROS
Kvalitet/funksjonalitet: 
• Innebærer at vi lar så mye som mulig av Kongsvingers IKT forbli i SIKT
• Kongsvingers ansatte får opprettet egne Ahus brukere for å få nødvendige tilganger, 

men klienter/PCer forblir i SIKT, men adskilt fra SIHF
Brukeropplevelse:
• Dette vil gi bedre brukeropplevelse enn i alternativ 1. da vi bla. unngår at 

Kongsvinger tar i bruk to-sonemodell 
• Tilsvarende brukeropplevelse som Kongsvinger har i dag, men noen endringer må 

påregnes
• Ca. 700 brukere på Kongsvinger blir berørt

11-14 mnd. ~ < 50 MNOK - Mediumlav

3
Omlegging av 
Ahus til SIKT 
plattform*

Pasientsikkerhet:
• Vil bli ivaretatt og har prioritet 1
• Forutsetter gjennomføring av design og ROS
Kvalitet/funksjonalitet: 
• Innebærer at Ahus flyttes fra Ahus plattform til SIKT plattform
• Dette innebære bla. at Ahus går vekk fra gammel to-sonemodell (sikker + intern)
Brukeropplevelse:
• Brukeropplevelse på lik linje med andre HF på SIKT plattform
• Ca. 9500 brukere på Ahus blir berørt

16-18 mnd. ~ 200 MNOK - Høy

1. BASISTJENESTER



Vurdering av alternativer må gjøres i samsvar med de andre 
delprosjektene

ARBEIDSDOKUMENT2. TJENESTER/DATA

• Null migrering betyr at ny behandling 
registreres på nytt i Ahus systemer. 
Historiske oppslag må forespørres 
SIHF.

• Pasientdata migreres over til Ahus 
spesifikk løsning. (Dips, HR etc.) PCer 
på Kongsvinger får distribuert ny 
Ahus spesifikk applikasjon

• Tjenester hvor man ikke får skilt ut 
Kongsvinger spesifikke data som for 
eksempel under en pågående 
behandling tilgjengelig gjøres fra 
innlandet i en overgangsfase.

• Applikasjoner med database flyttes 
og tilrettelegges på Ahus med den 
versjonen de har i dag. I enkelte 
tilfeller kan man da få to versjoner 
kjørende hvis man ikke oppgraderer 
til samme versjon og sammenstiller 
data.

1. Ingen migrering av data 2. Delvis migrering av data 3. Full migrering av data

DP3 IKT/MTU er avhengig av føringer og beslutninger fra 
de andre delprosjektene for å kunne definere omfang og 

gjennomføre fullstendig planlegging



Risiko
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Risiko 

#
Beskrivelse*

Sann-

synlighet

(S)

Konse-

kvens

(K)

Risiko-

score 

(SxK)

Tiltak

1 Dato: Virksomhetsoverføring 01.01.19 er midt i julefrys for 
endringer i IKT- systemene. Dette kan i verste fall medføre at 
endringer ikke kan gjennomføres eller gjennomføres med 
betydelig økt risiko for sikker og stabil drift.

4 4 16 1. Flytte dato til 01.04.19
2. Beordre nødvendige ressurser for 
gjennomføring 01.01.19

2 Gjennomføringstid: For kort tid til gjennomføring kan føre til 
forsinket virksomhetsoverføring (teknisk) dersom 01.01.19 
opprettholdes som dato.

4 4 16 1. Flytte dato til 01.04.19

3 Design og ROS: Dette er tidkrevende prosesser og prosjektet er 
avhengig av ROS-godkjenning fra SIHF og Ahus før gjennomføring 
kan starte. Dersom disse prosessene trekker ut i tid, kan det føre 
til forsinkelser.

3 4 12 1. Allokere ressurser og prioritere
2. Forlenge gjennomføringsperiode og 
flytte dato til 01.04.19

4 Basistjenester: Utestående beslutning om hvordan fremtidig 
infrastrukturmodernisering skal gjennomføres ifht. basistjenester 
kan føre til at prosjektet gjør valg som ikke er i tråd med 
fremtidig beslutning.

3 3 9 1. Beslutning om det beste 
alternativet til gjennomføring

5 Tjenester/data: DP3 IKT/MTU er avhengig av beslutninger fra de 
andre DP om behov for datamigrering. Dersom disse 
beslutningene trekker ut i tid kan det føre til forsinkelser.

2 4 8 1. Avklarings- og 
koordineringsmøter 

6 Ressurser: Begrenset tilgang til ressurser hos berørte 
helseforetak og leverandører kan føre til forsinkelser.

2 4 8 1. Prioritering av ressurser
2. Tidlig involvering av leverandører
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7/18 Status og utfordringer tilknyttet IKT/MTU

Forslag til vedtak: 

• Styringsgruppen tar saken til orientering

• Styringsgruppen ber om at konseptevalueringsrapport 
med anbefalt løsning for IKT og MTU legges frem i møtet 5. 
mars

• Styringsgruppen ber om et detaljert saksgrunnlag med 
forslag til endelig overføringstidspunkt fremlagt for 
beslutning i møtet 5. mars
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8/18 Kort overordnet status for prosjektet
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8/18 Forslag til vedtak

Overordnet status tas til orientering
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9/18 Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan er utsendt som eget vedlegg
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9/18 Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar fremlagt kommunikasjonsplan til 
orientering
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10/18 Møteplan for styringsgruppen

• 17. september

• November



11/18 Eventuelt


