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1. Overordnede rammer  

1.1. Dokumentets hensikt 

Styringsdokumentet beskriver overordnet hvordan program STIM styres og ledes, herunder 
mål, rammebetingelser, toleransegrenser, strategier for gjennomføring, organisering, 
ansvarsdeling og interessenthåndtering.  
 

1.2. Programmets oppdrag  

Sykehuspartner HF ble i Foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Program for 
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) hadde oppstart 1. januar 2019. 
Programperioden er 2019-2023.  
 

1.3. Programmets mål  

Sykehuspartner HF skal være helseforetakenes foretrukne teknologi- og tjenestetilbyder som 
støtter sykehusenes behov for å skape pasientens helsetjeneste ved hjelp av moderne 
teknologi. 
 
For å lykkes med dette må Sykehuspartner HF modernisere og oppgradere de 
grunnleggende komponentene som kreves for at IKT-systemer skal fungere. Program STIM 
skal standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst i henhold til fastsatt 
mandat. Programmets leveranser skal legge til rette for at foretakene kan utnytte 
potensialet i teknologien til innovasjon, effektivisering og bedre pasientbehandling.  
 
Programmets leveranser både leverer på og understøtter muligheten for realisering av 
Sykehuspartner HFs strategiske målbilde 2025: 
«Vi er den foretrukne teknologi- og tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for 
dem som trenger det.» 
 

1.4. Overordnede føringer 

Regjeringen stiller krav til kvalitet og gevinster fra offentlige investeringer, jf. Meld. St. 27 
Digital Agenda, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 og 
Digitaliseringsrundskrivet. Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst understøtter 
regjerningens overordnede mål, og fem strategiske satsingsområder vektlegges for 
foretaksgruppen i første og andre fireårsperiode:  

 Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

 Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  

 Redusere uønsket variasjon  

 Mer tid til pasientrettet arbeid  

 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.  
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Regional utviklingsplan 2035 gir overordnede føringer for teknologiutviklingen i Helse Sør-
Øst. Innsatsområder og tiltak for perioden frem til 2025 blir konkretisert i Regional 
delstrategi for teknologiområdet. I «Oppdrag og bestilling» konkretiserer Helse Sør-Øst RHF 
årlig føringene og prioriteringene som legges til grunn for utviklingen i Sykehuspartner HF.  

Figur 1 Til grunn for program STIMs gjennomføring ligger føringer og definerte mål. Programmets leveranser 
skal legge til rette for foretaksgruppens utnyttelse av potensialet i teknologi til innovasjon, effektivisering og 

bedre pasientbehandling. 

 

1.5. Samfunnsmål  

Program STIM skal gjøre store forbedringer i den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse 
Sør-Øst slik at sykehusene kan utnytte teknologien til bedre pasientbehandling. 
 

1.6. Effektmål 

Program STIM effektmål er avledet av samfunnsmålet:  

 Forbedret samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp 

 Forbedret tjenestekvalitet 

 Forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

 Forbedret kostnadseffektivitet og forutsigbarhet 

 Forbedret fleksibilitet og endringsevne 
 

De overordnede effektmålene fra STIM mandat, og måleparametrene i vedlegg 5 til 

mandatet, gir ramme for oppnåelse av effekt- og resultatmål for moderniseringen. Effektmål 

og parametere konkretiseres ytterligere der dette er mulig gjennom prosjektenes leveranser 

og effektstyringsplaner, som grunnlag for programmets effektstyringsplan og -register.  

Effektmål bør være spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske, tidsavgrensede og enkle 

(SMARTe). De overordnede effektmålene til programmet vil i noen tilfeller være vanskelig å 
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kvantifisere i form av absolutte eller prosentvise endringer. Dette skyldes forhold som at 

statistikk og tallgrunnlag er vanskelig tilgjengelig fra helseforetakene, og at styringsmål for 

ibruktakelse av IKT-infrastruktur støttetjenester eller mer kunderettede tjenester er utenfor 

Sykehuspartner HF sin myndighet. Program STIM vil der det er mulig etablere måltall og 

dokumentere dette i programmet effektstyringsplan.  

1.7. Resultatmål   

Programmets resultatmål, som beskriver hva program STIM skal levere for å løse oppdraget, 
er beskrevet er STIM mandat.  
 

1.8. Programkonsept 

Program STIM er en midlertidig fleksibel organisasjon, nødvendig for å kunne koordinere og 
styre innføringen av leveranser som skal bidra til forbedringer og gevinster relatert til 
strategiske målsetninger i Helse Sør-Øst. I løpet av programmet vil prosjekter initieres, 
gjennomføres og avsluttes, se kapittel 6.1 Overordnet gjennomføringsplan.  
 
Programmets oppdrag innebærer å sikre at ønskede gevinster blir realisert. 
Programstyringen er derfor etablert med en rekke prinsipper, roller og prosesser i henhold 
til metodikken Managing successful programmes (MSP).  
 

 
Figur 2 Programprosess i henhold til Managing successful programmes (MSP) 2020.  
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Programledelsen vil sikre samhandlingen mellom virksomhetens strategi, programmets 
leveranser og implementering av endringer og daglig drift og forvaltning, se kapittel 4 
Organisering og ansvarsdeling.   

1.9. Avgrensninger  

Avgrensninger for programmet er listet i STIM mandat.  
 

1.10. Forutsetninger 

Forutsetninger for programmet er listet i STIM mandat.  
 

1.11. Avhengigheter 

Mellom programmet og omverden er det både tekniske, organisatoriske, strategiske og 
kommersielle avhengigheter. Hovedtrekkene i de ulike typene avhengighetene er beskrevet i 
STIM programplan 2022-2023 (se kapittel 3.2 Eksterne avhengigheter) og detaljert i STIM 
avhengighetsregister (se kapittel 3.9 Avhengighetsstyring). 

2. Programmets omfang  
Program STIM skal levere moderne, standardiserte og regionale løsninger for plattform, 
nettverk, arbeidsflate, telefoni og sikkerhet. Mer moderne infrastruktur er nødvendig for å 
sikre god pasient- og informasjonssikkerhet, for å opprettholde sikker og stabil drift ved 
sykehusene, og for å levere tjenester med høy kvalitet til sykehusene. Potensialet for 
effektivisering er stort når vi samler hele regionen på moderne regionale løsninger. 
 

Figur 3 Illustrasjon av program STIM målbilde og omfang. 

 
Prosjektene i STIM er en katalysator for å øke bruken av skytjenester, tingenes internett og 
maskinlæring, som blir viktige elementer i neste del av digitaliseringen. Dette vil gi bedre 
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bruk av teknologi, integrerte helsetjenester, mer tid til pasientrettet arbeid og legge bedre til 
rette for forskning og innovasjon – for en bedre helsetjeneste.  
 
Infrastrukturen som kommer med program STIM vil være både sikrere og mer effektive enn 
dagens infrastruktur. Den legger også til rette for samhandling på tvers av helseforetak, 
primærhelsetjeneste og pasienter på en måte som ikke er mulig å oppnå med dagens 
løsninger. Leveransene kommer fortløpende og er med på å forsterke hverandre, noe som 
gradvis gir moderniseringsgevinster for hele regionen. 
 
Moderniseringen gir store sikkerhetsgevinster. I tillegg til moderne infrastruktur introduserer 
vi neste generasjons påloggingsløsninger som gjør at vi etter hvert kan gå bort ifra 
brukernavn og passord. Sammen med en løsning for brukere med utvidede rettigheter 
(privilegerte tilganger) bidrar vi til enda bedre tillit til at helsedata er tilgjengelige for de som 
trenger dem når de har behov for informasjonen. 
 
Samtidig som vi etablerer en felles regional plattform, modernisert nettverk og nye 
sikkerhetsløsninger, blir det viktig å sanere eksisterende og gammel infrastruktur etter hvert 
som tjenester migreres. Her må vi må jobbe tett med helseforetakene for å finne ut hvilke 
tjenester som skal flyttes først. I tillegg må vi se på hvilke applikasjoner som fyller tilnærmet 
samme behov og hvilke av disse vi eventuelt kan erstatte med en standardisert applikasjon 
for flere helseforetak. Det er når vi sanerer plattformer at vi kan realisere de største 
økonomiske og forvaltningsmessige, i tillegg til en del av de sikkerhetsmessige gevinstene. 

3. Styring og organisering  
At program STIM lykkes er strategisk viktig for Helse Sør-Øst. Moderniseringen av IKT-

infrastrukturen krever at roller og myndighet er tydeliggjort og at helseforetakene og 

linjeorganisasjonen et sterkt involvert og utfyller sitt ansvar i arbeidet. Sykehuspartner HF 

har ansvar og fullmakter i kraft av å være felles IKT-tjenesteleverandør for foretaksgruppen. 

Helseforetakene har et selvstendig ansvar som dataansvarlige. Styringen skjer gjennom den 

formelle virksomhetsstrukturen. Forankringen gjennom ulike fora er sentral for at 

helseforetakene og linjeorganisasjonen skal legge til rette for å ta imot nye løsninger.  

3.1. Program- og prosjektstyring 

I program STIM utøves myndighet og ansvar i henhold til helseforetaksmodellen og Helse 
Sør-Øst rammeverk for virksomhetsstyring. Programstyringen baseres på Managing 
Successful Programmes. Styringsmodellen har tre lag: 
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Figur 4 Program STIM styringsmodell 

Programmets styringslinje går fra programeier, via programleder og til prosjektleder, som 
samvirker med tjenesteproduserende linje i Sykehuspartner HF. Samvirket omfatter blant 
annet deltagelse i STIM programstyringsgruppe, ivaretakelse av prosjekteierrollen og 
medarbeidere fra linjen som er prosjektdeltagere eller skal være mottakere av programmets 
leveranser. Programmet samvirker også med felles administrative og faglige områder i linjen. 
Disse er også representert i STIM programstyringsgruppe og har fagpersoner engasjert i 
STIM. 

 
Figur 5 Program- og prosjekteierstyring 

 
Ansvar og myndighet i program og prosjekt er basert på Helse Sør-Østs Prinsipper og 
retningslinjer for program- og prosjekteierstyring, se illustrasjon av STIM program- og 
prosjekteierstyring i figuren under. Program STIM er styrt av en programeier, en 
programstyringsgruppe, prosjekteier og styringsgrupper. Se kapittel 4.3 Roller og funksjoner.  
Direktør for virksomhetsområdet IKT-tjenester i Sykehuspartner HF er linjeorganisasjonens 
endringsleder og gevinstansvarlig. 

3.1.1. Roller og funksjoner  

Rolle- og ansvarsdelingen søker å følge rammene beskrevet i PRINCE2 og Managing 

Successful Programs (MSP). 
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Funksjon Beskrivelse  Deltakere  

STIM 
programstyrings
gruppe  

 Programmets øverste styrende organ og 
ansvarlig for at programmet lykkes.  

 Styrer programmet i henhold til mandat 
fra Sykehuspartner HF styre, som tilsvar 
til oppdragsbrev fra Helse Sør-Øst RHF. 

 Støtter programeier i å levere 
programmet og i å sikre forsvarlig styring 
av kostnader, tid, omfang, kvalitet, risiko.  

 Sikre at det foreligger hensiktsmessige 
planer for uttak av gevinster. 

 Sikrer at linjen og helseforetakene er godt 
involvert i og forberedt for endringene.  

 Beslutter STIM programplan og 
styringsdokument.  

 Godkjenner prosjektenes mandater og 
gjennomføring.  

 Godkjenner endringer og prioriteringer.  

 Programeier (leder) 

 SP endringsleder  

 SP gevinstansvarlig  

 Representanter fra 
helseforetakene 

 SP tillitsvalgte  

 Virksomhetsdirektører 

 Programledere  

 Programkoordinator 
(referent)  

Styringsgruppe  
 

 Øverste eskaleringspunkt for prosjekt og 
ansvarlig for prosjektets suksess.  

 Bistå prosjekteier i styringen av prosjektet 
mhp kostnader, tid, kvalitet og omfang. 

 Støtte i planlegging og gjennomføring, og 
sikre at prosjektet tilføres de ressurser og 
kompetanse som er nødvendig. 

 Påse at leveranser er i tråd med 
brukernes behov og krav. 

 Påse at prosesser, teknologi og 
organisasjon ses i sammenheng og bidra i 
implementering av endringer.  

 Sikrer at det foreligger planer for uttak av 
gevinster.  

 Tilrettelegge for og følge opp at 
gevinstrealisering blir ivaretatt av linjen 
og helseforetakene.  

 Bidra til involvering av og forankring med 
helseforetakene som kunder samt 
fagmiljøet i linjeorganisasjonen i 
Sykehuspartner HF. 

 Bidra til at prosjektet har nødvendig 
koordinering og integrasjon med øvrig 
IKT-infrastruktur og andre regionale 
programmer i foretaksgruppen. 

 Sikre at risikostyring blir ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. 

 Prosjekteier (leder) 

 Prosjektleder  

 Seniorbruker  

 Seniorleverandør  

 Representanter fra 
fagområdene i 
Sykehuspartner HF.  

 Representanter fra 
helseforetak 
(teknisk/operative 
ressurser på ledernivå) 

 Representanter fra 
program STIM 
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 Håndtere eskaleringer fra prosjektet. 

Helse Sør-Øst 
direktørmøte 

 Delta i vurdering av problemstillinger som 
har betydning på tvers av 
helseforetakene og bidra til at felles, 
regionale løsninger kan etableres. 

 Direktørene ved helseforetakene har 
ansvar for innføring av leveranser fra 
STIM ved eget foretak.  

 Bidrar til å realisere effekter som IKT-
infrastrukturen muliggjør. 

 Ivaretar foretakets rolle som 
dataansvarlig og behandler 
sikkerhetsvurderinger av leveransene.  

 Direktørmøtet; 
administrerende 
direktør i Helse Sør-
Øst RHF og 
administrerende 
direktører i 
helseforetakene. 

 

3.2. Programorganisering  

Program STIM har etablert en tydelig og effektiv programorganisasjon med definerte roller, 
ansvar og oppgaver, og med en definert styrings- og rapporteringsmodell. Program-
organisasjonen er tilpasset programmets karakteristikker og fokus med riktig antall roller og 
oppgaver med hensyn på integrasjon med prosjektene, kompetanse og leveranseevne.  
 
Program STIM er ledet av en programleder STIM, en programleder område modernisering og 
en programleder område standardisering, og prosjektledere per prosjekt. Disse støttes av 
fagspesialistroller som jobber på tvers av prosjektene og et programkontor som støtter i 
gjennomføring av prosjektene. 

 
Figur 6 Programorganisering. 

 

3.2.1. Roller og ansvar 

 Beskrivelse 

Sponsor  Har gitt oppdraget om å gjennomføre programmet, finansierer 
programmet og er sentral i programstyringen. 
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Programeier   Programeier er øverste ansvarlige for programmet, for programmets 
strategiske retning, dets resultater og at gevinster realiseres.  

 Organisatorisk sponsor og ansvarlig for å kommunisere visjonen for 
programmet, samt tydelig lederskap og retning i programmets levetid. 

 Beslutningsfullmakt innen programmets rammer, herunder beslutte 
endringer og godkjenne leveranser innenfor tid, kost og kvalitet. 

 Har hovedansvar for å sikre effektiv programeierstyring, med bistand fra 
programstyringsgruppen, inkludert strategisk eierstyring av prosjektene. 

 Leder STIM programstyringsgruppe. 

 Endringseier og ansvarlig for styring av endringsledelseskapasiteten. 

 Rapportere til Sykehuspartner HF styre og Helse Sør-Øst RHF. 

 Fremme søknader om finansiering for Sykehuspartner HF styre og Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Ansvarlig for at STIM mål og leveranser er koordinert med og formidlet 
til regionale prosjekter og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

 Fremme endringer i STIM mandat og effekter overfor Sykehuspartner 
HF styre og Helse Sør-Øst RHF. 

 Stille krav til prosjekteier i linjen i Sykehuspartner HF.  

 Stille krav til linjeorganisasjonen for mottak av STIM leveranser. 

 Sikre samarbeidet mellom STIM, andre strategiske satsninger og 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. 

 Stille krav til helseforetakene for mottak av STIM leveranser. 

 Stille krav til at de regionale prosjektenes leveranser baserer seg på den 
infrastrukturen som STIM leverer.  

 Sikre at krav til programsikring blir ivaretatt. 

Prosjekteier  Ansvarlig for at prosjektet når sine effekt- og resultatmål ved å levere 
avtalte leveranser som muliggjør uttak av forventede gevinster i linjen. 

 Hovedansvar for å sikre forretningsinteressene i prosjektet.  

 Skaffe finansiering for prosjektet. 

 Utnevne prosjektleder. 

 Utnevne og lede styringsgruppen.   

 Ansvar for å sikre et godt samarbeid med programledelse slik at de 
samlet styrker og styrer prosjektenes gjennomføring. 

 Følge opp programeiers beslutninger relatert til prosjekt.  

 Gjøre strategiske valg for prosjektet og beslutte faseoverganger, 
herunder godkjenne ledelsesprodukter. 

 Sikre at prosjektet har riktig scope, innretning og en god business case.  

 Forankre Business case og forventede gevinster med virksomhetens 
ledelse, utnevne gevinsteiere og påse at gevinster realiseres. Dersom 
det ikke utnevnes gevinsteiere for prosjektet, må prosjekteier selv 
ivareta ansvaret og oppgavene til denne rollen. 

 Sikre at prosjektet har tilstrekkelige ressurser fra linjen og at det er godt 
forankret i linjen. 
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 Sikre at prosjektet gjennomføres innenfor rammene for tid, kost, 
omfang (kvalitet). 

 Foreslå endringer og løsninger til eskalering i prosjekt som påvirker ulike 
områder og/eller prosjekter.  

 Håndtere eskaleringer fra prosjektet og påse at risiko og avhengigheter 
blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

 Sikre at prosjektet overføres til drift og forvaltning på en god måte 

 Ved behov kan prosjekteier utnevne en prosjektansvarlig for å avlaste 
prosjekteier, jf. egen rollebeskrivelse. Innholdet i rollen avtales særskilt. 
Dersom det ikke utnevnes en prosjektansvarlig for prosjektet, må 
prosjekteier selv ivareta ansvaret og oppgavene til denne rollen. 

Prosjekt-
ansvarlig 

 Prosjektansvarlig er stedfortreder for prosjekteier og utøver sin rolle 
etter avtale med prosjekteier. 

 Få delegert ansvar og oppgaver, med tilhørende myndighet, fra 
prosjekteier, og avhjelpe prosjekteier med å sikre at prosjektet når sine 
resultatmål. 

 Daglig oppfølging av prosjektleder. 

 Lede styringsgruppens arbeid og bistå prosjektleder med agenda og 
referat for styringsgruppemøtene samt sikre at oppfølgingspunkter blir 
ivaretatt. 

 Påse at prosjektledelsen planlegger og opererer innenfor prosjektets 
toleransegrenser og virksomhetens fullmaktstruktur. 

 Bistå prosjektleder med å skaffe prosjektdeltakere fra 
linjeorganisasjonen. 

 Fasilitere og kvalitetssikre strategiske valg for prosjektet og 
faseoverganger, herunder kvalitetssikre ledelsesprodukter. 

 Sikre at gevinstavtaler inngås og at gevinsteierne arbeider målrettet 
med gevinstrealisering gjennom hele prosjektløpet og etter at 
prosjektleveransene er overført til linjeorganisasjonen gjennom 
planlegging, koordinering, styring og rapportering av effekter. 

 Støtte prosjektet ved overføring prosjektleveranser fra prosjekt til 
forvaltning i linjeorganisasjonen. 

Seniorbruker 
 

 Ansvarlig for å spesifisere behovene for de som vil bruke prosjektenes 
produkter, for kontakt mellom brukerne og prosjektledelsen og for å 
følge med på at løsningen vil tilfredsstille disses behov, innenfor 
Business Case begrensningene når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og 
enkelhet å bruke. 

Senior-
leverandør/ 
program STIM  

 Representere interessene til de som designer, utvikler, anskaffer og 
implementerer prosjektets produkter.  

Programleder 
STIM  

 Utøve den daglige ledelsen av programmet. 

 Hovedansvar for at programmet gjennomføres og leveres i tråd med 
programmets mandat, strategi og målbilde, programplan og rammer.  
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 Igangsette og styre programmets prosjekter og tiltak som skal realisere 
programmets gevinster. 

 Ansvar for å sikre et godt samarbeid med programmets omgivelser slik 
at de er kjent med STIM mål og effekter, og kan bidra til at disse nås. 

 Overordnet ansvarlig for at STIM tar hensyn til krav fra mottakerne av 
STIM leveranser og føringer fra felles faglige områder (eks arkitektur, 
informasjonssikkerhet og økonomi). 

 Gjennomføre programeiers beslutninger. 

 Ansvarlig for at programmets gevinster kommuniseres. 

 Rapportere til programeier og STIM programstyringsgruppe. 

Programleder 
modernisering/ 
standardisering  

 Operativt ansvarlig for at prosjektene innenfor programområdene 
standardisering og modernisering leverer iht prosjektenes mandat og 
effekter, samt programmets målbilde og gevinster. 

 Ansvarlig for at prosjektene følger metoder og krav fra felles 
fagområder og utnytter disse til å sikre god prosjektgjennomføring. 

 Eskaleringspunkt for prosjektledere. 

 Ansvar for å sikre et godt samarbeid med prosjekteiere slik at de samlet 
styrker og styrer prosjektenes gjennomføring. 

 Ansvarlig for at prosjektene tar hensyn til krav fra mottakerne av 
leveransene og føringer fra felles faglige områder relatert til 
prosjektene (eks arkitektur, informasjonssikkerhet og økonomi). 

 Følge opp at prosjektenes samlede avhengigheter avklares i samråd 
med linje og foretak. 

 Ansvarlig for at prosjektenes gevinster kommuniseres. 

 Styringsmyndighet overfor prosjekter i hvert programområde. 

 Foreslå nye prosjekter overfor programleder og -eier. 

Prosjektleder   Ansvarlig for at prosjektet produserer de påkrevde produktene innenfor 
de spesifiserte toleransene for tid, kostnad, kvalitet, omfang.  

 Ansvarlig for at prosjektet produserer et resultat som kan oppnå 
gevinstene som er definert i Business case. 

 Kontroll og styring på interne og eksterne avhengigheter.  

 Utarbeide og oppdatere styringsdokumenter, planer og 
avhengighetsoversikt. 

 Håndtere usikkerhet og endringsbehov. 

 Utarbeide og formidle prosjektets effekter og hvilke gevinster som kan 
hentes ut.  

 Ha god dialog med linjeorganisasjonen, slik at prosjektets leveranser og 
effekter er godt kjent og forstått.  

 Gjennomføre avtalt samarbeid med prosjekteier. 

 Rapportere på prosjektets fremdrift og avvik iht. tid, kost og kvalitet.  

Endringsleder   Identifisere endringer som må implementeres for å oppnå ønskede 
gevinster.  

 Forberede organisasjonen på endring og koordinere og gjennomføre 
den delen av endringsarbeidet som programmet har ansvar for. 
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 Bidra til å beskrive og forankre framtidige arbeidsprosesser og integrere 
ny systemstøtte i disse.  

 Kartlegge konsekvenser for endring av arbeidsmåter, kompetanse og 
organisering.  

 Etablere interessentanalyser og koordinere kommunikasjon i samråd 
med kommunikasjonsansvarlig. 

 Løpende vurdere fremdriften i gevinstarbeidet opp mot forventet 
endring, og implementering av endringen. Sikre at de miljøer og 
personer som skal oppleve og ha nytte av endringen, er forberedt på de 
leveranser som skal komme og som de må forholde seg til. 

Programkontor/
program-
funksjoner 

 Bistå prosjekt og program i forvaltning av planer, avhengigheter, 
håndtering av usikkerhet, gevinstrealisering, administrasjon og 
rapportering, informasjonssikkerhet og personvern, økonomi og 
kommunikasjon. 

Program-
controller  

 Programcontroller har ansvaret for den totale økonomistyringen i 
programmet og sørger for at prosjektene utfører sin økonomistyring i 
henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Programcontroller 
har således det overordnede ansvar for at programmet og 
underliggende prosjekter estimerer, styrer og rapporter i tråd med 
fastsatte standarder og rettledninger, og for å bistå prosjektene direkte 
ved behov. 

Programarkitekt  Programarkitekt er ansvarlig for at programmets og dets underliggende 
prosjekter kontinuerlig jobber mot programmets målbilde. 
Programarkitekt er således ansvarlig for overordnet styring av målbilde 
for alle prosjektene i programmet, inklusive den overordnede 
omfangstyring. Programarkitekt leder, og støttes av øvrige arkitekter i 
programmets arkitektur funksjon.  

 Ansvar for at løsningsutviklingen skjer i henhold til Sykehuspartner HF 
IT-arkitektur og at løsningsdesign og -utvikling er i tråd med 
retningslinjer og standarder for arkitektur.  

 Ivareta etablering av IT-arkitekturføringer og deretter løpende utvikling 
av arkitekturen i henhold til Sykehuspartner HFs mål og prinsipper. 

 Ivareta oppfølgingen av at funksjonelle og tekniske arkitekter i 
programmet realiserer vedtatt arkitektur iht. målbilde. 

Ekstern 
kvalitetssikrer 

 Kvalitetssikring av program- og prosjektgjennomføring og tilhørende 
ledelsesprodukter. 

 

3.3. Arenaer for styring og ledelse  

Følgende møtearenaer benyttes for styring og ledelse av programmet:  

Møte Beskrivelse/agenda   Frekvens Deltakere 

STIM  
prosjektledermøte  

 Informasjon, diskusjon og 
avklaringer 

Ukentlig   Programledelse 

 Prosjektledere 
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STIM  
program-
ledelsesmøte 

 Beslutninger, avklaringer, 
prioritering av oppgaver 

Ukentlig   Programledelse 

 Økonomikontroller 

 Programkoordinator 

 Kommunikasjons-
ansvarlig 

 Leder PMO 

Programinternt 
beslutningsmøte  

 Intern kvalitetssikring og 
beslutning ved faseovergang.  

Ved 
behov 

 Programleder 

 Prosjektleder 

 Fagansvarlige  

Styringsgruppe   Status leveranser, endringer, 
gevinster, avvik, ressurser, 
risiko 

 Strategiske veivalg og 
beslutninger på prosjektnivå  

Månedlig  Prosjekteier 

 Helseforetaks-
representanter 

 Prosjektleder 

STIM  
program-
styringsgruppe 

 Status leveranser, endringer, 
gevinster, avvik, ressurser, 
risiko 

 Strategiske veivalg og 
beslutninger på programnivå 

 Faseovergang iht 
fullmaktmatrise   

Månedlig   Programeier 

 Sykehuspartner 
endringsleder  

 Sykehuspartner 
gevinstansvarlig  

 Helseforetaks-
representanter  

 Sykehuspartner 
tillitsvalgte  

 Sykehuspartner 
virksomhets-
direktører 

 Programledere  

 Program-koordinator  

STIM  
temamøte 

 Sykehuspartner HF intern 
informasjon, diskusjon og 
avklaringer 

Hver 2. 
uke 

 Programeier 

 Sykehuspartner 
ledergruppe 

 Programledere 

 Program-koordinator  

Sykehuspartner HF 
Investeringskomité  

 Sykehuspartner HF intern 
kvalitetssikring av Business 
case  

Ved 
behov 

 Sykehuspartner 
økonomidirektør 

Sykehuspartner HF  
styre  

 Status STIM  

 Beslutning faseovergang iht 
fullmaktmatrise   

Iht 
årsplan  

 Styrets medlemmer 

 Programleder  

 Prosjekteier  

Oppfølgingsmøte   Status STIM, 
økonomioppfølging, 
avklaringer  

Iht HSØ 
plan 

 Helse Sør-Øst RHF 
administrerende 
direktør og 
representanter fra 
ledelsen herunder 
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direktør teknologi og 
e-helse HSØ RHF 

 Sykehuspartner 
styreleder 

 Sykehuspartner 
administrerende 
direktør og 
representanter fra 
ledelsen herunder 
programleder ved 
behov 

Helse Sør-Øst RHF  
styre 

 Beslutning STIM 
tertialrapport   

 Faseovergang iht 
fullmaktmatrise   

Iht HSØ 
plan 

 Styrets medlemmer 

 Sykehuspartner 
administrerende 
direktør 

4. Programstrategier  

3.1 Gjennomføringsstrategi  

Realisering av programmets resultatmål innebærer gjennomføring av en kombinasjon av 
prosjekter for å:  

 Redusere teknisk gjeld: Oppgradere trådløst nett, Windows-klienter (overført 
linjeorganisasjonen 1. juni 2020), regional Citrix-plattform og telekommunikasjon på 
dagens plattform. IKT-infrastruktur og applikasjoner som ikke videreføres blir meldt 
til linjen for sanering.  

 Utvikle en moderne infrastruktur: modernisere de lokale nettverkene på lokasjon, 
innføre kryptert stamnett og utvikle felles regional plattform med skytjenester og 
trinnvis som del av regionalt kjøremiljø og plattform for applikasjoner fra regional 
klinisk løsning og andre regionale initiativ, slik at regionen kan ta i bruk nye og 
moderne tjenester. Utviklingen baseres på felles prinsipper for arkitektur og 
sikkerhet.  

 Igangsette migrering fra dagens plattform til moderne plattform, for gradvis å sikre 
mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet.  

 Utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den moderniserte IKT-
infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen. 

 

I parallell må linjen, i dialog med helseforetakene, sanere IKT-infrastruktur og applikasjoner 
som ikke tilfredsstiller funksjonelle eller sikkerhetsmessige krav, slik at omfanget reduseres 
mest mulig før migreringen starter. En viktig del av dette arbeidet er forbedring av 
sikkerheten i lokale datarom basert på fastsatte krav, og å fase ut lokale datarom i takt med 
moderniseringen.  
 
Når felles plattform/regionalt kjøremiljø er etablert, videreutvikles og effektiviseres dagens 
tjenester på denne for best mulig understøttelse av helseforetakenes behov og systemer, 
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applikasjoner og i siste instans pasientenes behov. Det er programmet strategi å gradvis 
overføre leveranser og ansvar til linjen i takt med prosjektenes leveranser. Overføringen 
dokumenteres og linjeorganisasjonen sørger for livssyklushåndtering av infrastrukturen. 
 
For å dele risiko, og for å supplere egen kapasitet og kompetanse, vil programmet benytte 
leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig og i henhold til STIM leverandørstrategi. 
God involvering av helseforetakene i Helse Sør-Øst som databehandlingsansvarlige og 
mottakere av leveransene vil stå sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektene.  
 

3.2 Effektstyring 

Programmets prosess for effektarbeid skal sikre effektstyring i tråd med Helse Sør-Øst IKT-
styringssystem innen styringsområdet gevinst- og endringsarbeid. Videre skal prosessen 
bidra til at leveransene og effektgrunnlaget fra STIM er en integrert del av Sykehuspartner 
HF sin virksomhet. Videre at endringsarbeid prioriteres, styres og følges opp slik at 
realisering av effektmålene er mulig og varige effekter oppnås og bidrar til strategiske mål.   
 
Programmets prosjekter og tiltak skal realisere ønskede gevinster og minimere ulemper og 
nye kostnader. Betegnelsen «effekter» benyttes som samlebetegnelse hvor effekter kan 
enten være positiv/nytte/gevinst eller negativ/ulempe/ny kostnad. Gevinster defineres som 
målbare forbedringer eller positiv effekt. Det noen opplever som positivt kan for andre 
oppleves som en ulempe, kostnad eller negativ effekt.  
 
Programmets leveranser leveres fortløpende og vil gi gradvise effekter for hele regionen. 
Gjennomføringsstrategien til programmet, strategiske valg og beslutninger som er tatt og tas 
fremover innen ulike leveranseområder, legger rammer for hvilke effekter som kan oppnås 
når og hvor. Programmet arbeider etter en trinnvis modell for endring og tilrettelegging for 
varige effekter i tett samarbeid med forvaltningsorganisasjonen:  
 

 

Figur 7 STIM modell for endring og varige effekter 
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STIM effektregister gir den samlede oversikten over identifiserte og godkjente effekter fra 

programmets leveranser, med tilhørende nøkkelinformasjon, forutsetninger og 

endringstiltak som må iverksette for effektoppnåelse. Sammenstilling av effekter på tvers 

reduserer muligheten for dobbeltelling av effekter og legger til rette for helhetlig prioritering 

og styring av effektoppnåelse. 

3.3 Endringsledelse  

Program STIM omfatter mer enn enkeltprosjektenes leveranser. Det sentrale med 
programgjennomføring er at de ulike prosjektene og leveransene til sammen skal medvirke 
til ønsket utvikling i Sykehuspartner HF, slik det er beskrevet i organisasjonens strategiske 
dokumenter og i programmets mandat og effektmål. Det må gjøres justeringer i dagens 
organisering, arbeidsformer og rutiner for at Sykehuspartner HF skal være den partneren 
helseforetakene trenger i fremtiden. I parallell med den teknologiske utviklingen forutsetter 
måloppnåelsen endringer i hvordan Sykehuspartner HF administrerer, forvalter og drifter 
løsningene. Dette skal sikre at Sykehuspartner HF utvikler og tar i bruk evnene til å arbeide 
smidig, metodisk og etter effektive og etterrettelige prosesser for å kunne levere sine 
tjenester i henhold til kundenes behov og forventninger. Denne nye drifts- og 
forvaltningsmodellen utvikles med utgangspunkt i moderniseringen og skal også ivareta at 
eksisterende tjenester kan migreres inn i samme modell. Felles drifts- og forvaltningsmodell 
sitt hovedarbeid er å sørge for at nye arbeidsformer, kompetanse og organisering kommer 
på plass.  
  
For å lykkes kreves involvering og tydelig endringsledelse på tvers av organisasjonen, 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
 

3.4 Innføringsstrategi  

Ny teknologi, verktøy og tjenester krever nye arbeidsformer, kompetanse og organisering.   
Dette krever tidlig involvering, kunnskap om hvilke endringer som kreves, utvikling av 
kompetanse, kapasitet i linjen, endringsstøtte og økte ressurser. Programmets arbeid innen 
styring, forankring og involvering, kommunikasjon, interessenthåndtering og endringsledelse 
av avgjørende for å få dette til. Program og prosjekt skal planlegge og gjennomføre 
overføring av leveranser fra programmet, bidra til at mottakerne forbereder og 
gjennomfører nødvendige innføringsaktiviteter og tilrettelegge for etablering av felles drift- 
og forvaltningsmodell i linjen.  
 

3.5 Avhengighetsstyring  

Program STIM har etablert en prosess for avhengighetsstyring som legges til grunn for 
proaktiv og kontinuerlig styring og kontroll, samt prioritering og realisering av STIM sine 
effektmål.  
 
STIM avhengighetsregister gir den samlede oversikten over alle avhengigheter mellom 

prosjekter i STIM og utad mot andre prosjekter eller organisasjonsenheter. I registeret 
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dokumenteres avhengigheter og relaterte grensesnitt, fagområder som påvirker prosjektenes 

tidslinjer, konsekvenser og tiltak, samt status på tiltakene.  

Sammenstilling av avhengighetene på tvers muliggjør plassering av prosjektleveranser, 
tjenester og helseforetakenes aktiviteter inn i en sammenheng over tid, og muliggjør 
prioriteringer og proaktive beslutninger. Prosjektleder er ansvarlig for oppdateringen av 
avhengighetsregisteret.   
 

3.6 Omfangsstyring og endringshåndtering 

Omfangsstyring skal sikre at prosjektet gjennomfører alt arbeid som er påkrevd, og bare det 
arbeidet som er påkrevd, for å ferdigstille prosjektet på en vellykket måte.  
 
For å sikre kontroll, kvalitet og for å redusere risiko, vurderes og formaliseres endringer i 
planer, budsjett og/eller leveranser før endring 
eventuelt implementeres. Programmet legger til 
grunn at håndteringen av endringer i prosjektene 
skal være transparent og forutsigbar, og følge 
fullmakthierarkiet til Helse Sør-Øst RHF. 
Konsekvenser av endring skal synliggjøres.  
 
Programmets endringshåndteringsprosess, med 
rutiner for saksbehandling, dokumentasjons- og 
kvalitetskrav knyttet til endringsforespørsler og –
beslutninger, baseres på Sykehuspartner HFs 
rutiner og er beskrevet i Prosedyre for 
endringsstyring i STIM programhåndbok.  
 

Figur 8 Endringshåndtering 

STIM programkontor står for mottak, registrering og oppfølging av endringsanmodninger i 
prosess og vedlikehold av STIM endringslogg. 
 
Vurderinger:  

 Programeier må vurdere om beslutning kan fattes iht. fullmaktmatrisen og 
konsekvenser av endringsanmodning; Er det andre (program, prosjekt, linje) i 
Sykehuspartner HF eller Helse Sør-Øst som påvirkes av endringen? Bidra til at 
beslutning blir tatt. 

 Programleder må vurdere om beslutning kan fattes iht. fullmaktmatrisen. Er det 
vesentlige endringer ut over mandat og budsjettramme for programmet? Kartlegge 
og vurdere konsekvenser av endringsanmodning. Er det andre prosjekter i STIM som 
påvirkes av endringen? Bidra til at beslutning blir tatt. 

 Prosjektleder skal identifisere behov for endringsanmodning. Kartlegge og beskrive 
konsekvenser av endringsanmodning. Er det vesentlige endringer utover mandat for 
prosjektet, styrende dokumenter og budsjettramme? 
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3.7 Økonomistyring 

Økonomistyring er summen av ulike former for rapportering, internkontroll, prosess for 

endringsanmodninger og oppfølging som skal gi korrekt styringsinformasjon til program- og 

prosjektledere, STIM programstyringsgruppe, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF.  

4.1.1. Budsjettprosess 

Budsjettprosessen følger retningslinjene i Sykehuspartner HF. Programmet gir innspill til 

Økonomisk langtidsplan og detaljbudsjettering i ordinær budsjettprosess. Det utarbeides 

business case for prosjektene i tråd med Prosjektveiviseren. Godkjent business case for ulike 

prosjektfaser legges til grunn som styringsparameter. I tillegg til godkjent business case vil 

programmets gevinstrealiseringsplan utgjøre innspill til budsjettprosess. 

4.1.2. Business case 

Ved faseovergang er prosjektleder ansvarlig for å utarbeide eller oppdatere business case. 

Programledelsen er ansvarlig for at business case kvalitetssikres og legges frem for 

godkjenning og sikre finansiering i henhold til gjeldende styringsstruktur og fullmaktmatrise. 

I dette ligger det et ansvar for at budsjettene er klassifisert korrekt i henhold til regionale 

retningslinjer, at de dekker alle sider av prosjektets planlagte omfang og at de er både 

realistiske og tilstrekkelige for å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt. Ved overgang 

til gjennomføringsfasen kreves det en særskilt kvalitetssikring og dette arbeidet skal lede til 

en anbefaling av grunnkalkyle (mest sannsynlig verdi), styringsramme (P50) og 

kostnadsramme (P85). Ved overgang til gjennomføringsfase skal det søkes om tildeling av 

midler for avslutningsfase. Beregning av styringsramme må derfor inkludere estimat for 

avslutningsfasen. Business case skal overleveres med en plan for gevinstrealisering ved 

prosjektets slutt eller overføring til linjen.  

Fra og med beslutningspunkt 2 (BP2) skal prosjektene lage grunnlag for beregning av inntjent 

verdi. Fra og med beslutningspunkt 3 (BP3) skal prosjektene i samarbeid med gevinst- og 

kostnadseiere oppdatere prosjektets gevinstrealiseringsplan, som vedlegges business case. 

4.1.3. Toleransegrenser for økonomi 

I henhold til Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring benyttes 
toleransegrenser for å delegere myndighet fra et ledelsesnivå til neste. For alle prosjekter 
skal det defineres toleranser som angir grenseverdier. I en situasjon hvor et prosjekt ikke vil 
kunne levere innenfor de grenseverdier som er definert skal dette umiddelbart eskaleres. 
Sentrale kostnadsnivåer i programmet:  

 Forventet kostnad/grunnkalkyle (P35): er det man forventer prosjektet vil koste når 
det er fullført. Denne kostnadsrammen angir hvor mye det er tatt høyde for i planlagt 
finansiering og inneholder den aggregerte usikkerhetsavsetningen fra underliggende 
prosjektestimater.  

 Styringsramme (P50); angir grensen for hvor mye programeieren maksimalt kan 
planlegge for, og disponere i den totale gjennomføringen av programmet, og 



 
 
 
 
 

Side 23 av 30 
 

Program STIM - Styringsdokument 
 
Prosjekt: 

 

Dato: Referanse: 
 

inkluderer programmets usikkerhets- og risikopåslag. Styringsmålene til 
programleder og den enkelte prosjekteier angir hvilken kostnad de skal styre mot. 
Deler av det forventede tillegget kan fordeles på prosjektene for å begrense antall 
eskaleringssaker til programmets styringsgruppe.  

 Kostnadsramme (P85): utgjør den øvre kostnadsrammen, og inkluderer en post for 
uforutsette kostnader.  

Toleransegrensene for økonomi er gitt ut fra at gjennomføringsprosjektene disponerer 
vedtatt grunnkalkyle i Business case. Som del av grunnlag for faseovergang til 
gjennomføringsfase (BP3) utarbeides en økonomisk usikkerhetsanalyse som gir 
styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85). Endringer ut over grunnkalkyle og 
styringsramme eskaleres i henhold til fullmaktstruktur. Endringer utover administrerende 
direktørs fullmakter eskaleres til styret i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Det 
medfører følgende fullmaktstruktur: 

 For prosjekter med totalbudsjett innenfor 20 millioner kroner: 
o Grunnkalkyle – prosjektleder 
o Styringsramme (P50) – innenfor administrerende direktør i Sykehuspartner HF 

fullmakt/STIM programstyringsgruppe 
o Kostnadsramme (P85) – styret i Sykehuspartner HF 

 

 For prosjekter med totalbudsjett over 20 millioner kroner: 
o Grunnkalkyle – prosjektleder  
o Styringsramme (P50) – innenfor administrerende direktør i Sykehuspartner HF 

fullmakt/STIM programstyringsgruppe 
o Kostnadsramme (P85) – Helse Sør-Øst RHF via Sykehuspartner HF styre.  

 
Det er definert toleranser som angir grenseverdier for blant annet kostnads- og tidsavvik. I 
en situasjon hvor program- eller prosjektledelse antar at et prosjekt ikke vil kunne levere 
innenfor definerte grenseverdier, skal dette eskaleres umiddelbart. Prosjekteier kan 
delegeres myndighet innenfor Sykehuspartner HF fullmakt.  
 

3.8 Interessenthåndtering og kommunikasjon 

Programmets interessenthåndtering omfatter identifisering av interessenter, å opprette og 
analysere interessentprofiler, definere interessentstrategi, planlegge håndtering av 
interessentene, gjennomføre planlagte aktiviteter og måle effekten av aktivitetene. Arbeidet 
har til hensikt å definere hvem som må ha hvilken informasjon når, og hvordan det sørges 
for at dette skjer. Programmets viktigste interessenter er:  
 

 Kunder: helseforetak og Sykehuspartner HF linjeorganisasjon   

 Beslutningstakere: STIM programstyringsgruppe, administrerende direktør i 
Sykehuspartner HF, Sykehuspartner HF styre, administrerende direktør i Helse Sør-
Øst RHF, styret i Helse Sør-Øst RHF.   

 Samarbeidspartnere: prosjekteiere, fagekspertise og tillitsvalgte i Sykehuspartner HF, 
styringsgrupper, IKT-ledere og mottaksapparat ved helseforetakene. 
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 Medarbeidere i Sykehuspartner HF.  
 
Programmets prosjekter har egne prosjektspesifikke interessentanalyser med tilhørende 
kommunikasjonsplaner.   
 
Kommunikasjonsarbeidet i STIM skal bidra til at programmets mål nås på en så effektiv og 
god måte som mulig innenfor rammene som er gitt, og å skape en entydig oppfatning av 
effekten av investeringen for Helse Sør-Øst. Hovedbudskap, prinsipper og 
kommunikasjonskanaler er beskrevet i programmets kommunikasjonsstrategi. STIM 
kommunikasjonsstrategi definerer retningen for kommunikasjonsarbeidet for programmet 
og prosjektene, hvilke virkemidler som skal benyttes ut ifra gjeldende situasjonsbilde og 
utfordringer, og legger grunnlaget for hva og hvordan programmet skal kommunisere med 
de som berøres av og/eller er involvert i programmets aktiviteter. Programmets 
kommunikasjonsstrategi innebærer programledelsens kontinuerlige tydeliggjøring og 
formidling av programmets mål, rammer og gevinster både eksternt og internt. 
Programmets kommunikasjonsstrategi oppdateres i henhold til den til enhver tid gjeldende 
planen for Sykehuspartner HFs endring og utvikling. Det operative kommunikasjonsarbeidet 
og tiltakene er beskrevet i kommunikasjonsplanen. Roller og retningslinjer for 
kommunikasjonsarbeidet er beskrevet i STIM programhåndbok.  
 
Programmets kommunikasjonsaktiviteter skal støtte seg på følgende hovedbudskap:  

1. Dagens IKT-infrastruktur er ikke tilrettelagt for å oppdatere og ta i bruk nye tjenester 
i takt med helseforetakenes behov og forventninger. STIM er en viktig bidragsyter til 
å redusere gapet mellom forventninger og leveranseevne.  

2. Infrastrukturen program STIM etablerer legger bedre til rette for at informasjon kan 
deles mellom sykehus og ulike omsorgsnivåer, og for oppfølging av pasienter utenfor 
sykehuset.  

3. For at Sykehuspartner skal bli den tjenestetilbyderen helseforetakene trenger, må vi 
realisere potensialet som ligger i moderniseringen. Dette krever at Sykehuspartner 
utvikler nye arbeidsformer, organisasjon og kompetanse.  
 

3.9 Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen omfatter prosessene som er påkrevd for å sikre at prosjektene 
tilfredsstiller behovene de skal oppfylle, fulgt opp innenfor styringsparameterne innen tid, 
kost og omfang som er satt. Programmet benytter kvalitetssystemet i Sykehuspartner HF og 
følger etablerte rutiner for faseovergang, leveransestyring, endring og kvalitetssikring, som 
sikrer en standardisert planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektene. Rutiner og 
prosedyrer som er spesifikke for programmet er beskrevet i STIM programhåndbok. 
 
Kvaliteten på leveransene ivaretas iht prosedyre for faseoverganger med kvalitetssikring av 
prosjektets dokumentasjon og beslutningspunkter, kvalitetsgjennomganger av styrende 
dokumentasjon og gjennom rapportering i prosjektgjennomføringen. Prosjektene utarbeider 
kvalitetsplan, og mottakerne av leveransene skal signere på overleveringsdokumentasjon.  
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Kunder og brukere er involvert i kvalitetssikringen gjennom deltakelse i styringsgruppe og i 
via regelmessige fora for informasjon og forankring i foretaksgruppen.  
 

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern 
kvalitetssikring av program STIM og prosjektene. Kvalitetssikringen gjennomføres i 
iterasjoner, slik at Sykehuspartner HF kan iverksette tiltak fortløpende. Det gjøres ekstern 
kvalitetssikring av prosjekter med høy kompleksitet og risiko.  
 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. 
driftsorientering til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Programmet har 
kontinuerlig dialog med konsernrevisjon. Følgerevisjonsrapporter, inkludert 
konsernrevisjonens anbefalinger, fremlegges tertialvis for styret i Sykehuspartner HF og 
styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 

3.10 Risikostyring  

Programmet driver proaktiv risikostyring på prosjekt- og programnivå for å synliggjøre 
hindringer og håndtere disse for å rydde veien for program og prosjekt frem til 
måloppnåelse. Risiko som påvirker måloppnåelse registreres i et risikoregister og følges opp. 
 
Prosjektleder er ansvarlig for ivaretakelse av risikostyring innenfor eget ansvarsområde, se 
Prosedyre for risikostyring i STIM programhåndbok. Risiko og tilhørende tiltak følges opp i 
månedlige Risk Reviews. Rød og ikke-akseptabel risiko følges spesielt opp i hyppige «Red Risk 
Reviews», med fokus på gjennomføring av tilstrekkelige tiltak for å ta risiko ut av rød sone.  
 
Risikobildet gjennomgås løpende. Prosjektleder rapporterer på prosjektets totale 
risikoeksponering og tiltak som en del av prosjektets månedsrapportering til 
programledelsen. Programmets risikovurdering med tiltak rapporteres til programeier i STIM 
programstyringsgruppe per tertial. Risiko som ikke kan håndteres av programmet eskaleres, 
med forslag til risikoreduserende tiltak, uten unødig opphold. Programmets risikobilde 
inngår i Sykehuspartner HF virksomhetsrapport, samt i overordnet tertialvis risikovurdering 
til administrerende direktør, Sykehuspartner HFs styre og Helse Sør-Øst RHF. Risikoanalyser, 
basert på risikoutvikling over tid, inngår i grunnlaget for beslutninger om kritiske veivalg i 
programmet. 
 

3.11 Kontrakts- og konkurransestrategi  

Flere STIM-prosjekter vil ha behov for leveranser av utstyr, programvare og/eller tjenester 
fra det eksterne leverandørmarkedet.).  Programmet skal i størst mulig grad søke å utnytte 
den kapasiteten og kompetansen som leverandørmarkedet tilbyr for på denne måten å sikre 
høy leveranseevne i programmet, og i henhold til vedtatt STIM leverandørstrategi (styresak 
043-2019). 
 
Eksterne leveranser vil enten anskaffes gjennom allerede eksisterende leverandøravtaler 
eller gjennom separate anskaffelsesprosesser. Når det gjelder førstnevnte er det en 
forutsetning at omfanget ligger innenfor de gjeldende avtalenes rammer, både med hensyn 
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på materielt og økonomisk omfang. For sistnevnte skal slike anskaffelser gjennomføres i 
henhold til STIMs anskaffelsesprosess som definert i programhåndboken: 
 

 
Figur 9 Program STIM anskaffelsesprosess 

 
Retningslinjene for anskaffelser i STIM er detaljert beskrevet i Prosedyre for eksterne 
anskaffelser i STIM programhåndbok, hvor også retningslinjer for leverandørstyring er 
beskrevet.  
 

3.12 Sikkerhetsledelse  

Sikkerhetsledelse omfatter å sikre at dokumentasjon ivaretar interne retningslinjer, 
kontrollrammeverk og eksterne lovverk og retningslinjer for informasjonssikkerhet. 

5. Beslutningsprosessen  

5.1. Beslutningsløpet for et prosjekt i program STIM  

Prosjektene i STIM følger prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. Beslutningsprosessen skal sikre 

at alle forhold relatert til beslutning om faseovergang for prosjektene ivaretas.  

 

Figur 10 Grafisk sammendrag av prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. 

 

Faseovergangene er markert med røde sirkler i figuren over. Faseovergang er en formell 

prosess som skal sikre at prosjektet er i stand til å levere prosjektets leveranser innenfor de 
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rammer som er satt. Prosedyren for faseovergang for prosjekter i STIM, dens aktiviteter og 

krav, er detaljert beskrevet i STIM programhåndbok.  

Figur 11 Beslutningsløpet for prosjekter i program STIM. 

 

Figuren over beskriver hvor og av hvem endelig beslutning om faseovergang for prosjekter i 

STIM tas. Fullmaktmatrisen avgjør hvilket nivå som har myndighet til å godkjenne 

prosjektmidler. Prosjekter av særskilt strategisk betydning og/eller høy kompleksitet vil 

kunne kreve behandling på et høyere nivå enn hva den økonomiske fullmaktmatrisen tilsier.  

Prosjektleder avklarer med programledelsen hvilke forum som er nødvendig for 

faseovergang og legger plan for faseovergang.  

I tillegg kommer nødvendig regional forankring og godkjenning av prinsipper og målbilde. 

Rekkefølgen på når et prosjekt skal innom ulike fora vil kunne variere avhengig av 

møtetidspunkt.  

5.2. Beslutningsdokumentasjon   

Prosjektleder er ansvarlig for dokumentasjon og gjennomføring av prosjektet i henhold til 

prosjektets fase. Det skal være løpende dialog og samarbeid mellom prosjekt, fagansvarlige i 

programmer og i linjen, programleder og prosjekteier.  

Før faseovergang skal beslutningsunderlag utarbeides i godt tid. Fagansvarlige og 

prosjekteier skal kvalitetssikre prosjektdokumentasjonen og at vesentlige forhold er 

ivaretatt. Deres vurdering synliggjøres i beslutningsunderlaget. 

Prosjektdokumentasjon og beslutningsunderlag fremlegges for programleder som tar 

beslutning om videre framdrift i et programinternt beslutningsmøte. Deretter gjennomføres 

saksgangen ved en faseovergang, både forankring og beslutning, se avsnitt 5.1. Prosedyre for 

faser og beslutning om faseovergang i program STIM i STIM programhåndbok.  
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6. Plan  

6.1. Overordnet gjennomføringsplan  

Sammen med styringsdokumentet operasjonaliserer STIM programplan programmets 

oppdrag og mandat. Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden, 

sentrale milepæler for realisering av programmets leveranser og gevinster, og detaljerte 

leveranseplaner per prosjekt i gjennomføringsfasen inneværende år.  

Programplanen godkjennes av STIM programstyringsgruppe. De prosjektvise 

leveranseplanene godkjennes i prosjektenes styringslinje og i henhold til gjeldende 

fullmaktmatrise ved overgang til gjennomføring. Dette medfører at det er prosjektplanene 

som er førende, og programplanen en sammenstilling av de ulike prosjektplanene.  

Det er dialog med Sykehuspartner HF styre og eier om planen og nødvendige prioriteringer, 

blant annet i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomisk langtidsplan. 

Programplanen oppdateres minimum årlig i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk 

langtidsplan. 

Figur 12 Overordnet gjennomføringsplan program STIM 2019-2023 
 

Prosjektene i STIM skal med utgangspunkt i overordnet gjennomføringsplan utvikle, etablere 

og vedlikeholde leveranseplaner for de leveransene prosjektet skal levere. Prosedyren for 

leveranseplanlegging inngår i STIM programhåndbok.  
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6.2. Prinsipper og krav til prioritering  

Prosjektene er prioritert etter gjeldende behov, og programmet vil gjennom perioden rette 
større fokus mot nye sykehusbygg og andre regionale program for også å sikre fremtidige 
behov.  

7. Rapportering   
Rapportering utgjør grunnlag for styring og oppfølging av program STIM. Formålet med 
rapportering av status og utvikling er å sørge for kontroll på prosjektenes leveranser og 
styringsparametere. Rapporteringen skal reflektere faktisk tilstand, og benyttes til informere 
beslutningstakerne om avvik, utfordringer og behov for avklaringer eller støtte i 
gjennomføringen av prosjektet og tilretteleggingen for gevinstrealisering. 
 
Programmet følger en etablert prosess der ansvar, rapporteringsveier og oppfølging er 
definert. Sentrale ressurser i programmet styrer prosessen, beskrevet i Prosedyre for 
rapportering i STIM programhåndbok. Maler og veiledninger definerer hva som skal inngå i 
rapporteringen og når det skal rapporteres. Rapporteringsformatet inkluderer fastsatte 
rapporteringsparametere innenfor områdene status, kost, omfang, tid, risiko, gevinststyring, 
kommunikasjon, interessentinvolvering, avhengigheter og inntjent verdi. Toleransegrenser 
gir kriterier for fastsettelse av status på de ulike parameterne.  
 
Prosjektleder er ansvarlig for månedlig rapportering for sitt prosjekt. Statusrapportene 
kvalitetssikres i flere ledd og i samarbeid med programleder og prosjekteier, der 
prosjektleveransene vurderes opp mot programmets samlede leveranser og mot linjens 
verdikjeder. Rapporten til programledelsen brukes som grunnlag for styring og til 
rapportering til styringsgruppen som behandler rapporten i oppfølgingen av prosjektet.  
 
Programleder er ansvarlig for å rapportere programmets status månedlig til programeier i 
STIM programstyringsgruppe. Sykehuspartner HF VO Virksomhetsstyring innlemmer 
rapporten i virksomhetsrapporten til Sykehuspartner HF styre. STIM statusrapport behandles 
i oppfølgingsmøtet i Helse Sør-Øst RHF. Programmet utarbeider egen tertialrapport. Denne 
går til STIM programstyringsgruppe, styret i Sykehuspartner HF og styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Som en del av Sykehuspartner HF rapporterer STIM årlig melding til Helse Sør-Øst RHF med 
basis i oppdrag og bestilling. 
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Rapport Beskrivelse Frekvens Ansvarlig 

Statusrapport 
prosjekt 

Inkluderer status, kost, omfang, tid, risiko, 
gevinststyring, kommunikasjon, 
interessentinvolvering, avhengigheter, 
fremdrift, risiko, hendelser, bemanning og 
inntjent verdi. 

Måned Prosjektleder 

Statusrapport  
program STIM  

Status program, som inkluderer 

 Overordnet status  

 Leverte og planlagte leveranser 

 Fremdriftsplan  

 Avvik og tiltak 

 Økonomistatus, med inntjent verdi og 
prognose 

Måned Programleder 

Tertialrapport  
program STIM 

Status program og prosjekt, som inkluderer 

 Overordnet fremdrift og milepæler 

 Økonomi 

 Risikobeskrivelse og tiltak 

 Gevinstrealisering 

 Kvalitetssikring og revisjon  

 Status prosjekt alle faser  

Tertial  Programleder  

Årlig melding  Leverte leveranser og effekter foregående år 
sett opp mot oppdrag- og bestilling fra Helse 
Sør-Øst RHF. Inngår i årlig melding for 
Sykehuspartner HF. 

Årlig Programleder  

 
  
 
 
 
 


