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1 Bakgrunn og hensikt  
Sykehusapotekene HF, SAHF, har av historiske og praktiske årsaker egen IT-infrastruktur, og har frem 

til nå ivaretatt mye av sin IT-drift med egne ressurser.  

Det har gjennom de siste årene vært løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF, og Sykehuspartner HF, 

SPHF, om IT-driften hos SAHF, men så langt har vurderingen vært at foretaket har vært best tjent 

med egen IT-drift.  

Teknologi blir mer og mer kritisk for drift av SAHF. Overordnet vurderer SAHF at teknologien blir mer 

og mer kritisk for driften av foretaket, og at å fortsette med egen IT-drift innebærer høy risiko på 

grunn av begrenset kompetanse og kapasitet i egen virksomhet.  SAHF ønsker på bakgrunn av dette å 

vurdere overføring av IT-driften til SPHF på nytt.   

SAHF gjennomførte sammen med SPHF høsten 2018 en foranalyse der det ble konkludert med at det 

ikke var noe som tilsa at en flytting av IT- drift til SPHF ikke kan eller bør finne sted.  Det ble på 

bakgrunn av foranalysen besluttet å sette i gang videre utredning omkring hvordan overføringen kan 

gjennomføres. Utredningen skal være underlag for styrene i SAHF og SPHF til å ta en endelig 

beslutning om, hvordan og eventuelt når IT- driften skal overføres til SPHF.  

Prosjektet skal, basert på det anbefalte alternativet i utredningen, utarbeide forslag til videre plan.  

2 Oppsummering og anbefaling 
 

Overføring av IT-drift fra SAHF til SPHF er i tråd med HSØ RHF sin IKT-strategi, og tidligere styrevedtak 

om at SPHF skal være driftsleverandør for alle helseforetak i regionen. 

Overordnet vurderer SAHF at teknologien blir mer og mer kritisk for driften av foretaket, og at å 

fortsette med egen IT-drift innebærer høy risiko på grunn av begrenset kompetanse og kapasitet i 

egen virksomhet.  

Det forventes at overføring av IT- drift fra SAHF til SPHF vil ha følgende effekter: 

 Økt sikkerhet rundt IT- løsninger 

 Redusert sårbarhet ved at IT-tjenestene leveres av en større og mer profesjonell IT-

virksomhet 

 Større tilfang av IT-fagkompetanse 

 Synergier ved at standard- og regionale løsninger leveres fra samme partner som for øvrige 

helseforetak i regionen 

 Enklere for brukere hos SAHF å få tilgang til løsninger hos SPHF og ved de andre 

sykehusforetakene på sikt 

 

- Økt kostnad 



 
 

 

 

Side 6 av 19 
 

VOSS prosjektet - Konseptutredning 
 
Prosjekt: Overføring av IT-
drift ved SAHF til SPHF 

 

Dato: 11.10.2019 Referanse: PRJ11693 
 

- Brukerstøtte med mindre spisskompetanse på SAHF sine løsninger (kan oppleves mindre 

tilfredsstillende for brukerne).  

- Hovedkontoret, som har vært vant til å ha lokale IT-ressurser, vil kunne merke at IT-støtten 

sitter lenger unna  

- Sykehuspartner kan oppleves som mindre fleksible enn dagens IT-funksjon 

- Endringer vil kunne ta lenger tid å gjennomføre enn ved dagens situasjon  

 

Prosjektet har utredet ulike alternativer for hvordan overføring av IT- drift fra SAHF til SPHF kan 

gjennomføres. Det ble innledningsvis fokusert på tre ulike alternativer: 

1. Overføre drift av SAHF tjenester «as is», og deretter gjennomføre en migrering av alle 
tjenester til SPHF ved et senere tidspunkt.  

2. Full omlegging av hele IT- miljøet i SAHF til SPHF.  
3. Full omlegging av SAHF miljøet bortsett fra kjernesystemet FarmaPro, som er planlagt faset 

ut og erstattet av ny ERP- og butikkdataløsning i løpet av 2021.  Ansvar for driften av dette 
skulle forbli i SAHF inntil tjenesten var avviklet.  

 

Grunnet kompleksitet og risiko knyttet til å flytte FarmaPro tjenesten var prosjektgruppen av den 

oppfatning at det tredje alternativet ville være det mest hensiktsmessige å basere seg på.  Alle andre 

IT- tjenester, inkludert basistjenester, skulle konsumeres i sin helhet fra SPHF.  

 

Ved nærmere gjennomgang av brukermønster og behov kom det frem at 90% av de ansatte i SAHF 

har behov for tilgang til langt flere tjenester enn tidligere antatt fra det gamle SAHF-miljøet, inkludert 

basistjenester, inntil FarmaPro er utfaset. En omlegging til SPHF ville medføre at tilnærmet alle 

ansatte i SAHF måtte ha to klienter; en SAHF-klient og en SPHF-klient, samt eventuelt en tredje klient 

for å få tilgang til HF-tjenester.  Dette ville opplagt skape utfordringer både med hensyn til 

arbeidsprosesser for ansatte i SAHF samt fysisk plass for klient-maskinene.  Prosjektet kom derfor 

frem til et fjerde og anbefalt gjennomføringsalternativ: 

4. Omlegging av SAHF-tjenester til SPHF gjennomføres i forbindelse med utfasing av FarmaPro-
miljøet i 2021. 

 

Det foreslås at forberedelse og planlegging av omlegging til SPHF legges opp tidsmessig i forhold til 

de pågående transformasjonsprosjektene i SAHF. Oppstart, planlegging og forberedelse til migrering 

bør starte i god tid før planlagt produksjonssetting av ERP (Q4 2021).   

Estimerte prosjektkostnader for gjennomføring av omlegging til SP er 6.4 MNOK. Det må i tillegg 

påregnes investeringer til nytt nettverksutstyr som er estimert til om lag 750.000 NOK. 

 

2.1 Ide/Behov 

Teknologi blir mer og mer kritisk for drift av SAHF, og de vurderer det som høy risiko å fortsette med 

egen IT-drift, på grunn av kompetanse og kapasitet i en relativ liten virksomhet. SAHF ønsker på 

bakgrunn av dette å vurdere overføring av IT-driften til SPHF på nytt. 
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2.2 Strategisk forankring 

Overføring av IT-drift fra SAHF til SPHF er i tråd med HSØ RHF sin IKT-strategi, og tidligere styrevedtak 

om at SPHF skal være driftsleverandør for alle helseforetak i regionen. 

2.3 Føringer og metode for konseptutredningen 

Konseptutredningen følger HSØ RHF sin prosjektveiviser. Fasen består i utrede ulike tilnærminger for 

et mulig prosjekt ut fra behovet definert i godkjent mandat fra BP1, og vurdere hvilke gevinster dette 

vil kunne bidra til i SAHF.   

 

2.4 Avgrensninger 

Prosjektet har grunnet pågående personellavklaringer i SAHF ikke utredet overføring av IT-drift 

ressurser ved en virksomhetsoverdragelse til SPHF.  Vurdering av overføring av IT-driftspersonell vil 

inngå som en del av planleggingsfasen til prosjektgjennomføring. Se vedlegg 1, for retningslinjer for 

overføring av personell ved en virksomhetsoverdragelse. 

Vurdering av FarmaPro servicedesk funksjoner og forvaltning av kjernesystemet FarmaPro i SAHF 

omfattes ikke av utredningen, siden dette ikke inngår som en del av IT-driften i SAHF. 

 

2.5 Dagens situasjon 

SAHF har 18 lokasjoner, hovedkontoret i Oslo og 17 apotek fordelt på ulike helseforetak i regionen. 

Organisasjonen består av ca. 700 ansatte.  SAHF IT-drift ivaretas av seks ansatte, som til sammen 

utgjør 4,5 fulltids ekvivalenter.  IT- drift er lokalisert på hovedkontoret i Oslo City. Sykehusapotekene 

har i tillegg lokale IT-kontakter lokalisert på de ulike apotekene som bistår brukerne i det daglige.  

SAHF har utbygd egen separat infrastruktur på de ulike helseforetakene som driftes av IT- ansatte i 

SAHF. 

2.6 Tjenesteportefølje 

SAHF har om lag 40 tjenester i systemporteføljen, se vedlegg 2. Tjenestene de konsumerer i sin IKT-

løsning er primært: 

 Applikasjoner knyttet til farmasøytiske og andre medisinsk tekniske løsninger 

 Administrative verktøy knyttet til butikkdrift og økonomi 

 Standard basistjenester i arbeidsflaten (MS Office, Skype, Acrobat o.l.) 

Enkelte av tjenestene er knyttet opp mot roboter og andre medisinsk tekniske løsninger til bruk som 

en del av den farmasøytiske virksomheten ved apotekene. 

FarmaPro er kjernesystemet til apotekene. Denne tjenesten er under utfasing og skal erstattes av nye 

apotekløsninger.   
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2.7 Pågående transformasjonsprosjekter i SAHF 

Det pågår flere store transformasjonsprosjekter i SAHF. FarmaPro skal i løpet av et par år erstattes av 

nytt ERP og resept- og butikkdata system (RBD), se tidslinje i figur under (figur 1). I tillegg til 

anskaffelse og implementering av ny ERP og RBD løsning, pågår arbeid omkring en eventuell ny 

grossistavtale. Dagens grossistavtale løper ut 2020. Inngåelse av ny avtale kan forskyve 

utrullingsplanen for nytt ERP system ytterligere. Dette vil således også ha innvirkning på innføring av 

RBD løsningen.   

 

Figur 1. Tidslinje pågående transformasjonsprosjekt i SAHF 

 

3 Effektmål og gevinster 
 

3.1 Effektmål 

Ved å flytte IT-drift fra SAHF til SPHF forventes følgende effekter: 

 Økt sikkerhet rundt IT- løsninger 

 Redusert sårbarhet ved at IT-tjenestene leveres av en større og mer profesjonell IT-

virksomhet 

 Større tilfang av IT-fagkompetanse 

 Synergier ved at standard- og regionale løsninger leveres fra samme partner som for øvrige 

helseforetak i regionen 

 Enklere for brukere hos SAHF å få tilgang til løsninger hos SPHF og ved de andre 

sykehusforetakene på sikt 
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3.2 Eksterne drivere 

 Opprettholde leveransekraft fra SAHF til kunder til og brukere av sykehusapotekene 

 Ivareta krav til sikkerhet ved IT- tjenester fra myndigheter og andre tjenesteleverandører 

 

3.3 Interessenter 

Prosjektet har identifisert følgende interessenter til en overføring av IT- drift fra SAHF til SPHF:  

Interessenter Hvordan berøres interessentene 

SAHF som kunde og brukere Gjennomføring av omlegging og ibruktagelse av ny 
arbeidsflate, og endring av arbeidsprosesser 

IT- drift ansatte i SAHF Virksomhetsoverføring fra SAHF til SPHF kan 
medføre nye og endrede arbeidsoppgaver enten i 
SPHF eller i SAHF 

SPHF produksjon – Service managere, 
kundeansvarlige, Change Mgmt, 
Operasjonssenter etc. 

Gjennomføring og produksjonssetting ved en 
omlegging  

SPHF Produksjon Drift av nye SAHF tjenester 

SPHF Kunder og tjenester Utvikling av fremtidige tjenester 

Helse Sør-Øst RHF Eierskap til og ansvar for helseforetakene  

SAHF prosjektorganisasjon Koordinering mellom pågående prosjekt 

Apotekerforeningen- DIFA Koordinering mellom pågående prosjekt 

4 Løsningsalternativ  
Prosjektet har utredet ulike alternativer for hvordan overføring av IT-drift fra SAHF til SPHF kan 

gjennomføres, se figur 2 under. Det ble innledningsvis fokusert på tre ulike alternativer.  

 

Figur 2. Alternativer for gjennomføring 

  

Vurdering av de ulike alternativene blir nærmere beskrevet i kapitlene under.  
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4.1 Alternativ 0 – SAHF fortsetter med egen IT- drift som i dag 

Et null-alternativ skal representere en realistisk videreføring av dagens situasjon. SAHF har vurdert at 

de ved å ikke gjøre noe, det vil si fortsette med egen IT- drift, må øke bemanningen med 1,5 fulltids 

ekvivalent for å opprettholde leveransekraften til apotekene. De antar at det også må påregnes 

andre kostnader knyttet til modernisering av dagens plattform.  Dette er det ikke gjort noen 

økonomisk vurdering av. 

SAHF har utarbeidet en risikovurdering knyttet til å beholde IT- driften i egen organisasjon.  Følgende 

sårbarheter og konsekvenser trekkes frem i tabellen under (tabell 1). 

 

Tabell 1. Sårbarheter og mulige konsekvenser ved å fortsette med IT-driften i SAHF 

 

Risikoområde Sårbarheter Kan føre til uønsket hendelse 

Organisering, ansvar 
 

Manglende tilgang til 
ressurser  
 

Manglende leveranser for å sikre den daglige driften i 
apotekene 

Organisering, ansvar 
 

Manglende tilgang til 
ressurser  
 

Manglende retting av feil som fører til problemer for 
leveranse til sykehusene og påvirker pasientsikkerheten 
negativt 

Organisering, ansvar 
 

Kompromittert 
sikkerhet i IT-
porteføljen 

Manglende kompetanse fører til utilstrekkelig sikring av 
plattform og tjenester i IT-porteføljen 

Organisering, ansvar 
 

Manglende 
vedlikehold av IT-
portefølje 
 

Gamle løsninger blir ikke oppdatert/sikret. Generelt 
vedlikehold ivaretas ikke 
 

Organisering, ansvar 
 

Kompetanse / 
manglende utvikling 
av ressurser 
 

Manglende kunnskap om løsning førere til dårlig 
sikkerhet eller utilstrekkelige mekanismer for å hindre 
uautorisert tilgang (informasjon på avveier) 
 

 

4.1.1 Vurdering av alternativ 

Grunnet strategiske føringer fra HSØ RHF og tidligere styrevedtak om at SPHF skal være 

driftsleverandør av IT-tjenester for alle helseforetak i regionen har ikke alternativet blitt utredet 

nærmere.  
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4.2 Alternativ 1 – Overføre drift av SAHF tjenester «as is», og deretter 
gjennomføre migrering av alle tjenester til SPHF ved et senere tidspunkt  

Alternativet gjennomføres i to faser. Første fase innebærer at SPHF kun tar over driftsansvaret for 

SAHF tjenesteporteføljen på et bestemt tidspunkt. SAHF klienter og servere blir stående igjen på 

eksisterende SAHF plattform.  Ved en overtakelse av driftsansvaret i første fase må det iverksettes 

ulike tiltak for tiltak for å sikre eksisterende SAHF plattform. Migrering av SAHF tjenester til SPHF 

plattformen vil utføres i en fase 2 på et senere tidspunkt.   

4.2.1   Kost 

Kostnaden ved dette alternativet antas å være dyrere enn å gjøre overføring og omlegging i samme 

operasjon, siden det vil måtte gjøres en del arbeid to ganger. I et driftsperspektiv vil drift av flere 

plattformer medføre økte driftskostnader. 

4.2.2 Risiko 

Frem til migrering av tjenester er utført kan drift av flere plattformer, samt mindre kontroll på IKT- 

tjenester og infrastruktur ved en ny plattform, øke risikoen for angrep fra omverden. Dette kan i 

neste omgang øke risiko for at uønskede hendelser kan ramme kritiske tjenester for foretakene.  

   

4.2.3 Vurdering av alternativ 

Alternativ 1 er av prosjektet blitt vurdert som lite hensiktsmessig å gjennomføre med hensyn til 

kostnader, ulemper og risiko ved drift og vedlikehold av to plattformer i en mellomfase.  

 

4.3 Alternativ 2 - Full omlegging av hele IT-miljøet i SAHF til SPHF 

Alternativet innebærer at det utføres en full omlegging av alle SAHF tjenester inkludert FarmaPro 
løsningen, klienter og servere til SPHF plattform.  Eksisterende SAHF miljø avvikles, og inkluderes i 
sikkerhetsmekanismer og rutiner på SPHF plattformen.  
 

4.3.1 Brukeropplevelse 

Grunnet kompleksiteten ved FarmaPro løsningen vil omleggingen være svært tid- og 

ressurskrevende, og kreve mye tilpasning og tilrettelegging fra både SAHF og SPHF sin side.   

4.3.2 Tid 

Full omlegging av alle SAHF tjenester inkludert FarmaPro løsningen er svært tidkrevende. Grunnet 

kompleksiteten er det estimert at omlegging av kun FarmaPro vil ta om lag 1,5 år.  Omleggingen vil 

trolig ikke være ferdigstilt før tjenesten er planlagt utfaset. 

4.3.3 Kost 

Prosjektkostnader er ikke beregnet for alternativet. Tatt varighet og ressursbehov i betraktning med 

hensyn til flytting av FarmaPro miljøet, vil dette være et kostbart alternativ sett i forhold til andre 

gjennomførte migreringer i regi av SPHF. 
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4.3.4 Risiko 

FarmaPro tjenesten skal fases ut i løpet av de neste par årene. Tjenesten er kompleks og det 

foreligger ikke en komplett oversikt over alle integrasjoner internt eller mot leverandør. Løsningen 

brukes av apotekene hele dagen. Det er en betydelig risiko for nedetid av løsningen dersom den 

flyttes fra SAHF miljøet til SPHF. Forretningsmessige konsekvenser av dette er blant annet stopp i 

ekspedering av resepter. Teknisk sett er det en risiko for at funksjonalitet kan gå tapt og eller at 

nedetiden fører til mye inkonsistens i data som må ryddes i ettertid.  

4.3.5 Fordeler og ulemper 

Fordelen ved alternativet er at SPHF har bedre kontroll på tjenester som kjører i miljøet.  
Ulempene ved alternativet er stor ressurs- og tidsbruk på en løsning som skal fases ut i løpet av to år.  

4.3.6 Vurdering av alternativ 

FarmaPro er en kompleks tjeneste med nærmere 40 servere spredt på apotek og hovedkontor. Med 

hensyn til varighet og kompleksitet ved å flytte tjenesten anbefaler IT-drift i SAHF og prosjektet at 

denne driftes videre i SAHF -miljøet til den avvikles. Alternativ 2 er dermed vurdert som ikke aktuelt å 

gjennomføre. 

 

4.4 Alternativ 3- Full omlegging av SAHF- miljøet bortsett fra kjernesystemet 
FarmaPro, som driftes videre av SAHF inntil avvikling 

Full omlegging av klienter, servere og tjenester i SAHF til SPHF plattformen.  FarmaPro og tre tett 

integrerte tjenester blir stående igjen i eksisterende SAHF miljø.   

Forutsetning for alternativet er at SAHF ansatte konsumerer alle basistjenester og andre SAHF 

tjenester fra SPHF miljøet.  SAHF har fullt driftsansvar for FarmaPro miljøet inntil dette er avviklet.  

4.4.1 Brukeropplevelse 

SAHF ansatte, som bruker FarmaPro, vil i fasen mellom gjennomført migrering til SPHF og før 

avvikling av FarmaPro og gammel plattform ha behov for to klienter, en SAHF og en SPHF, samt 

eventuell en tredje for å få tilgang til HF tjenester.  For SAHF brukere som ikke benytter FarmaPro vil 

alternativet ikke medføre store forandringer utover en ny arbeidsflate.  

4.4.2 Tid 

Anslått planlegging- og gjennomføringstid for alternativet, gitt at SAHF miljøet holdes utenfor, er 

omlag seks måneder.  

4.4.3 Kost 

Estimerte prosjektkostnader er 6.4 MNOK, se spesifisering under kap. 6.1. 

4.4.4 Risiko 

Fortsatt drift av SAHF miljøet inntil FarmaPro løsningen er utfaset vil ha deler av de samme 

sårbarheter og risikoer for uønskede hendelser som er skissert knyttet til å videreføre IT -drift i egen 

organisasjon. 
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Det er også knyttet forretningsmessig risiko for SAHF til at brukervennligheten kan bli forringet ved å 

ha to operative to plattformer brukere må forholde seg til. 

4.4.5 Fordeler og ulemper 

Fordeler ved alternativet er at tjenester ved SAHF, utenom FarmaPro miljøet, får som en del av SPHF 

miljøet økt sikkerheten rundt tjenestene.  Ulempen er at FarmaPro miljøet må driftes på den gamle 

SAHF plattformen. Dette vil kreve oppfølgning og bruk av SAHF ressurser.  

 

4.4.6 Vurdering av alternativ 

Se under kap.5.6 Anbefalt løsning. 

 

4.5 Alternativ 4- Omlegging av SAHF-tjenester til SPHF gjennomføres i 
forbindelse med utfasing av FarmaPro- miljøet i 2021 

I dette alternativet foreslås det å gjennomføre omlegging av SAHF- tjenester og overføring av 

driftsansvar fra SAHF til SPHF i forbindelse med utfasing av FarmaPro- miljøet.  Når miljøet er utfaset 

vil alle SAHF- tjenester migreres til SPHF- plattformen, tilsvarende alternativ 3.  Ny ERP løsning 

driftsettes direkte på SPHF- plattformen.  

SPHF kan i mellomtiden bistå SAHF med eventuell bistand til å øke sikkerheten rundt eksisterende 

SAHF-plattform.  

4.5.1 Brukeropplevelse 

SAHF- ansatte vil ikke oppleve noen endring verken i arbeidsprosesser eller arbeidsflate inntil 

omlegging til SPHF. Etter omlegging antas endringen i arbeidsflaten ikke å medføre noen vesentlige 

endringer i arbeidsprosesser for SAHF- ansatte.  

4.5.2 Tid 

Varigheten er med bakgrunn i erfaring fra tidligere omleggingsprosjekt anslått til om lag 6- 9 

måneder. Tidspunktet for å igangsette omlegging av SAHF- tjenester til SPHF er avhengig av 

pågående prosjekt i SAHF.  

4.5.3 Kost 

Prosjektkostnader for alternativet er tilsvarende kostnader estimert for alternativ 3, 6.4 MNOK. 

 

4.5.4 Risiko 

Risikoer knyttet til å fortsette IT- drift i egen organisasjon for SAHF er fortsatt tilstede frem til 

omlegging er gjennomført. Det foreslås at SPHF kan bistå med å sette inn risikoreduserende tiltak for 

å sikre eksisterende plattform.  
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Det er en risiko for at pågående transformasjonsprosjekter i SAHF blir ytterligere forsinket. Dette kan 

medføre at planlagt omlegging til SPHF blir forsinket og at sårbarheter ved dagens situasjon i SAHF 

forverres. 

Forsinkelse i omlegging til SPHF og uklarheter rundt overføring av IT drift personell til SPHF kan føre 

til at SAHF mister viktig driftskompetanse.   

 

4.5.5 Fordeler og ulemper 

Den største fordelen med å gjennomføre omlegging samtidig med utfasing av FarmaPro- miljøet er at 

arbeidsprosessene i en mellomfase ikke vil skape utfordringer for brukerne.  

Videre er det med hensyn til ressurskapasitet og -utnyttelse i SAHF en fordel at omlegging til SPHF 

ikke gjennomføres samtidig som transformasjonsprosjektene.  

 

4.5.6 Vurdering av alternativ 

Se under 4.6 Anbefalt løsning. 

 

4.6 Anbefalt løsning 

Grunnet kompleksitet og risiko knyttet ved å flytte FarmaPro-løsningen var prosjektgruppen av den 

oppfatning at det tredje alternativet ville være det mest hensiktsmessige å basere seg på.  Alle andre 

IT- tjenester, inkludert basistjenester, skulle konsumeres i sin helhet fra SPHF.  

Ved nærmere gjennomgang av brukermønster og behov kom det frem at 90% av de ansatte i SAHF 

har behov for tilgang til langt flere tjenester enn tidligere antatt fra det gamle SAHF-miljøet, inkludert 

basistjenester, inntil FarmaPro er utfaset. En omlegging til SPHF ville medføre at tilnærmet alle 

ansatte i SAHF måtte ha to klienter; en SAHF-klient og en SPHF-klient, samt eventuelt en tredje klient 

for å få tilgang til HF-tjenester.  Dette ville opplagt skape utfordringer både med hensyn til 

arbeidsprosesser for ansatte i SAHF samt fysisk plass for klient-maskinene.   

Prosjektet kom derfor frem til et fjerde og anbefalt gjennomføringsalternativ, beskrevet i kapittel 4.5 

(figur 3): 

4. Omlegging av SAHF-tjenester til SPHF gjennomføres i forbindelse med utfasing av FarmaPro-
miljøet i 2021. 
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Figur 3 Anbefalt gjennomføringsalternativ 

Det foreslås at forberedelse og planlegging av omlegging til SPHF legges opp tidsmessig i forhold til 

de pågående transformasjonsprosjektene i SAHF. Oppstart, planlegging og forberedelse til migrering 

bør starte i god tid før planlagt produksjonssetting av ERP (Q4 2021), slik at ny ERP-løsning kan 

driftsettes direkte i driftsmiljøet til SPHF.   

Det foreslås videre at SAHF i mellomtiden tar kontakt med SPHF ved behov for eventuell bistand til å 

øke sikkerheten rundt eksisterende SAHF- plattform.  

5 Forslag til forvaltningsmodell 

5.1 Driftsmodell 

Prosjektet anbefaler standard driftsmodell i SPHF. Det vil si at driften bygger på tilsvarende modeller 

og bruk av verktøy og prosesser som for andre helseforetak i regionen SPHF drifter.  

 

5.2 Forvaltningsmodell 

SAHF ønsker å beholde deler av forvaltning knyttet til apotekspesifikke tjenester.  Ansvarsforhold 

mellom SAHF og SPHF må gås gjennom og avklares i tjenestebeskrivelsens HUKI matrise for hver 

enkelt tjeneste det er aktuelt for.  Dette må detaljeres ut i planleggingsfasen av prosjektet. 
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6 Økonomi  

6.1 Estimerte prosjektkostnader 

Prosjektvarigheten for planlegging og gjennomføring av omlegging av IT-miljøet i SAHF til SPHF er 

estimert til seks måneder.  

Tabellen under (tabell 3) viser behov for roller, ressurser og områder i antall timer. Timer knyttet til 

SAHF ressurser inngår ikke i estimatet. Det er benyttet en timespris på 818 kr for interne SPHF 

ressurser. Timespris for eksterne ressurser er i beregningen satt til 1250 kr.   Fordeling interne og 

eksterne ressurser er satt til 50/50 på de ulike områdene.    

Prosjektkostnader for omlegging av IT-miljøet i SAHF til SPHF er estimert totalt til 6.4 MNOK. Det må i 

tillegg påregnes investeringer til nytt nettverksutstyr på om lag 750.000 NOK. 

 

Tabell 2. Estimerte prosjekt gjennomføringskostnader 

 

 

6.2 Estimert tjenestepris for drift og forvaltning av SAHF tjenester  

Prosjektet har estimert fremtidig tjenestepris for SAHF som en heltidskunde av SPHF ved en 

overføring av IT-driften fra 2021.  Som det fremgår av tabell 3 vil tjenestepris i 2021- 2023 påbeløpe 

seg til om lag 19 MNOK per år.    

 

Rolle/ressurs/område Antall timer

Prosjektleder 1050

Teknisk prosjektleder: Løsningsdesign og 

ROS 1050

Database 50

Integrasjonstjenester 50

Sikkerhet 50

Release Manager 300

Tilrettelegge arbeidsflate for SIKT 300

Tilrettelegge og teste småappl.(20 stk) 400

Tilrettelegge og teste større appl.(20 stk) 800

Print 200

Fil 150

E-post og Skype 200

Domene og brukermigrering 50

Kartlegge tilganger 100

Klientutrulling 950

Nettverk 500

Sum 6200
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Tabell 3. Fremtidig tjenestepris for SAHF som heltidskunde av SPHF 

Tjenestepris ved overføring IT-drift til SPHF 2021 2022 2023 

 MNOK MNOK MNOK 

Driftskostnader for SAHF  19.0 18.6 18.9 

SUM 19.0 18.6 18.9 

 

Alle avtaler og avskrivninger som ikke inngår i en tjenestepris, og som kan knyttes direkte til et 

helseforetak, blir viderefakturert i sin helhet.  

Tabell 4 viser kostnadene ved IT-driften for SAHF i budsjettet for 2019- 2023 dersom det ikke foretas 

noen overføring av IT-drift til SPHF. Det er i budsjettet lagt inn økning med 1,5 fulltidsekvivalent IT- 

stilling fra og med 2020.   

 

Tabell 4.Kostnader ved at SAHF fortsetter med egen IT-drift 

Kostnader IT-drift for SAHF per i dag 2019 2020 2021 2022 2023 

 MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK 

Kostnader til SPHF 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

Kostnader i SAHF 7.6 8.5 8.5 8.5 8.5 

SUM 15.4 16.4 16.4 16.4 16.4 

 

  

 

6.3 Finansieringsmodeller  

SPHF har utarbeidet tjenestepriser basert på gjeldende tjenesteprismodell, og føringer gitt i 

økonomisk langtidsplan. Nivået på felleskostnader og fordelingsnøkler som brukes til å fordele ut 

felleskostnadene følger samme nivå som i økonomisk langtidsplan.  

Det er i utarbeidelse av fremtidig tjenestepris for SAHF som en heltidskunde av SPHF benyttet 

gjeldende fordelingsnøkkel fra HSØ RHF.  

Fordelingsnøkler som benyttes til tjenesteprising er ikke endelig vedtatt. I forbindelse med 

budsjettprosessen for 2020 vil SPHF gjennomføre en ny prosess i samråd med HSØ RHF.  

7 Forslag til prosjekt 
Det foreslås at forberedelse og planlegging av omlegging til SPHF legges opp tidsmessig i forhold til 

pågående transformasjonsprosjekt i SAHF. Oppstart planlegging og forberedelse migrering bør starte 

tidlig første halvår 2021, 6-9 måneder før planlagt produksjonssetting av ERP i Q4 2021, slik at ny ERP 

løsning kan driftsettes direkte på SPHF plattformen.  SAHF initierer oppstart planlegging av 

gjennomføringsfasen.    
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7.1.1 Overordnet tidsplan for omlegging av SAHF- miljøet til SPHF 

Gantt diagrammet (figur 4) under viser forslag til en overordnet tidsplan for planlegging og 

gjennomføring av omlegging fra SAHF til SPHF.  Det er beregnet en planleggingsfase på tre måneder.  

Deretter en gjennomføringsfase på tre måneder. Siden omleggingen skal utføres på mange 

lokasjoner med stor geografisk spredning anbefales det å gjennomføre omleggingen i puljer med tre 

til fire apotek i hver pulje. Planen er basert på informasjon som foreligger etter gjennomført 

konseptutredning. Denne vil i planleggingsfasen bearbeides og detaljeres ytterligere. 

 

 

Figur 4 Forslag til tidsplan for omlegging av SAHF til SPHF 

 

7.1.2 Suksessfaktorer for gjennomføring av prosjektet 

Tabell 6 under viser identifiserte suksessfaktorer for omleggingen av SAHF tjenester og overføring av 

drift til SPHF.  

Tabell 5 Suksessfaktorer for gjennomføring av omleggingsprosjektet 

Suksessfaktorer Konsekvenser 

Prosjektet har forankring og eierskap hos 
SAHF, SPHF, helseforetakene og HSØ RHF 

Vil påvirke beslutningsveier og fremdrift 

Nødvendig struktur og prosjektstøtte er 
etablert i organisasjonene i SAHF og SPHF 

Vil effektivisere prosesser og arbeidet 

Engasjerte og kompetente prosjektdeltakere  Vil påvirke tid, kvalitet og kostnad 

Involvering av eksisterende linjeressurser i 
SAHF og SPHF i hele prosjektforløpet 

Vil påvirke kvalitet, kompetanseoverføring (begge 
veier) og overlevering til drift og forvaltning  

Aktiv involvering av brukere/kunde i 
forbindelse med etablering og testing av 
tjenester  

Sikre forankring hos brukere og at løsning innfrir 
bruker og kundes behov. Vil påvirke 
gevinstrealisering 

Sanering av gammel infrastruktur hos SAHF Vil påvirke gevinstrealisering 

Andre prosjekters (SAHF og SPHF) og 
linjeenheters evne til å levere på tid og 
kvalitet 

Vil påvirke tidsplan og tjenestekvalitet 

Etablering av tydelige OLA for tjenester SAHF 
skal ha forvaltning av  

Vil påvirke tjenestekvalitet.  
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7.1.3 Risikoer ved å gjennomføre overføring av IT-drift ved SAHF til SPHF i 

forbindelse med utfasing av FarmaPro miljøet   

Følgende risikoer ved å gjennomføre overføring til SPHF i forbindelse med utfasing av FarmaPro 

miljøet trekkes frem: 

 Identifiserte risikoer som sikkerhetsmessige utfordringer ved å fortsette IT- drift i egen 

organisasjon vil fortsatt være tilstede. 

o Tiltak: SPHF kan bistå SAHF med sikkerhets tiltak for å øke sikkerheten på 

eksisterende plattform 

  

 Det er en risiko for at pågående transformasjonsprosjekter i SAHF blir forsinket. Dette kan i 

neste omgang medføre at planlagt omlegging til SPHF blir forsinket, og at sårbarheter ved 

dagens situasjon i SAHF forverres. 

o Tiltak: Ny vurdering av ytterligere tiltak hvis risikoen inntreffer.  

 

 Forsinkelse i omlegging til SPHF kan føre til at SAHF mister viktig driftskompetanse i egen 

organisasjon. 

o Tiltak: SAHF vurderer situasjonen fortløpende, iverksetter tiltak hvis det inntreffer. 

 

7.1.4 Gevinster ved overføring av IT-drift til SPHF 

Følgende gevinster ved overføring av IT-drift fra SAHF til SPHF trekkes frem:  
 

 Tilgang på bred IT-fagkompetanse 

 Overvåking av tjenester 24/7 

 Redusert sårbarhet ved at IT-tjenestene leveres av en større og mer profesjonell IT-
virksomhet 

 Synergier ved at standard- og regionale løsninger leveres fra samme partner som for øvrige 
helseforetak i regionen 

 Enklere for brukere hos SAHF å få tilgang til løsninger hos SPHF og ved de andre 
sykehusforetakene 

8 Forutsetninger og avhengigheter 
Forutsetning for gjennomføring av foreslått alternativ og prosjekt er tilslutning i styrene i SAHF og 

SPHF.  

Prosjektgjennomføringen har avhengigheter til pågående transformasjonsprosjekt i SAHF samt 

pågående infrastrukturmoderniseringsprosjekt, STIM, i SPHF.  

Prosjektgjennomføringen har avhengigheter til tilgang på relevante IT- ressurser hos SAHF og SPHF 

for en omlegging.  

  


