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1. Hva saken gjelder 
 
Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program STIM etter oppdrag fra styret 
i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. I følgerevisjonen 
gjennomfører konsernrevisjonen ulike revisjonsaktiviteter for å vurdere tilstanden, risiko- 
og utfordringsbildet i program STIM og underliggende prosjekter. Denne saken informerer 
om resultatene fra utførte revisjonsaktiviteter i 2. tertial 2021.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Gjennomførte aktiviteter i følgerevisjonen   

Følgerevisjonen omfatter revisjonsaktiviteter både på program- og prosjektnivå. 
Konsernrevisjonen gjennomfører prosjektrevisjoner av prioriterte prosjekter. Prosjektene 
er prioritert etter vurderinger av risiko, kompleksitet og betydning for programmets 
overordnende mål. I 2. tertial er det foretatt en prosjektrevisjon av prosjekt Felles plattform. 
Videre er det foretatt en oppfølging etter tidligere revisjon av implementering av Windows 
10 i foretaksgruppen. 
 
Konsernrevisjonen har utviklet et konsept for å monitorere programmets aktiviteter. 
Monitoreringen innebærer at konsernrevisjonen har regelmessige oppfølgingsaktiviteter 
overfor programmet og underliggende prosjekter. Formålet er å gi styret i Helse Sør-Øst 
RHF en uavhengig og løpende vurdering av tilstanden i programmet. Det er et mål for 
konsernrevisjonen på et så tidlig tidspunkt som mulig å synliggjøre risiko, utfordringer og 
problemer som bør eskaleres og håndteres på program- og eiernivå. Likeledes er det et mål i 
revisjonen å bekrefte områder som etter konsernrevisjonens skjønn fungerer godt. 
 

Revisjon av prosjekt Felles plattform 

Målet for prosjekt Felles plattform er å ta frem en felles infrastruktur for helseforetakene i 
regionen – kalt "felles regional plattform". Prosjektet skal kun etablere strukturen. Det skal 
hverken flytte programmer fra annen infrastruktur til plattformen eller innføre nye 
applikasjoner på denne. Disse oppgavene er lagt til prosjekt Tjenestemigrering og arbeidet 
med felles drifts- og forvaltningsmodell. Prosjektet arbeider nå ut fra at den fremtidige felles 
regionale plattformen vil bestå av følgende to deler: 

• En "on premises" løsning kalt "Leveranseplattformen" 
• En hybrid sky (offentlig sky og privat sky) der en avtale skal anskaffes med en eller 

flere leverandører. 
 
Konsernrevisjonen har vurdert prosjektets styrende dokumenter slik de foreligger i 
prosjektets arbeidsområde på SharePoint opp mot prosjektets omfang og retning. 
 
Styrende dokumenter skal vise hvilke rammer som er besluttet for et prosjekt og danner 
basis for styring og gjennomføring. De styrende dokumentene i prosjekt Felles plattform 
gjenspeiler etter konsernrevisjonen oppfatning prosjektet. Konsernrevisjonens oppfatning  
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er videre at omfanget i prosjekt Felles plattform på det nåværende stadium i hovedsak 
styres i samsvar med den styrende dokumentasjonen slik den foreligger på 
revisjonstidspunktet. 
 
Likevel er det noen forhold ved de styrende de dokumentene og prosjektets innretning som 
etter konsernrevisjonens vurdering kan gi et svekket grunnlag for styringen og 
gjennomføringen av prosjektet og dets måloppnåelse. Dette gjelder innenfor områdene: 

• Mål- og omfangsstyring 
• Kommunikasjon av mål, omfang og leveranser 

 
Mål- og omfangsstyring 
Etter konsernrevisjonens vurdering er målene som ble definert i mandatet for prosjekt 
Felles plattform konsise og konkrete. Mandatet beskriver hvordan prosjektets resultatmål 
understøtter programmets mål. Konsernrevisjonen legger til grunn at nye oppgaver som 
tillegges et prosjekt skjer gjennom endring av mandat. På det grunnlaget mangler en 
oppdatering av mandatet etter beslutning om å legge containerteknologi til prosjektet. 
 
Sykehuspartner HF har hatt et behov for å ta i bruk containerteknologi og etablere en 
plattform for RAM for å imøtekomme behov i foretaksgruppen. Underveis i prosjektforløpet 
er dette enten skilt ut eller tilført som delprosjekter til prosjekt Felles plattform. Det fremgår 
ikke av prosjektdokumentasjonen hvordan omfangsendringene understøtter eller endrer 
prosjektets mål og i hvilken grad dette påvirker prosjektets planlagte effekter. Dette kan 
gjøre det vanskeligere å styre og vurdere konsekvenser av oppgaveendringer og om disse er 
i tråd med målene for prosjektet. 
 
Generell prosjektmetodikk legger opp til at delprosjekter opprettes av prosjektleder som et 
redskap for å løse oppgaver i prosjektmandatet. Delprosjektet for containerteknologi er 
derimot initiert utenfor prosjektet og programmet har tilordnet det til prosjektet med 
oppstart umiddelbart i gjennomføringsfase. 
 
Dokument Målarkitektur i Felles plattform beskriver en felles regional plattform med både 
en on premises-del som er skybasert og en hybrid sky. Revisjonen viser imidlertid at 
Leveranseplattformen er on premises-delen i planene som nå ligger til grunn for arbeidet 
med felles regional plattform. Dette innebærer en endring av arkitekturbildet uten at 
dokumentet er blitt oppdatert. 
 
Det fremgår ikke av prosjektets dokumentasjon hvilke vurderinger som ligger til grunn for 
valg av leveranseplattformen som on premises-delen av felles regional plattform. Når det 
gjelder containerteknologi, fremkommer det at denne teknologien er nødvendig for 
fremtidige versjoner av DIPS Arena. Ifølge Faseplan containerteknologi skal delprosjektet 
utarbeide et beslutningsunderlag for videre bredding av containerteknologi i 
Sykehuspartner HF. Prosjekt Felles plattform har også fått en ny oppgave i å utarbeide mål 
og veikart for Leveranseplattformen. Dette er en konseptutredning for å definere målbilde 
for denne plattformen, med et veikart over prosjekter og aktiviteter som må gjennomføres 
for å nå dette målbildet og samtidig være en del av ny felles regional plattform.  
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Kommunikasjon av mål, omfang og leveranser 
Prosjektet er på revisjonstidspunktet sammensatt av tre delprosjekter i forskjellige faser i 
prosjektforløpet. Konsernrevisjonens forståelse er at det ene delprosjektet også fungerer 
som hovedprosjekt for delprosjektene. Delprosjektene har egne "business case" og 
budsjettrammer, og rapporterer på selvstendig grunnlag til programmet og 
styringsgruppen. Prosjekt Felles plattform bruker ulike begreper som kan gjøre det 
vanskeligere å kommunisere prosjektets omfang. Det gjelder særlig at innholdet i begrepet 
"trinn" har endret seg over tid.   
 
Etter konsernrevisjonens vurdering medvirker denne innretningen av prosjekt Felles 
plattform og bruk av begreper til at mål, leveranser og effekter kan fremstå som til dels 
uoversiktlig for noen interessenter. Det er dermed en risiko for at beslutningstakere og 
interessenter ikke fullt ut oppfatter prosjektets omfang og leveranser, og at dette igjen kan 
påvirke styringen av program og prosjekt. Innretningen kan også bidra til uklarheter om 
ansvar for oppgaver og leveranser, selv om det ikke er noen grunn til å anta at det er en 
problemstilling for nåværende prosjektledelse. 
 
Konsernrevisjonen har anbefalinger knyttet til mål- og omfangsstyring og til 
kommunikasjon av mål, omfang og leveranser. En fellesnevner for anbefalingene er at de 
styrende dokumenter holdes oppdatert og at konseptuelle valg gjøres tilgjengelig som en del 
av prosjektets dokumentasjon på prosjektets arbeidsområde (SharePoint). 
 

Oppfølging av tidligere revisjon av implementering av Windows 10 i foretaksgruppen 

Sykehuspartner HF har organisert oppgraderingen fra operativsystemet Microsoft Windows 
7 til Windows 10 i tre faser. I første tertial 2021 gjennomførte konsernrevisjonen en 
revisjon av prosjektene Windows 10 fase 1 og Windows 10 fase 2. I andre tertial har 
konsernrevisjonen gjennomført en oppfølgingsrevisjon med fokus på risikoområder og 
kritiske aktiviteter i Win10 fase1, overgangen fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen 
for Win10 fase 2 samt planarbeidet i Win10 fase 3. 
 
Oppfølgingen viser at det er god fremdrift. Win10 fase 1 rapporterer fortsatt god fremdrift i 
prosjektet på revisjonstidspunktet. Målet om å levere 50.000 klienter innen utgangen av 
november 2021 står fast. Win10 fase 2 ligger noe foran tidsplanen medio september, og skal 
være ferdig ved utgangen av 2022. 
 
Ved tidspunkt for oppfølgingsrevisjonen var Win10 fase 3 i planleggingsfasen. Fase 3 vil 
kreve en annen tilnærming enn fase 1 og fase 2, som begge har en volumdrevet strategi. Det 
jobbes på revisjonstidspunktet med å utvikle en metodikk for gjennomføring av fase 3. 
Denne fasen omfatter ca. 2.000 klienter for både medisinsk teknisk utstyr og byggeteknisk 
utstyr. Dette er ulike miljøer ute i helseforetakene, og vil kreve ulike tilpasninger til 
foretakene.  
 
I Win10-prosjektets fase 1 er risikobildet noe redusert sammenlignet med tertial 1. Covid-
19 har ikke lenger like store konsekvenser for prosjektets fremdrift. Den største risikoen er 
per andre tertial 2021 relatert til Ahus-migreringen, som gjøres i forbindelse med at 
foretaket skal over til SIKT-plattformen. Det har vært forsinkelser med migreringsarbeidet, 
men ved revisjonstidspunktet er det en positiv bevegelse og redusert risiko. 
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Win10-prosjektene går inn i en periode med samlet sett større kompleksitet. Dette kan føre 
til et mer krevende risikobilde. Det er viktig å synliggjøre og følge opp risiko og 
avhengigheter mellom de ulike Win10-prosjektene, og andre avhengigheter som migrering 
ved Ahus og arbeidet med å standardisere og sanere applikasjoner (SMIL1) må fortsatt 
prioriteres. 
 
Anbefalingene som konsernrevisjonen ga i første tertial 2021 er fulgt opp. Det er besluttet at 
det skal være en felles styringsgruppe for alle Win10-prosjektene. Videre er styrings-
gruppens rolle og mandat knyttet til Win10-prosjektene og standardiserings- og 
saneringsinitiativet (SMIL1) klargjort. Videre er det gjennomført en ekstern uavhengig 
kvalitetssikring av økonomisk usikkerhetsanalyse av Win10-prosjektet i fase 2.  
 

Monitorering av program STIM 

Konsernrevisjonen har gjennomført flere aktiviteter for å monitorere utviklingen og 
tilstanden i program STIM. Etter Konsernrevisjonens vurdering har det over tid vært flere 
positive utviklingstrekk i STIM. Kort oppsummert vil vi særlig trekke frem følgende: 

• Sentrale funksjoner som sjefsarkitekt og risikokoordinator er ansatt det siste året. 
• Arbeidet med gevinster og avhengigheter er styrket. 
• Programorganiseringen er forbedret, med en tydeliggjøring av programstyrets og 

styringsgruppenes roller og mandat. Medlemmene i programstyret er aktive og 
virker å ha en god rolleforståelse. 

 
I andre tertial 2021 vil konsernrevisjonen trekke frem at vi observerer risiko knyttet til 
omfanget i programmet. Det er et behov for å tydeliggjøre målbildet med tilhørende 
effektmål, samt prioriteringer om hva som organiseres som henholdsvis linjeaktiviteter 
versus programaktiviteter.  
 
Konsernrevisjonen merker seg at det er vesentlige risikoer i programmet. I tre 
tertialrapporter på rad er det rapportert stabilt høy risiko for at endringspress eller 
manglende kapasitet i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF og hos helseforetakene kan 
føre til at endringene som STIM leverer ikke blir absorbert. Etter konsernrevisjonens 
vurdering er dette et eksempel på en risiko hvor eierskapet bør forankres i Sykehuspartner 
HFs ledergruppe og følges systematisk opp, eksempelvis i egne styresaker. 
 
Konsernrevisjonen observerer usikkerhet knyttet til progresjonen med standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen (SMIL1). Forsinkelser eller 
manglende måloppnåelse med dette arbeidet kan få konsekvenser for fremdriften for flere 
STIM-prosjekter, og for fremtidig drift og forvaltning av regionale IT-systemer. Det er viktig 
å prioritere standardiserings- og saneringsinitiativet (SMIL1), og sikre et godt samspill 
mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF for å få til dette. 
 
Programmet har gjort flere forbedringer i programmets rapportering. Det er fortsatt behov 
for å tydeliggjøre hvilke aktiviteter og prosjekter som krever særskilt oppfølging og 
prioritering fremover. Eksempelvis kan prosjektenes risiko og utfordringer sees i 
sammenheng med prosjektenes forventede effekt. Konsernrevisjonen ser også behov for at 
programmet forbedrer gevinst- og effektarbeidet. Det gjelder spesielt i prosjektenes 
tidligfaser og at effekter brukes som grunnlag for styring og prioritering i programmet. 
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Konsernrevisjonen har anbefalinger som etter konsernrevisjonens vurdering vil bidra til å 
styrke programstyringen. Disse kan overordnet oppsummeres slik: 
 
Programrapportering 

• tydeliggjøre hvilke programaktiviteter og prosjekter som krever særskilt oppfølging 
og prioritering fremover  

• synliggjøre effekter/forventede effekter bedre i programmets rapportering 
 
Risikostyring 

• legge eierskapet til komplekse og høye programrisikoer til ledergruppen i 
Sykehuspartner HF  

• sikre en systematisk oppfølging av høye risikoer, eksempelvis gjennom egne 
styresaker/dypdykk i risikoene  

 
Gevinst-/effektstyring 

• sikre økt oppmerksomhet om gevinst-/effektarbeidet, spesielt når det gjelder 
prosjektenes tidligfaser, etter faseovergang til BP5, bruk av nullpunktmålinger og 
utforming av mer konkrete effektmål 

 
Omfangsstyring 

• sørge for at det tydelig redegjøres for alternativer, fordeler, ulemper, risiko og 
konsekvenser ved de valgene som gjøres i forbindelse med større omfangsendringer 
og innføring av nye prosjekter  

• tydeliggjøre hvilke initiativer som bør styres av linjen i Sykehuspartner HF, og hvilke 
initiativ som bør ligge til program STIM. 

  
Programledelsen i STIM og administrerende direktør er enig med konsernrevisjonen og vil 
fremlegge en handlingsplan for å adressere disse anbefalingene. 
 
 

3. Revisjonsutvalgets anbefaling 
 
Etter konsernrevisjonens oppfatning styres prosjektet Felles plattform i hovedsak i samsvar 
med den styrende dokumentasjonen slik den foreligger på revisjonstidspunktet. Som 
grunnlag for styring er det behov for å påse at styrende dokumenter holdes oppdatert og at 
konseptuelle valg gjøres tilgjengelig som en del av prosjektets dokumentasjon. 
 
Oppfølgingen av Windows 10-prosjektene viser at det er god fremdrift og at anbefalinger 
som konsernrevisjonen ga i første tertial 2021 er fulgt opp. 
 
Etter konsernrevisjonens vurdering har det over tid vært flere positive utviklingstrekk i 
STIM. Programorganiseringen er forbedret, og arbeidet med gevinster og avhengigheter er 
styrket. Imidlertid er det etter konsernrevisjonens vurdering behov for å styrke 
programrapportering, risikostyring, gevinststyring og omfangsstyring. 
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Det er viktig at konsernrevisjonen viderefører arbeidet med følgerevisjonen, og gjennom 
dette vurderer tilstanden i programmet, prioriterte prosjekter samt programmets 
oppfølging av tidligere anbefalinger. 
  
Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 2. 
tertial til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 2. tertial 2021 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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