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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 17. juni 2021 
 
 
 

Sak 072-2021 

Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for videreføring av Windows 10 – fase 2 

 
 
Forslag til vedtak:   
 
1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt Windows 10 fase 2 med  

16 000 klienter i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 273 millioner 
kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2021-kroner).  
 

2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at Sykehuspartner HF 
gjennomfører en uavhengig usikkerhetsanalyse og/eller kvalitetssikring av Windows 10 
fase 2 prosjektet og at risiko knyttet til prosjektet vurderes og følges opp på en 
systematisk måte.  
 

3. Styret ber om at administrerende direktør legger frem plan for styret innen utgangen av 
2021 for arbeidet med Windows 10 fase 3 med 2 000 klienter.  

 
 
 
 
 
Hamar, 10. juni 2021 
 
 
 
Jan Frich 
konstituert administrerende direktør 
 
  



 

 
 Side 2 av 10 

 

1. Hva saken gjelder 
 
I styresak 115-2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF finansiering av Windows 10-
prosjektets fase 1 med 50 000 klienter som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. 
Samtidig ble Sykehuspartner HF bedt om å komme tilbake med en plan for fase 2 som 
gjelder oppgradering av 14 000 klienter og fase 3 som gjelder omlegging av 4 000 klienter 
tilknyttet medisinteknisk utstyr. Denne saken omhandler godkjenning av gjennomføring og 
finansiering av fase 2, og styret inviteres til å fastsette prosjektets kostnadsramme (P85-
estimat; 2021-kroner).  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn  
Prosjektet Windows 10 ble etablert i Sykehuspartner HF i 2018 jf. foretaksmøtet i 
Sykehuspartner HF 14. juni 2018 og styresak i Helse Sør-Øst RHF 063-2018 den 6. august 
2018 Oppgradering til operativsystem Microsoft Windows 10 i foretaksgruppen – 
finansieringsfullmakt til Sykehuspartner HF.  
 
Prosjektet innebærer å oppgradere om lag 68 000 klienter i Helse Sør-Øst fra Windows 7 til 
Windows 10. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 115-2020 den 22. oktober 2020 
finansiering av fase 1 i prosjektet Windows 10 med en kostnadsramme på 490 millioner 
kroner (P85). Samtidig ble det bedt om en ny plan for gjennomføring av fase 2 med 14 000 
klienter og fase 3 med 4 000 klienter tilknyttet medisinsk-teknisk utstyr. Fase 2 skal dekke 
klargjøring av applikasjoner og oppgradering av klienter som kan leveres i henhold til 
standardiserte prosesser og rutiner etablert i Windows 10 fase 1. Dette er nærmere 
beskrevet i kapittel 2.3 Plan for fase 2. 
 
Styret i Sykehuspartner HF behandlet sak 040-2021 Oppgradering til Windows 10 – 
leveranseplan og kostnadsomfang for fase 2 den 30. april 2021 og fattet følgende vedtak: 

1. Styret konstaterer at prosjekt Windows 10 fase 1 leverer i henhold til leveranseplan og 
under budsjett, og at prosjektet ifølge prognosen vil nå måltallet på 50 000 klienter før 
utgangen av november 2021, innen rammen av godkjent budsjett. Videre at fremskyndet 
applikasjonstilrettelegging for fase 2 har startet, og at dette øker sannsynligheten for at 
fase 2 vil ferdigstilles innen utgangen av 2022.  

2. Styret slutter seg til tilnærmingen og planen som er redegjort for i saken, og ber 
administrerende direktør søke finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst RHF med en 
grunnkalkyle på 225 millioner kroner, styringsramme på 254 millioner kroner og 
kostnadsramme på 273 millioner kroner, for prosjekt Windows 10 fase 2 fra juli 2021 og ut 
januar 2023. Kostnader for fase 2 i 2021 vil dekkes innenfor budsjettet til program STIM, 
og kostnader for 2022 vil bli innlemmet i Sykehuspartner HFs budsjett for 2022.  

3. Styret konstaterer at omfanget av klienter som må håndteres spesielt i fase 3 er redusert, 
og ber administrerende direktør komme tilbake med en plan og forslag til finansiering 
innen utgangen av oktober 2021. 
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Sykehuspartner HF behandlet i sak 006-2021 Tertialrapport 3. tertial 2020 for program 
STIM og prosjekt Windows 10, og vedtok fremskyndet oppstart av Windows 10 – fase 2 med 
bakgrunn i tilgjengelige applikasjonstilretteleggere fra fase 1 og fra prosjektet regional 
Citrix-plattform. Helse Sør-Øst RHF godkjente dette i brev av 17. mars 2021 innenfor en 
ramme på 15,5 millioner kroner (inkludert merverdiavgift) i perioden mars til og med juni 
2021. Det vises for øvrig til protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF av 11. mars 2021, 
sak 032-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Fremskyndet oppstart er et 
risikoreduserende tiltak for å nå fristen for oppgraderingen av Windows 10 innen februar 
2023. 
 

2.2 Status for prosjektets fase 1 

Prosjektets fase 1 har levert i henhold til plan og innenfor budsjett. Ved utgangen av april 
2021 har Sykehuspartner HF oppgradert 31 134 klienter ved helseforetakene. 

 
Figur 1 Oversikt over antall klienter som er oppgradert per 3. mai 2021. Prosjektet utførte flere endringer og justeringer 
på rapporteringsunderlag i uke 12 – 14. Dette for å sikre at alle klienter som nå er oppgradert til Windows 10 i Helse 
Sør-Øst, blir registrert. Tallene er dynamiske og endres fra uke til uke i takt med at prosjektet har oppstart av nye puljer i 
parallell med reell oppgradering og rapportering på samtlige klienter som er oppgradert til Windows 10. 

 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst har frem til etableringen av Sykehuspartner og innføringen 
av regionale standarder av applikasjoner, selv valgt og installert ulike applikasjoner til både 
administrativ og klinisk bruk. Dette har ført til at det totale antallet applikasjoner i bruk i 
Helse Sør-Øst er høyt. Mengden applikasjoner styrer i stor grad omfanget på prosjektet for å 
oppgradere til Windows 10. De fleste applikasjonene må enten byttes til nyere versjoner, 
tilpasses på annen måte eller fjernes før en klient kan bli oppgradert. 
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Sykehuspartner HF har i samarbeid med helseforetakene sanert 551 unike applikasjoner i 
perioden januar 2020 til april 2021. I tillegg til dette kan en unik applikasjon være i bruk på 
flere helseforetak i form av applikasjonsinstanser. Dette vil si at det kan være flere ulike 
versjoner av samme applikasjon som medfører at det blir flere instanser av samme 
applikasjon. Sykehuspartner HF har sanert 745 applikasjonsinstanser per april 2021. Det vil 
si at det er sanert over halvparten av applikasjonene for å nå målet om en 50 % reduksjon 
av applikasjonsporteføljen. Disse to oversiktene er vist i tabell 1 og tabell 2 under: 
 

 Januar 2020 April 2021 Netto sanert Netto % sanert 
Unike applikasjoner 2 091 1 540 551 26 % 

Tabell 1 Status på unike applikasjoner sanert siden januar 2020. 
 

Masterliste Totalt per 
april 2020 

Tilkommet 
(nye/oppdaget) 

Sanert per 
april 2021 

Totalt per 
april 2021 

Applikasjonsinstanser 5 360 111 745 4 726 
Tabell 2 Status på applikasjonsinstanser sanert siden april 2020. 

 

Milepælsplan fase 1 

Milepæl Dato Beskrivelse Levert 
MP0 8. juni 2020 Detaljert utrullingsplan 2H 2020 ferdigstilt X 

MP1 17. august 2020 
Oppstart utrulling etter sommerferie og 
frysperiode – SIKT X 

MP2 31. oktober 2020 Detaljert utrullingsplan 1H 2021 ferdigstilt X 
MP3 31. oktober 2020 18 100 klienter ferdigstilt SIKT X 
MP4 31. desember 2020 21 700 klienter ferdigstilt SIKT X 

MP5 11. januar 2021 
Oppstart utrulling Oslo universitetssykehus HF 
(OUS) X 

MP6 30. april 2021 Detaljert utrullingsplan 2H 2021 ferdigstilt X 
MP7 30. juni 2021 40 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS  
MP8 30. november 2021 50 000 klienter ferdigstilt SIKT og OUS  

Tabell 3 Oversikt over milepælene for fase 1, som er planlagt ferdigstilt 30. november 2021. 

 

2.3 Plan for fase 2 
Prosjekt Windows 10 fase 1 har en volumdrevet tilnærming hvor målet er at flest mulig 
klienter skal være oppgradert ved å prioritere de applikasjonene som er mest brukt. For 
fase 2 vil det være en større mengde av de gjenstående applikasjonene som er installert på 
få klienter. I tillegg vil mange av applikasjonene være forvaltet av helseforetakene, og det er 
utfordringer knyttet til mangelfull dokumentasjon samt manglende livssyklushåndtering 
med tanke på oppgraderinger. I sum tilsier dette at kartleggingsarbeidet og tilretteleggings-
arbeidet for applikasjonene i fase 2 er mer omfattende og komplisert enn i fase 1. 
 
Volumtilnærmingen til prosjektet i fase 1 medfører også at oppgradering av klienter for de 
fagmiljøene som har stor variasjon og en krevende applikasjonsportefølje er blitt utsatt til 
fase 2. Dette gjelder områder som laboratoriefag, radiologi, øre/nese/hals-sykdommer, 
AMK/prehospitale tjenester, scoringsverktøy innen psykisk helsevern og eiendom.  
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Spesielt innenfor laboratoriefag og radiologi er det virksomhetskritiske applikasjoner som 
vil kunne stoppe deler av sykehusvirksomheten dersom de ikke fungerer. Det er derfor 
viktig med god kontroll på oppgradering av klientene innenfor disse fagområdene. Samtidig 
er det disse som har størst behov for å få en oppgradering til Windows 10 for å kunne holde 
tritt med tanke på nye versjoner av applikasjoner og krav til ytelse på klientene. 
Det er foretatt en totalgjennomgang av alle applikasjonsinstanser for fase 2, og 
oppstillingen under viser utviklingen fra april 2020 frem til april 2021. 
 

Applikasjonsinstanser fase 2 - grunnlag  
Masterliste totalt per april 2020 5 360 
Tilkommet applikasjonsinstanser (oppdaget eller nyetablert) 111 
Fratrekk for sanerte applikasjonsinstanser per april 2021 745 
Masterliste totalt per april 2021 4 726 
Fratrekk estimert fremtidig sanering 300 
Fratrekk for vurdert omfang håndtert av fase 1 1 030 
Fratrekk estimert håndteres av linjen i Sykehuspartner HF 200 
Fratrekk MTU utenfor standard oppsett (opprinnelig omfang fase 3) 1 150 
Tilkommet ved flytting av applikasjoner fra fase 3 til fase 2 650 
Omfang fase 2 2 696 

Tabell 4 Grunnlag for omfang applikasjonsinstanser for fase 2. 

 
Omfang fase 2 
Omfanget for fase 2 er økt fra det tidligere presenterte estimatet på 14 000 klienter ved at 
2 000 klienter som tidligere lå i fase 3, er flyttet frem til fase 2. Dette er positivt og skyldes 
at en større andel av applikasjonsinstallasjonene og klientene tilknyttet medisinskteknisk 
utstyr, er håndterbare uten tilpasninger av løsninger eller prosesser. 

 Fase 2 
omfang 

Fase 3 omfang Kommentar 

Klienter 
16 000 2 000 

Ytterligere 2 000 MTU-klienter er 
blitt fremskyndet fra fase 3 til fase 2 

Applikasjonsinstanser 

2 696 500 

Ytterligere 650 MTU 
applikasjonsinstanser er blitt 
fremskyndet fra fase 3 til fase 2 

Tabell 5 Oversikt omfang på klienter i fase 2 og 3. 

 
Milepælsplan fase 2 

Milepæl Dato Beskrivelse 

MP0 30. juni 2021 
Planleggingsfasen ferdigstilt (BP3). Detaljert utrullingsplan 
2. halvår 2021 ferdigstilt. 

MP1 20. september 2021 Første pulje for klargjøring, test og utrulling igangsatt. 
MP2 29. oktober 2021 Detaljert utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt. 
MP3 28. januar 2022 2 500 klienter oppgradert. 
MP4 30. april 2022 Detaljert utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdigstilt. 
MP5 30. juni 2022 11 000 klienter oppgradert. 
MP6 30. oktober 2022 14 000 klienter oppgradert. 
MP7 20. desember 2022 16 000 klienter oppgradert. 

Tabell 6 Oversikt milepæler for fase 2. 
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Risiko fase 2 

Nr. Risikobeskrivelse Tiltak 

1 

Ikke tilstrekkelig kapasitet når det 
gjelder applikasjonstilretteleggere 
kan føre til forsinkelser på 
ferdigstilling av 
applikasjonsinstanser og redusere 
utrullingstakten noe som forlenger 
prosjektets gjennomføringstid. 

1) Inngå nye kontrakter på allerede innleide 
ressurser for fase 1. 

2) Starte bemanningsprosessen tidlig for å 
skaffe ytterligere ressurser. 

3) Søke internt etter kompetanse og dermed 
redusere behovet for applikasjons-
tilretteleggere. 

2 

Frafall av kritiske ressurser som skal 
overtas fra fase 1 kan føre til 
forsinkelser i fremdriften og 
kvalitetsmangler. 

1) Tydelig beskjed til ressurser at de er 
ønsket med videre og jevnlig informasjon 
om fase 2. 

2) Involvere nøkkelressurser i 
planleggingsarbeidet for fase 2. 

3) Inngå nye kontrakter med eksterne så 
tidlig som mulig. 

3 

Manglende kapasitet (økning) på 
ressurser generelt 
(delprosjektledere, testkoordinatorer 
og andre roller) kan føre til 
forsinkelser i gjennomføringen. 

1) Starte bemanningsprosessen tidlig. 
2) Søke internt etter kompetanse spesielt i 

forhold til delprosjektledere. 
3) Søk bredere i markedet etter 

testkoordinatorer som er vanskelig å finne. 

4 

Applikasjoner som ikke er støttet 
(ikke fungerer) på Windows 10 kan 
føre til forsinkelser og at klienter 
ikke kan oppgraderes. 

1) Identifisere så tidlig som mulig hvilke 
applikasjoner dette gjelder. 

2) Planlegge for handlingsalternativer når 
situasjonen oppstår. 

3) Inkludere tekniske løsninger for 
midlertidig kunne håndtere denne typen 
applikasjoner. 

5 

COVID-19 tiltak ved helseforetakene 
kan føre til forsinkelser og økte 
kostnader ved at tiltak kan legge 
begrensninger eller fjerne tilgang til 
foretakets lokasjoner og ressurser 

1) Identifisere hvor dette kan inntreffe. 
2) Planlegge for handlingsalternativer 

hvis/når situasjonen oppstår. 

Tabell 7 De viktigste prosjektrisikoene og tiltak i Sykehuspartner HF. 

 
Konsernrevisjonen har i sin følgerevisjon av programmet STIM per 28. mai 2021 (rapport 
2021) vurdert risiko i prosjektet Windows 10 fase 2. Rapporten har flere anbefalinger blant 
annet når det gjelder risikostyringen i prosjektet. Konsernrevisjonen anbefaler at det 
gjennomføres en uavhengig usikkerhetsanalyse og/eller uavhengig kvalitetssikring av 
Windows 10 fase 2-prosjektet. Videre anbefaler konsernrevisjonen at risiko i prosjektet må 
vurderes på en mer systematisk måte, med vurderinger av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Konsernrevisjonens rapport er behandlet i styremøtet i Sykehuspartner HF 2. juni 2021 
(sak 046-2021). Konsernrevisjonens endelige rapport for følgerevisjonen av program STIM 
etter første tertial er planlagt behandlet i Helse Sør-Øst RHFs styremøte 19. august 2021 
sammen med rapporten for første tertial for programmet STIM. 
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2.4 Videre plan for fase 3 
Sykehuspartner HF planlegger å legge frem underlag for fase 3 for sitt styre innen utgangen 
av oktober 2021. 
  

2.5 Økonomi 
Del 1. Oppgradering til Windows 10 i Helse Sør-Øst 

Totale prosjektkostnader for oppgraderingen til Windows10 fase 1 og fase 2 i 
foretaksgruppen fremgår av tabell 8: 

 

Windows 10 Prognose Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Fase 1: 50 000 klienter 373,0 414,0 459,0 490,0 
Fase 2: Planlegging 2,6 2,6 2,6 2,6 
Fase 2: Tidligløp 
applikasjonstilrettelegging 15,5 15,5 15,5 15,5 
Fase 2: 16 000 klienter 225,0 225,0 254,0 273,0 
Sum 616,0 657,0 731,0 781,0 

Tabell 8 Totale prosjektkostnader fase 1 til og med fase 2. 

 
Prognosen på til sammen 616 millioner kroner for fase 1 og fase 2 er fordelt mellom drift og 
investering med henholdsvis 374 millioner kroner og 243 millioner kroner.  
 
Del 2. Forventede prosjektkostnader for Windows 10 fase 2 – 16 000 klienter 

Usikkerhetsanalysen av Windows10 fase 2 er gjennomført og viser følgende 
kostnadsramme: 

Usikkerhetsanalyse Beløp 
Basisestimat/grunnkalkyle 225 
Forventede tillegg 29 
Styringsramme (P50-
estimat) 254 
Usikkerhetsavsetning 19 
Kostnadsramme (P85-
estimat) 273 

Tabell 9 Usikkerhetsanalyse Windows 10 fase 2. 

 
Usikkerhetsanalysen knyttet til oppgraderingen av de til sammen 2 696 applikasjons-
instansene tar utgangspunkt i en estimeringsmodell hvor det skilles mellom enkel (40 %), 
standard (20 %) og avansert (40 %) kompleksitetsgrad. Dette er den vesentligste 
forutsetningen for analysen. Inndelingen i kompleksitetsgrader er i hovedsak basert på 
erfart variasjon i mengden timer som må benyttes for kartlegging, avklaringer og 
dokumentasjon for å kunne gjennomføre applikasjonstilretteleggingen. Kategoriseringen 
sier ikke noe om kompleksiteten i applikasjonen i forhold til arkitektur eller funksjonalitet. 
Se tabell 10 nedenfor. 
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 Kategori Beskrivelse 
Enkel Applikasjonsinstanser som har et godt utgangspunkt i form av en nyere 

eksisterende automatisert tilrettelegging for Windows 10 for et annet 
helseforetak, Windows 7 hos Oslo universitetssykehus HF eller Regional Citrix 
som kan danne utgangspunkt for arbeidet i fase 2. Her inkluderes også 
applikasjonsinstanser som kun er snarveier eller lenker. Disse krever liten tid for 
kartlegging og dokumentasjon. 

Standard Applikasjonsinstanser som ikke har et utgangspunkt i form av en nyere 
eksisterende automatisert tilrettelegging som direkte kan danne utgangspunkt for 
arbeidet i fase 2. Vil typisk mangle oppdatert dokumentasjon og ikke være 
oppgradert på mange år.  
Applikasjonsinstanser som har et utgangspunkt, men som feiler i teknisk test vil 
også havne i denne kategorien. Disse krever mer tid til kartlegging og 
dokumentasjon enn kategori enkel. 

Avansert Applikasjonsinstanser som ikke har noe utgangspunkt i form av en eksisterende 
dokumentert installasjon, minimalt med tilgjengelig dokumentasjon generelt og 
gjerne også mangler installasjonsmedia. I hovedsak vil dette være manuelt 
installerte applikasjonsinstanser. Applikasjoner som ikke fungerer på Windows 
10 vil også havne i denne kategorien. Disse krever betydelig mer tid til 
kartlegging, avklaringer, dokumentering og teknisk test. Det forutsettes at 
prosjektet utfører kun et minimum av prosesser og dokumentering for å kunne 
tilrettelegge applikasjonen. ROS analyse, tjenesteavtale med HF med mer vil ikke 
bli gjennomført. 

Tabell 10 Definisjon av kompleksitetsgrader. 

 
Prosjektkostnadene for Windows 10 fase 2 består hovedsakelig av timer til interne og 
eksterne ressurser og er applikasjonstilrettelegging, testkoordinering og utrulling  
 
Mottakskostnadene i helseforetakene er beregnet til 24 millioner kroner og gjelder 
koordinering, administrasjon og avklaringer. Det pågår forhandlinger med Microsoft om 
utvidet drift og support av Windows 7 frem til oppgraderingen av Windows 10 fase 2 er 
ferdigstilt. 
 
Del 3. Tjenestepris 

Driftskostnadene i STIM-programmet og Windows 10 finansieres av basisramme fra Helse 
Sør-Øst RHF, og påvirker ikke tjenesteprisene til helseforetakene. Investeringskostnadene, 
lisens- og driftskostnad fordeles ut på helseforetakene etter antall arbeidsflater, og inngår i 
tjenesteprisene som planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2022-2025. 
 
Del 4. Bæreevne 

Det er gjennomført en overordnet vurdering av nåverdi med utgangspunkt i 
styringsrammen (P50-estimat) og bæreevne for Windows 10 fase 2. Nåverdiberegningen er 
gjennomført over syv år.  
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Område Beløp 
(MNOK) Kommentar 

Styringsramme  254   
Driftsrelaterte kostnader 31 Beregnet for syv år.  
Mottakskostnader 24 Beregnet for to år.  
Gevinster 120 Bortfallskostnader i 2027  
Akkumulert kontantstrøm -189   
Nåverdi -215 6 % diskonteringsrente 

Tabell 11 Oversikt bæreevne, gevinster og nåverdi. 

 
Det er anslått kvantitative gevinster på ca. 120 millioner kroner. Disse oppstår som følge av 
kostnader som bortfaller gjennom denne oppgraderingen. Gjennomføringen av prosjektet 
har som konsekvens en forbedret informasjonssikkerhet noe som er en vesentlig kvalitativ 
effekt.  
 
Nåverdien er negativ med 215 millioner kroner, gitt 6% diskonteringsrente. Bæreevnen er 
negativ over prosjektets levetid. 

 

Planlagt gjennomføring viser at prosjektet vil ha det største aktivitetsnivået og pådraget i 
2022, med ca. 178 millioner kroner. 

  

Figur 2 Nåverdi ved ulike diskonteringsrenter, bæreevne og investeringspådrag. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

Administrerende direktør konstaterer at det er god fremdrift for fase 1 i Windows 10-
prosjektet og at kostnadene ligger under vedtatt budsjett for fasen. Dette er et tegn på at 
prosjektet har funnet en god og effektiv arbeidsform som gir et godt grunnlag for arbeidet 
som skal skje i de to siste fasene av prosjektet.  
 
Den viktigste kostnadsdriveren for prosjektet er antall applikasjoner som må klargjøres for 
å fungere på Windows 10. Administrerende direktør vil derfor fortsatt ha en tett oppfølging 
av Sykehuspartner HF når det gjelder arbeidet med sanering og standardisering av 
applikasjonsporteføljen. 
 
Administrerende direktør vurderer at det er positivt at Sykehuspartner HF ønsker å 
fremskynde klargjøringen av om lag 2 000 klienter fra fase 3 til fase 2. Dette er 
risikoreduserende med hensyn til sluttdato for support fra Microsoft på Windows 7-
klienter. Videre anbefaler administrerende direktør at Sykehuspartner HF kommer tilbake 
med en plan for fase 3 innen utgangen av 2021. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner 
gjennomføring og finansiering av prosjekt Windows 10 fase 2 med 16 000 klienter i 
Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 273 millioner kroner inkludert 
merverdiavgift (P85-estimat; 2021-kroner).  
 
Med bakgrunn i anbefalingene i konsernrevisjonens følgerevisjon vurderer 
administrerende direktør at det bør gjennomføres en uavhengig usikkerhetsanalyse 
og/eller kvalitetssikring av Windows 10 fase 2 prosjektet og vil understreke betydningen av 
at risiko knyttet til prosjektet vurderes og følges opp på en systematisk måte. 
 
Administrerende direktør vil legge frem plan for styret innen utgangen av 2021 for arbeidet 
med Windows 10 fase 3 med 2 000 klienter. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Sak 030-2021 behandlet i Sykehuspartner HF styre 30. april 2021. 
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/040-2021%20-%20Oppdatert%20-
%20Oppgradering%20til%20Windows%2010%20-
%20leveranseplan%20og%20kostnadsomfang%20for%20fase%202.pdf 

• Foreløpig protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 30. april 2021. 
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/0%20-
%20Foreløpig%20protokoll%20fra%20styremøte%2030.04.2021.pdf 

• Sak 046-2021 behandlet i Sykehuspartner HF styre 2. juni 2021. 
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-
%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20
per%2028.%20mai%202021.pdf 
 

https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/040-2021%20-%20Oppdatert%20-%20Oppgradering%20til%20Windows%2010%20-%20leveranseplan%20og%20kostnadsomfang%20for%20fase%202.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/040-2021%20-%20Oppdatert%20-%20Oppgradering%20til%20Windows%2010%20-%20leveranseplan%20og%20kostnadsomfang%20for%20fase%202.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/040-2021%20-%20Oppdatert%20-%20Oppgradering%20til%20Windows%2010%20-%20leveranseplan%20og%20kostnadsomfang%20for%20fase%202.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2030.04.2021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/042021-1/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2030.04.2021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
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