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SAK NR 036-2018 
ORIENTERINGSSAK: HSØ INFRASTRUKTURMODERNISERING – SAMMENHENGER 
OG KONSEKVENSER FOR SAHF 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orienteringen om sammenhenger og konsekvenser for SAHF av endret tilnærming 
til infrastrukturmodernisering i HSØ til orientering 
 
 
 
 
 
Oslo, 7. september 2018 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 

Saken ble redegjort for i styremøtet 18. juni som en del av sak 024-18 Administrerende direktør 
orienterer fra virksomheten, der administrerende direktør ble bedt om å beskrive sammenhenger 
og konsekvenser for SAHF av endret tilnærming til infrastrukturmodernisering i HSØ i 
september-møtet. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Det vises til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 i sak 048-2018 Videre arbeid med 
standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. 
 
Av styrets vedtak framgår det at behovet for standardisering og modernisering av IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst er stort, og risikovurdering av dagens drift foretatt av 
Sykehuspartner HF bekrefter dette. Programmet for infrastrukturmodernisering har vært stilt i 
bero siden mai 2017 og det er nå viktig å komme i gang med et målrettet arbeid og konkrete 
prosjekter. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bedre sikkerheten knyttet til 
regionens IKT-systemer og medisinsk teknologisk utstyr, samt legge til rette for den teknologiske 
utviklingen som er avgjørende for å understøtte digitalisering, helhetlige pasientforløp og 
pasientens helsetjeneste. 
 
Styret i Helse Sør-Øst konstaterer at siden kontrakten ble inngått høsten 2016 er det flere forhold 
som har kommet til og som har betydning for saken. Dette omfatter blant annet skjerpede 
trussel- og risikovurderinger knyttet til datasikkerhet og cyberangrep, ny sikkerhetslov og 
datainnbruddet i januar 2018. Styret viser også til informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 
herunder informasjon gradert begrenset. Basert på dette, og etter en samlet vurdering, legger 
styret til grunn at driften av IKT-infrastrukturen ikke skal tjenesteutsettes slik det var forutsatt i 
avtalen med DXC. Dette innebærer at kontrakten med DXC avbestilles. 
 
I foretaksmøte 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å avbestille kontrakten med 
DXC og ble samtidig pålagt å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av 
regionens IKT-infrastruktur der følgende elementer skal vektlegges i det videre arbeidet: 
 
• Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne. 
• Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot endringer 

i trusselbildet. 
• Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt. 
• God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige. 
• Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert på 

risikovurderinger. 
• Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering av egen kapasitet 

og kompetanse. 
 
Planarbeidet er igangsatt, og forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2018. 
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Foreløpig planbilde som er presentert av SP i forskjellige fora i HSØ ser ut som følger: 
 

 
Detaljene i denne figuren er under arbeid, men innholdet gir en indikasjon på hvilke områder 
som favnes av programmet. 
 
Sykehusapotekene HF (SAHF) var i begrenset grad berørt av den planlagte outsourcingen til 
DXC, da IT-drift i SAHF hovedsakelig leveres av interne IT-ressurser.  
De tjenester som var berørt av programmet var tjenester levert av Sykehuspartner, eller med sterk 
kobling mot løsninger som var levert av Sykehuspartner. 
MKB (Medikamentell kreftbehandling), roboter med grensnitt inn mot sykehussystemer og 
brukere i foretaket som i dag benytter utstyr fra Sykehuspartner er de som i første rekke merker 
noe til kanselleringen av avtalen. For disse er det sannsynlig at det vil medføre forsinkelser i 
planlagte endringer og utvikling, da planlagte aktiviteter nå skal tas tilbake til Sykehuspartner før 
gjennomføring. 
Utrulling av MKB og Metavision (elektronisk kurve) samt bredding av Regional plattform er de 
prosjekter som treffer SAHF i størst grad, og der det kan forventes forsinkelser i forhold til 
opprinnelige planer. Detaljer i forhold til konsekvensene vil først kunne vurderes når planene for 
programmet er etablert. 
 
For øvrige løsninger som i dag støttes av Sykehuspartner, som Delta ved Østfold, 
legemiddelkjeden ved Ahus og ATC-host i Skien var det ikke planlagt spesifikke aktiviteter ved 
overtakelsen av DXC. Disse løsningene vil derfor ikke direkte berøres av avtalebruddet. 
 
Det som kan bli den største effekten av endringen for SAHF henger sammen med vurderingene 
rundt å flytte IT-driften fra SAHF til Sykehuspartner, som skal diskuteres med styret i styremøte i 
SAHF i oktober. Med et betydelig fokus hos Sykehuspartner på å levere i fht planer for det nye 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet, kan det få konsekvenser for hvilke andre prosjekter de 
evner å ivareta i planperioden. Administrasjonen vil sikre at dette belyses i vurderingene rundt 
eventuell fremtidig flytting av IT-driften. 
 
 
Vedlegg: 

• Ingen 
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