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Sykehuspartner skal bygge en 

digital motorvei for Helse Sør-Øst



Fremtidens sykehus er datadrevet og krever IT overalt



2019

Sykehuspartner betjener disse helseforetakene/organisasjonene

http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.siv.no/webpro/
http://www.vestreviken.no/
http://www.sykehusapotekene.no/


Nordens største fagmiljø for

IKT i helsesektoren med1400 ansatte 

Leverer avanserte IKT-løsninger til 

10 helseforetak som dekker befolkning med 2,9 

millioner pasienter og 80.000 ansatte 

Sykehuspartner



10.000 servere, 

10 petabyte lagring, 

43 datarom/datasentere,

60.000 klienter,

2500 applikasjoner,

170.000 medisinsk tekniske enheter,

1 million meldinger i døgnet gjennom systemene.

Dette driftes av Sykehuspartner (i runde tall)



Sykehuspartner overvåker driften



Bidrar til å drifte noen av Europas mest digitale sykehus



• Sikre at lege og behandler har tilgang på nødvendig informasjon i 

møtet med pasienten.

• Styrke samhandling internt på sykehus, mellom sykehus, og med 

primærhelsetjenesten for å understøtte effektiv og sikker

pasientbehandling

• Tilby løsninger for store forskningsmiljøer

• Digitalisering av sykehusbygg

Noen områder der teknologi kan bidra



Oracle FinancialsOracle FinancialsOracle Financials

Mange systemer skal virke sammen i et pasientforløp



Rask teknologiutvikling skaper stadig nye krav fra brukere

• Flere “exponensielle” teknologier kommer! 

– Robotics, VR, AR, 3-D printing, kunstig intelligens (AI) 

– IOT og datafangst fra nye kilder

• Personlige målere (puls, blodsukker, blodtrykk…)

• Cybersikkerhet og nye trusselbilder



Fremtidens løsninger krever en robust og sikker grunnmur
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• Oktober 2016: outsourcingkontrakt signeres

• Mai 2017: Mangler i tilgangskontroll avdekkes og 

Helse Sør-Øst setter kontrakten i bero.

• Januar 2018: Stort cyberangrep mot 

Helse Sør-Øst/Sykehuspartner. 

• Ny sikkerhetslov

• NSM med ny rapport «Sikkerhet 2018» 

• Konklusjon: Kontrakten kan ikke lenger gjennomføres som 

planlagt, og må avsluttes.  

• Sykehuspartner bygger videre på de investeringer som er gjort

• Høst 2018: nytt program startes opp

Kompleksitet og sårbarheter i eksisterende

infrastruktur skapte utfordringer ved outsourcing
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Sikre tilgang på ekstern kapasitet og kompetanse? 

Her er menyen man kan velge fra

1. Full outsourcing med virksomhetsoverdragelse av utstyr og personell

2. Tjenesteutsetting av drift uten overdragelse av personell

3. Outsource bare drift – ikke transformasjon

4. Outsource bare transformasjon – ikke drift

5. Outsource applikasjonsdrift og forvaltning – ikke drift

6. Dele opp i prosjekter/hele oppgaver under egen ledelse og kontroll - men i

samarbeid med leverandører

7. Outsource prosjekter/hele oppgaver

8. Rammeavtaler på konsulenter

9. En kombinasjon av disse



Sykehuspartner og IKT-leverandørmarkedet

Kliniske 
spesialist-

applikasjoner

Admininistrative
applikasjoner

Kliniske 
felles

applikasjoner

Medisinske 
service-

applikasjoner

Tjenesteintegrasjon

Leveranse til foretaksgruppen

Telefoni

Nettverk

Datasenter

Arbeidsflate

Leveres av 
applikasjons-
leverandører, 

forvaltes/driftes i  SP

Sykehuspartner i 
samarbeid med 

leverandør-
markedet

Stor grad 
outsourcet i dag 

(ERP)



1. Standardisering og modernisering av IKT infrastruktur

2. Informasjonssikkerhet og personvern

3. Applikasjonssanering og konsolidering

Tre programmer



5. Alternativ sourcingstrategi – mer oppdragsbasert

1. Fleksibilitet og endringsevne

2. Høy tjenestekvalitet

3. Kostnadseffektivitet og -forutsigbarhet

Noen retningslinjer for programmene

4. Møte krav til informasjonssikkerhet og personvern
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Infrastruktur Resultatmål/Leveranser 

Nettverk Sentralstyrt LAN i stedet for desentraliserte med ulike strukturer og nivåer

Brannmurer Forsterke og sikre mot fremtidige svakheter

Datasenter Ett logisk software definert datasenter (klar for cloud) på 2 lokasjoner og ikke mange 

Datasenter Konsolidering og virtualisering av servere med sentralt management

Datasenter Konsolidere og redusere antall instanser av filservere

Arbeidsflate En felles arbeidsflate som er fleksibel for bruk på ulike klienttyper

Telecom En regional og sentralisert plattform basert på IP

Kontakt senter Kontaktsenter: Automatisert og sentralisert løsning for kontakt med pasienter utenfor sykehus

Noen viktige prosjekter-infrastruktur

Sikkert og stabilt
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Informasjonssikkerhet og personvern 

4. Risiko vurdering 3. Sikkerhets-
plattform

1. Tilgangsstyring 2. GDPR

5. Implementering og endringsledelse

Kultur og 
holdninger Organisasjon Teknologi

Styring og 
prosesser
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Applikasjonssanering og konsolidering

• Mange eldre applikasjoner i bruk og som skal saneres

• Krever sterkt bidrag fra helseforetakene som applikasjonseiere

• Viktig fundament for å sikre effektiv drift fremover

• Eget ekspertteam fra Sykehuspartnere kjører prosessen
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Sykehuspartner som en strategisk ressurs for 

• Styrking av leveranseevne for å møte kundebehov

• Være en pådriver i digitalisering og verdiskapning

• Informasjonssikkerhet en strategisk satsning

• Kundestyrt tjenestedesign. 

• Kostnadseffektive investeringer. Fokus på realisering av gevinster.

• Dra fordeler av nært samarbeid med leverandørmarkedet



Sykehuspartner skaper den digitale motorveien for Helse Sør-Øst 

Takk for oppmerksomheten!

morten.thorkildsen@helse-sorost.no


