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Saksgang: 
Styre Møtedato 
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Sak 113-2021 

Status og rapportering 2. tertial for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, 
Sykehuspartner HF 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar status og rapportering per andre tertial 2021 for programmet STIM og Windows 
10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 13. oktober 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken omhandler status og rapportering per andre tertial 2021 for programmet STIM 
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i 
Sykehuspartner HF 14. oktober 2021, jf. styresak 077-2021 i Sykehuspartner HF.  
 
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og 
fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Overordnet status for programmet STIM og prosjektet Windows 10 

I andre tertial 2021 har de pågående prosjektene i program STIM hatt god fremdrift, ett 
prosjekt er avsluttet og fire prosjekter er igangsatt. Per 31. august 2021 har STIM 11 
prosjekter i gjennomføring og fire i konsept- eller planleggingsfase.  
 
STIM programplan 2021-2023 er revidert og godkjent i STIM programstyringsgruppe 
13. august og orientert om i Sykehuspartner HFs styre 30. august 2021. Styringen av STIM 
er styrket gjennom tilsettelse av ny programleder med tiltredelsesdato 1. september 2021. 
Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er ansvarlig for gjennomføringen av prosjekt 
Windows 10 fase 1, 2 og 3 (fase 2 ble igangsatt i juni), og for prosjekt trådløst nett fase 2. 
 
For å øke kunnskapen om STIM-programmet og øke forståelsen i helseforetakene og 
Sykehuspartner HF for deres ansvar for å realisere gevinstene, er en ny film1 om STIM laget 
og delt med foretakene. I tillegg har programmet delt en artikkelserie for å øke kunnskapen 
om skyløsninger og motivere for endringene som kreves. 
 
En av grunnsteinene i infrastrukturmoderniseringen er etableringen av en moderne, 
skalerbar og fleksibel plattform for regionale tjenester. I andre tertial har STIM arbeidet 
med kjøremiljøene for regional radiologiløsning og multimediearkiv for Oslo 
universitetssykehus HF. Programmet har gjennom prosjektet felles plattform planlagt 
etablering av en hybrid skyplattform ved bruk av markedet og startet utarbeidelse av 
målbilde og veikart for den eksisterende leveranseplattformen. En hybrid skyplattform 
innebærer en plattform hvor man både kan kjøre applikasjoner i et fysisk datasenter samt 
legger til rette for å kunne benytte applikasjoner/tjenester som kjører i skyen («software as 
a service»). 
 
Innenfor nettverk er det jobbet med kapasitetsøkning av dagens nettverk, og modernisering 
og kryptering av nettverkene mellom helseforetakene og mellom de sentrale datasentrene. 
Prosjekt modernisering av nett er godt i gang med anskaffelse av rammeavtale for 
modernisering av nettverk. STIM har også forankret og operasjonalisert regionale 
sikkerhetsprinsipper og -krav for interessentene. 
  

                                                 
1 Lenke til filmen: https://www.youtube.com/watch?v=9rbtvMS-0M8 

https://www.youtube.com/watch?v=9rbtvMS-0M8
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Prosjekt regional Citrix-plattform ble formelt fullført og avsluttet i STIM 
programstyringsgruppe 13. august 2021. Prosjektet har levert oppdraget i tråd med revidert 
tidsplan og under grunnkalkylen, og med gode tilbakemeldinger fra helseforetakene både på 
leveransen og gjennomføringen. Prosjektet har oppgradert og standardisert Citrix-
plattformen for foretakene og har gjenbrukt 140 servere etter DXC-avtalen og investert i 50 
nye servere. Gevinstene av leveransene er bedret brukeropplevelse, sikkerhet, 
administrasjon og stabilitet. De viktigste kvantitative gevinstene fra prosjektet utgjøres av 
gjenbruk av servere etter DXC-avtalen.  
Totalt sett har Sykehuspartner HF evnet å utnytte så å si hele potensialet for gjenbruk etter 
DXC-avtalen noe som er meget positivt. 
 
Prosjekt Windows 10 fase 1 nådde milepælen 30. juni for 40 000 migrerte klienter og er på 
plan for å nå den siste milepælen 30. november for 50 000 migrerte klienter. Prosjekt 
Windows 10 fase 2 (16 000 klienter) starter utrulling i september, og i oktober 2021 
fremlegges fase 3 (2 000 klienter) for styret i Sykehuspartner HF for beslutning om oppstart. 
 
Overordnet prosjektstatus per andre tertial 2021 er oppsummert i tabellen under. 

 
Tabell 1 Overordnet status prosjekter i gjennomføring per 31. august 2021. Prosjekt markert grønt ble avsluttet 
i andre tertial.  
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Kommentarer til de to prosjektene i tabellen med rød status: 
 

- Kryptert indre kjerne 
Prosjektet rapporterer rødt på fremdrift per 31. august 2021. Grunnet lang 
leveransetid på utstyr globalt pga. pandemien er prosjektet tre måneder etter plan 
og det er forbundet stor risiko til leveransetider på utstyr. Foreløpig leveransedato 
er desember 2021. 
Tiltak er igangsatt: Det avholdes ukentlige møter med utstyrsleverandør. I tillegg er 
prosjektressurser lånt ut til andre prosjekt for å sikre effektiv utnyttelse av 
ressursene. 
 

- Trådløst nett 
Prosjektet rapporterer rødt på risiko per 31. august 2021 da det er risiko for 
forsinkede leveranser av utstyr grunnet pandemien som kan forårsake 
prosjektrestanser etter at prosjektet overføres fra STIM til linjen i neste fase. 
Tilgang er iverksatt: Justering av omfanget pågår. Eventuelle restanser inkluderes i 
omfanget til linjens prosjekt trådløst nett fase 2. 

 
Prosjektet Tjenestemigrering skal sørge for migrering av tjenester og applikasjoner fra 
dagens plattformer til ny felles regional plattform. Dette prosjektet går nå over i første 
gjennomføringsfase. Omfanget for denne fasen er å flytte applikasjonstjenester for 
Sykehuset Innlandet HF sitt nettverksdomene til et sikrere regionalt domene. 
Sykehuspartner HF har sendt finansieringssøknad til Helse Sør-Øst RHF for første 
gjennomføringsfase med en kostnadsramme på 23,6 millioner kroner. 
 
Det totale risikobildet i program STIM er relativt uendret, men gjennom andre tertial har 
forsinkede utstyrsleveranser grunnet pandemien som nevnt medført forsinkelser i 
enkeltprosjekter. 
 

Økonomisk status for programmet STIM og Windows 10-prosjektet 

Investeringer og driftskostnader hittil i år er totalt 157 millioner kroner lavere enn 
periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig en kombinasjon av lavere fremdrift i de 
store moderniseringsprosjektene hittil i 2021 enn planlagt og lang leveringstid på utstyr 
grunnet koronapandemien. 
 
Prognosen for 2021 viser et estimert underforbruk på 182 millioner kroner. Dette er fordelt 
på 141 millioner kroner til investering og 41 millioner kroner i drift. Tabell 2 viser 
økonomisk status for programmet STIM og prosjektet Windows 10 hver for seg og samlet 
per andre tertial. Aktivitetene som er utført i fase 2 for Windows 10-prosjektet frem til 
vedtak om finansiering av fase 2 (sak 072-2021) er finansiert av underforbruket i fase 1. 
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Faktisk per 
2. tertial 

2021 

Budsjett per 
2. tertial 

2021 Avvik 

Estimat 
2021 

(E2021) 

Budsjett 2021 
(P50) 

styringsramme 

Avvik 
B2021-
E2021 

STIM             
Investering 73 190 -118 180 321 -141 
Drift 78 105 -28 140 168 -28 
Delsum 151 296 -145 319 489 -170 
Windows 10 fase 1             
Investering 17 28 -11 19 28 -8 
Drift 38 55 -17 50 71 -21 
Delsum 55 83 -28 69 99 -30 
Windows 10 fase 2             
Investering 12 0 12 33 24 9 
Drift 4 0 4 26 17 9 
Delsum 16 0 16 59 41 18 
STIM og Windows 10 
samlet             
Investering 102 218 -117 232 373 -141 
Drift 120 160 -40 215 256 -41 
Totalsum 222 378 -157 447 629 -182 

Tabell 2 Økonomisk status per 2. tertial 2021 fordelt på programmet STIM og Windows 10-prosjektet fase 1 og 2 
 
 

Kvalitetssikring og følgerevisjon  

Sykehuspartner HF har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern kvalitetssikring av program 
STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner slik at Sykehuspartner HF kan 
iverksette tiltak fortløpende. Programmet har iverksatt tiltak basert på kvalitetssikrers 
anbefalinger fra første tertial, inkludert anbefalinger relatert til kostnadsestimering og 
usikkerhetsanalyser. Kvalitetssikring av prosjekt modernisering av nett i forbindelse med 
BP3.2 pågår. Ekstern kvalitetssikrer har i andre tertial 2021 gjennomført kvalitetssikring av 
beslutningsgrunnlaget for prosjekt Windows 10 fase 2 i forkant av fremleggelse av prosjektet 
for Sykehuspartner HFs styre i juni 2021. 
 
Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM og 
prosjekt Windows 10. Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre 
kvaliteten i gjennomføringen av program STIM og prosjekt Windows 10. Revisjonen gir 
viktige innspill til tiltak som øker sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes.  
 
Konsernrevisjonen har i andre tertial fullført revisjon av prosjekt Windows 10 og 
gjennomført følgerevisjon av STIM på programnivå. Konsernrevisjonens følgerevisjon på 
programnivå er gjort innenfor områdene risiko, avhengighetsstyring, effektmål og gevinster, 
omfangsstyring og målbilde, status i prosjekter og program. Revisjonen er gjennomført via 
samtaler med fagressurser i STIM programkontor, medlemmer av STIM 
programstyringsgruppe, observasjoner i STIM programstyringsgruppe og 
styringsgruppemøter, dokumentgjennomganger og analyser.  
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I andre tertial 2021 ble revisjon av prosjekt felles plattform videreført med formål om å 
undersøke og vurdere om Sykehuspartner HF har tilstrekkelig styring og kontroll på 
leveranseomfanget og prosjektets trinnvise gjennomføring. Revisjonen av dette prosjektet 
fortsetter frem til september 2021. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at det samlet sett er positiv utvikling i programmet STIM i 
andre tertial 2021. Det arbeides godt med styringen av programmet og rapporteringen fra 
programmet har god kvalitet. Administrerende direktør vil fremheve det gode arbeidet 
Sykehuspartner HF har gjennomført i andre tertial knyttet til kommunikasjonsmaterialet 
som er produsert om STIM både i form av en kort film og en artikkelserie. Det er samtidig 
bekymringsverdig at flere av prosjektene er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. 
Programmet har i løpet av andre tertial fullført og avsluttet ett prosjekt og har per utgangen 
av andre tertial 11 prosjekter i gjennomføring og fire i konsept- eller planleggingsfase. 
 
Fremdriften i oppgraderingen til Microsoft Windows 10 er fortsatt god og prosjektet 
Windows 10 fase 1 leverer som planlagt på vedtatte måltall. 
 
Administrerende direktør viser til at programmet STIM og prosjektet Windows 10 samlet 
sett har et underforbruk på 157 millioner kroner ved utgangen av andre tertial 
sammenliknet med det periodiserte årsbudsjettet. Dette skyldes hovedsakelig en 
kombinasjon av lavere fremdrift i de store moderniseringsprosjektene hittil i 2021 enn 
planlagt og lang leveringstid på utstyr grunnet koronapandemien. 
 
Administrerende direktør er tilfreds med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring og 
følgerevisjon av programmet STIM. Følgerevisjonen av programmet som blir gjennomført av 
konsernrevisjonen fortsetter og er sammen med den eksterne kvalitetssikringen fortsatt 
viktig i den videre oppfølgingen av programmet. Administrerende direktør vurderer at 
Sykehuspartner HF gjennom andre tertial har arbeidet godt med gjennomføring av tiltak i 
programmet STIM og i Windows 10-prosjektet basert på funnene fra både den eksterne 
kvalitetssikringen og fra følgerevisjonen. 
 
Sykehuspartner HF har sendt finansieringssøknad til Helse Sør-Øst RHF for første 
gjennomføringsfase av prosjektet Tjenestemigrering i STIM-programmet med en 
kostnadsramme på 23,6 millioner kroner. Administrerende direktør har vurdert at denne 
fasen isolert sett har stor verdi gjennom forbedret informasjonssikkerhet, og har derfor 
godkjent søknaden. De påfølgende fasene vil legges frem for styret for godkjenning og bør 
ses i sammenheng med vurderingen av hvor lenge det er hensiktsmessig å gjennomføre 
videre aktiviteter som del av STIM-programmet eller i Sykehuspartner HFs linje. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering per andre tertial 
2021 for programmet STIM og prosjektet Windows 10 som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF, til orientering. 
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Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Saksfremlegg for tertialrapport 2. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10, behandlet 
i Sykehuspartner HFs styre 14. oktober 2021. 
https://sykehuspartner.no/Documents/Styremøter/102021/077-2021%20-
%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Wi
ndows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf  

• Vedlegg tertialrapport 2. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10. 
https://sykehuspartner.no/Documents/Styremøter/102021/077-2021-1%20-
%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Wn
dows.pdf  

• Saksfremlegg for følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 pr. 1. oktober 2021 
behandlet i Sykehuspartner HFs styre 14. oktober 2021. 
https://sykehuspartner.no/Documents/Styremøter/102021/080-2021%20-
%20Følgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20pr.%201.
%20oktober%202021.pdf  

• Vedlegg revisjonsrapport 7-2021 - følgerevisjon STIM - 1. tertial 2021. 
https://sykehuspartner.no/Documents/Styremøter/102021/080-2021-1%20-
%20Revisjonsrapport%207-2021%20-%20følgerevisjon%20STIM%20%20-
%201.%20tertial%202021.pdf  

• Foreløpig protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 14. oktober 2021 (ettersendes) 
 

https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021-1%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Wndows.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021-1%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Wndows.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/077-2021-1%20-%20Tertialrapport%202.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Wndows.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20pr.%201.%20oktober%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20pr.%201.%20oktober%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20pr.%201.%20oktober%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021-1%20-%20Revisjonsrapport%207-2021%20-%20f%C3%B8lgerevisjon%20STIM%20%20-%201.%20tertial%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021-1%20-%20Revisjonsrapport%207-2021%20-%20f%C3%B8lgerevisjon%20STIM%20%20-%201.%20tertial%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/102021/080-2021-1%20-%20Revisjonsrapport%207-2021%20-%20f%C3%B8lgerevisjon%20STIM%20%20-%201.%20tertial%202021.pdf
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