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PROTOKOLL
FRA

FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Onsdag14. juni 2017 klokken 10:00ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HFi
Møtesenteret GrevWedels plass 5 (6. etg), Oslo.Foretaksmøtet ble gjennomført som et
fellesforetaksmøte for helseforetakene i HelseSør-Øst.

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

Til stede var:
HelseSør-ØstRHF,100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin
Olsen,som også ledet møtet.

I tilleggmøtte fra administrasjonen i HelseSør-øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M.Lofthus
Økonomidirektør Hanne Gaaserød
Konst.direktør medisin og helsefagGeirBøhler
Direktør styre- og eieroppfølgingTore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen HelseSør-Østmøtte EspenAnderssen.

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.

Sign.: ÅK0 MT
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-KristinOlsenønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder,
velkommen.Hunspurte om det var merknader til innkallingen.Detvar 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. Detvar 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 HelseSør-
Øst RHF.Meldingenskal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise
hvordan påleggog bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for
økonomiskkompensasjon, er oppfylt.Vilkårknyttet til bevilgningenfremgår av oppdrag
og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF.Årligmeldingfor 2016 er behandlet i
helseforetakets styre og oversendt HelseSør-ØstRHFinnen fristen.

Meldingener gjennomgått i HelseSør-ØstRHFogvurdert 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 femårs perspektiv.

Foretaksmøtet viste til vedtak av 8. september 2016 i styret for HelseSør-ØstRHFom
modernisering og standardisering av IKT-infrastruktureni 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.

Dethar i forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen blitt stilt spørsmål ved IKT-
informasjonssikkerhet og ivaretakelse av personsensitiv informasjon og i hvilkengrad ad_

Sign.:
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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 IKT-
infrastrukturen. Gjennomgangengjennomføres av PriceWaterhouse Coopers (PwC).

Foreløpigefunn fra gjennomgangenpeker 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. Detvil 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 muligealternativer for etablering av en modernisert infrastruktur
i HelseSør-Østog utarbeide plan for styrket tilgangsstyring og bedret metodikk for
risiko- og sårbarhetsanalyser. Videreskal Sykehuspartner HFutarbeide forslagtil
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 foreløpigrapport om gjennomføringen av dette oppdraget
innen 20. juni 2017.

Styret i HelseSør-ØstRHFvil i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 få fremlagt den
endelige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen.Dennevil,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 IKT-
infrastruktur. En modernisering er avgjørende for å leggetil rette for teknologisk
utviklingog en styrket sikkerhet i systemer og medisinsk teknisk utstyr. Detpåpekes
likevelat en forutsetning for moderniseringen er at tilganger til sensitive
personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte.

Foretaksmøtet viste til oppdrag om oppfølgingav avvikpåpekt 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 NorskHelsenett SFomfattes av
sikkerhetsloven, jf.sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at
helseforetaket følgeropp denne beslutningen så snart som muligog i tråd med gitte
føringer, jf.brev fra HelseSør-ØstRHFdatert 2. juni 2015 samt saksfremleggfor
direktørmøtet (sak 011-2016).

-
Sign.: AKO MT
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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 omgangmed
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 HelseSør-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 viktigarbeid 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.

Sign.: AKO MT
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Sak4: Godkjenningav styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslagtil 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 HelseSør-ØstRHFom
modernisering og standardisering av IKT-infrastruktureni 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.

Sign.: AKO MT
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Møtetble hevet klokken 11:30.

Oslo,14.juni 2017.

StYreleder
Ann-KristinOlsen

Styreleder
Morten Thorkildsen

Sign.: AKO MT
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SAK NR 055-2017 
 
OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 
2017 (versjon 1.1) 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

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

 
 
 
 
 
Skøyen, 26. 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 077-2017 - 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 IKT-
infrastrukturmoderniseringen 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 backup.  

 
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 risiko- 
og 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 IKT-
infrastruktur (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 et umiddelbart behov for finansiell leie på 
10 MNOK godkjent av Helse Sør-Øst RHF 10. juli 2017. For ytterligere behov for finansiell 
leie, samt kortsiktige behov innen backup, lagring og informasjonssikkerhet 
(analyseplattformen) ble det sendt brev til Helse Sør-Øst RHF 11. juli 2017. Helse Sør-Øst 
RHF ga i brev av 13. juli 2017 Sykehuspartner HF fullmakt til å disponere midlene innen 
disse områdene. Sykehuspartner HF oversendte 16. august 2017 brev til Helse Sør-Øst 
RHF med en gjennomgang av behov for finansiering (likviditet) til gjennomføring av drift og 
tiltak innenfor fem hovedområder for resterende del av 2017: 

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

For flere av tiltakene pågår det utredningsarbeid, og kostnadene knyttet til gjennomføring er 
under estimering. Dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til finansiering vil fortsette etter 
hvert som disse er klare. 

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). 
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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 
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 klar.  

 

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: «IKT-
infrastrukturmodernisering 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. Risiko- og sårbarhetsvurderinger  
2. Tilgangsstyring  
3. Forholdet mellom applikasjoner og infrastruktur  
4. 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 Sør-
Øst, 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. Bakgrunn 

1.1. 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;  
 

• 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. 

1.3. 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 IT-
strukturen 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 
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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. Nå-situasjonen 

2.1. Status avtalen og moderniseringsarbeidet 
Som følge av vårens hendelser ble iMod-programmet1 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. Videreføring av modernisering innenfor rammene av eksisterende kontrakt 

3.2.1. 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 IKT-
infrastruktur 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. 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 
2. 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 
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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 FMO-
tjenestene 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. HR prinsipper og arbeidsrettslig perspektiver knyttet til alternativ 1 

3.3.1. 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.  
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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: 

• 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   

 

3.7. 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. 
 

________________________________________________ 
Side 21 av 22 

 
 



 
 
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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SAK NR 055-2017 
 
 
VEDLEGG 6 
 
Tiltak for å sikre sikker og stabil drift 
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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 IKT-
infrastruktur 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 IKT-
infrastruktur fortsetter å eldes i påvente av en beslutning om videre IKT-
infrastrukturmodernisering. 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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