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1. Hva saken gjelder 

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en 
standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 
gjennomføringsperiode er 2019-2023. STIM programplan operasjonaliserer STIMs mandat, danner 
grunnlag for økonomisk langtidsplan og omfatter overordnet plan for programperioden og 
leveranseplan for inneværende år. Gjennomføringsplan for hvert enkelt prosjekt godkjennes i 
henhold til gjeldende fullmakter, og programplanen representerer en samlet oversikt. 
Styringsmodell, gjennomføringsstrategi, roller og ansvar beskrives i STIM styringsdokument. 
 
I saken fremlegges STIM programplan for 2022-2023 til orientering og STIM styringsdokument v2.0 til 
godkjenning. 

2. Hovedpunkter  

STIM programplan gir rammen for oppfølging av prosjektene med hensyn på fremdrift, kostnader, 
omfang og kvalitet slik at resultat- og effektmålene nås. Gjeldende STIM programplan 2021-2023 ble 
godkjent av programstyringsgruppen 13. august 2021 og fremlagt for orientering i Sykehuspartner HF 
styre 30. august 2021, jf. sak 066-2021. Siden da har programmets prosjekter i stort hatt god 
fremdrift, flere prosjekter er avsluttet og nye prosjekter er etablert. Global mangel på nettverksutstyr 
grunnet pandemien og lengre leveringstider har medført forsinkelse i enkelte prosjekter og andre 
prosjekter har hatt forsinket overgang til gjennomføringsfasen. For status per 31. desember 2021 
vises det til sak 006-2022 Tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10. Ut 
over å reflektere prosjektenes fremdrift og prognose, omfatter STIM programplan 2022-2023 
godkjente endringer og vedtak som er vedtatt i løpet av siste fem måneder, og plan for 
gjennomføringen i 2022-2023:  
 
Prosjektoverganger til gjennomføringsfase:  

 Prosjekt Felles plattform – trinn 2 hybrid sky, godkjent i styret 16. desember 2021. 

 Prosjekt Modernisering av nett fase 3.2, godkjent i styret 14. oktober 2021. 

 Prosjekt Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 utrulling ved Vestre Viken HF, Sykehuset 
Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra 
Telenor, godkjent i styret 10. november 2021. 

 Prosjekt 5G innendørs mobildekning, godkjent i STIM programstyringsgruppe 16. desember 
2021. 

 
Prosjektoverganger til konsept- eller planleggingsfase:  

 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattform, i planleggingsfase.  

 Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling, i konseptfase.  
 

Avsluttede prosjekter:  

 Prosjekt Alarm- og meldingstjenester er avsluttet, og vil inngå i SP prosjekt Helselogistikk.  

 Prosjekt PAM – én styrt vei inn er avsluttet.  

 Prosjekt Trådløst nett er avsluttet. 
 
Endring i parametere:  

 Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM (Regional radiologiløsning og multimediearkiv) har økt 
omfanget til å inkludere ny fillagringsløsning, HNAS, innenfor prosjektets økonomiske 
ramme. 

 Prosjekt Innføring kryptert stamnett er forlenget i tid grunnet global mangel og lange 
leveringstider på nettverksutstyr som følge av pandemien, godkjent ved endringsanmodning 
i januar 2022. Endringen håndteres innenfor godkjent økonomisk ramme. 
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 Prosjekt Kryptert indre kjerne er forlenget i tid grunnet global mangel og lange leveringstider 
på nettverksutstyr som følge av pandemien, godkjent ved endringsanmodning i januar 2022. 
Endringen håndteres innenfor godkjent økonomisk ramme.   

 
STIM programplan 2022-2023 viser milepæl «kontraktsignering godkjent rammeavtale og første 
avrop» for prosjekt Modernisering av nett den 17. januar 2022. Denne er forsinket som følge av en 
leverandørs klage på tildeling av avtalen, jf. sak 006-2022 tertialrapport 3. tertial 2021 for program 
STIM og prosjekt Windows 10. Prosjektplanen vil bli oppdatert når avklaring av videre prosess 
foreligger. 
 
Administrerende direktør har engasjert ekstern kvalitetssikring av program STIM. Kvalitetssikringen 
gjennomføres i iterasjoner og blant bidragene som er gitt i andre halvår 2021, og som inngår i 
oppdateringen av programplan, er kvalitetssikring av prosjekt Modernisering av nett, prosjekt Felles 
plattform – trinn 2 hybrid sky og prosjekt Regional testplattform – basisløsning. 
 
Styringsdokument v2.0 
Styret godkjente STIM styringsdokument (v1.0) i sak 016-2019. Det er nå innarbeidet beskrivelser i 
dokumentet av dagens roller og prosesser, justeringer som styrker dokumentet til å være et godt 
arbeidsverktøy for programmet og i tråd med rammeverket Managing Successful Programmes. Det 
er også gjort presiseringer i dokumentet for å reflektere anbefalinger mottatt fra Helse Sør-Øst RHF 
konsernrevisjon, ekstern kvalitetssikring og programmets arbeid med kontinuerlig utvikling. 
Justeringene omfatter:  

 Innholdet i kapittel 3 Styring i styringsdokumentets versjon 1.0 er videreført som kapittel 3 
Styring og organisering med utdypende beskrivelser av enkelte roller.  

 Kapittel 5-7 i oppdatert styringsdokument er utfyllende beskrivelser av programmets 
beslutningsprosess, plan og rapporteringsprosess.   

 Innholdet i resterende kapitler om programstrategier og –prosesser er nytt og/eller overført 
fra en tidligere versjon av STIM programplan.  

 
Da program STIM ble etablert var planen at Helse Sør-Øst RHF skulle fasilitere en kravstillergruppe. 
Denne er ikke realisert, og er tatt ut av v2.0 av styringsdokumentet. Program STIM benytter regionalt 
teknologiledermøte, 1:1 møter med helseforetaksledelse, SPOC-dialog og samlinger for forankring av 
programmets planer, prioriteringer og for å diskutere saker av regional karakter relatert til 
helseforetakenes behov og krav til IKT-infrastrukturmoderniseringen. 
 
Selv om de innholdsmessige endringene fra v1.0 til v2.0 ikke innebærer prinsipielle endringer av 
styringen, fremstår dokumentet samlet som endret. Dokumentet fremlegges derfor for ny 
godkjenning. Det legges til grunn at det fremover kan gjøres mindre justeringer i dokumentet uten at 
dette krever ny behandling i styret.  
 
Prosess 
STIM programplan 2022-2023 og STIM styringsdokument v2.0 ble godkjent i STIM 
programstyringsgruppe 19. januar 2022. 
 
Det legges opp til å informere eier og helseforetakene om programplan 2022-2023 og v2.0 av 
styringsdokumentet i tillegg til tertialrapport 3. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10. 
Samlet vil dette gi helseforetakene god informasjon om status og kommende leveranser. 
 
Risiko 
Programmets risikovurdering og tiltak inngår i programmets tertialrapport.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør legger vekt på realistiske planer for gjennomføring av IKT-infrastruktur-
moderniseringen i Helse Sør-Øst og at program STIM gjennom STIM programplan 2022-2023 ivaretar 
dette. STIM programplan 2022-2023 inkluderer de endringer og justeringer som er vedtatt siden 
forrige programplan ble godkjent, i august 2021. Fremdriften i program STIM er per januar 2022 god, 
men global mangel på nettverksutstyr grunnet pandemien og lengre leveringstider har medført 
forsinkelse i enkelte prosjekter. Administrerende direktør følger opp at program og prosjekt aktivt 
identifiserer og gjennomfører tiltak for å sikre prosjektenes fremdrift og for å redusere risiko.  
 
Konsernrevisjonens følgerevisjon og den eksterne kvalitetssikringen bidrar til å sikre en god 
gjennomføring av programmet. Presiseringer er gjort i STIM styringsdokument for å bidra til at 
dokumentet i større grad støtter opp under styringen av STIM. Endringene reflektere anbefalinger 
mottatt fra Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon, ekstern kvalitetssikring og programmets arbeid med 
kontinuerlig utvikling.   
 
Hvert enkelt prosjekt godkjennes i henhold til gjeldende fullmakter ved overgang til gjennomføring. 
Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og programplanen en sammenstilling av 
de ulike prosjektplanene. Det innstilles på at styret tar revidert STIM programplan 2022-2023 til 
orientering og at styret godkjenner STIM styringsdokument v2.0. 


