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Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Fastighets- och
servicenämnden

Inköp, förlängning av årslicenser för
integrationsplattform för Region Stockholm
Ärendebeskrivning
Inköp, förlängning av nuvarande årslicenser för Integrationsplattform för
Region Stockholms upprätthållande av existerande integrationslösningar
för Region Stockholms vårdproducenter, vårdgivare m.fl.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 30 september 2020.
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.
1. Förvaltningschefen uppdras att köpa licenser för att upprätthålla
existerande integrationslösningar enligt tecknat avtal till en total
kostnad av maximalt 24 000 000 kronor.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Serviceförvaltningen IT har ett fortlöpande drift- och förvaltningsuppdrag
avseende leverans av it-tjänster utifrån nämnders och bolags önskemål.
Inom uppdraget ingår att säkerställa och leverera information för
integrationslösningar som säkerställer att informationsleveranser sker
mellan. laboratorier, sjukhus, journalsystem samt andra stödsystem inom
regionen.
Dessa licenser är nödvändiga för att kunna säkerställa en bibehållen
leverans och säkerställa dataintegritet.
Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att köpa in
förlängning av licenser för detta ändamål för år 2021.
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Bakgrund
Fastighets- och servicenämnden genom serviceförvaltningen har uppdraget
att tillhandahålla it- och servicetjänster i enlighet med nämnders och bolags
beställning mot ersättning. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande
av affärsmässighet i relationer till nämnder och bolag. Serviceförvaltningen
IT levererar tjänster till Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds
sjukhus, Södersjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionledningskontoret med flera.
Nuvarande grund- och tilläggslicenser för Integrationsplattform för Region
Stockholm behöver förlängas för att säkerställa alla existerande
transaktioner och möjliggöra fortsatt informationsleverans mellan
system/applikationer för Regions Stockholms räkning.
Överväganden
Utifrån Serviceförvaltningen IT:s uppdrag att säkerställa redan avtalade
informationsöverföringar med bibehållen servicenivå och tillgänglighet
(med Integrationslösningar, mellan Karolinska Universitetssjukhuset,
Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Regionledningskontoret med flera).
Förvaltningen föreslår att förlänga nuvarande årslicenser för den inom
Region Stockholm existerande Integrationsplattformen. Förlängning görs
genom avrop från licenspartner avtalsnummer LS 2017-0564.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden är maximalt 24 000 000 kronor, exklusive moms.
Tjänsten finansieras och bekostas i sin helhet av tjänstepriser som avropas
av beställare och är reglerade via tjänsteöverenskommelser med SF IT.
Stefan Schildt
Förvaltningschef
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Eleonore Hammare
IT-chef
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