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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 
Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF. Rapporten omfatter monitorering av utvalgte 
prosjekter og prosesser i programmet, revisjon av prosjekt Felles plattform (siste delrapport 2021) og 
oppfølging av tidligere revisjon av implementering av Windows 10 i foretaksgruppen. 
 
I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten, og Sykehuspartner HFs tiltak. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon har som en del av sitt revisjonsprogram en følgerevisjon av 
program STIM (jf. orientering sak 018-2021). Styret har behandlet konsernrevisjonens rapporter, 
senest revisjonsrapport 7/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner 
HF i sak 080-2021 i møte 14. oktober 2021. 
 
Konsernrevisjonen har justert innretningen for følgerevisjonen, jf. styresak Helse Sør-Øst RHF 102-
2020. Konsernrevisjonen har kategorisert prosjektene i program STIM og prosjekt Windows 10 med 
grunnlag i vurderinger av risiko, kompleksitet og strategisk betydning for å oppnå programmets 
overordnende mål. Det er definert fem prioriterte prosjekter, der konsernrevisjonen over tid vil 
foreta prosjektrevisjoner:  

• Modernisering av nett  
• Innføring kryptert stamnett  
• Felles plattform  
• Felles drifts- og forvaltningsmodell  
• Windows 10. 

 
Om Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjon har ferdigstilt Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon av program STIM 
Sykehuspartner HF. Rapporten legges etter planen frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022. 
 
Målsettingen med revisjonen har vært å fullføre årets revisjon av prosjekt Felles plattform. De har 
videre monitorert utviklingen i STIM inkludert statusrapporteringen til programmet og underliggende 
prosjekter, programmets risikostyring, overordnet styring og finansiering, samt hvordan STIM har 
fulgt opp tidligere anbefalinger konsernrevisjonen har gitt. Konsernrevisjon har også fulgt opp 
Windows 10-prosjektene.  
 
Med bakgrunn i den gjennomførte monitoreringen av program STIM og følgerevisjonen av 
prosjektene Felles plattform og Windows 10, formulerer konsernrevisjonen anbefalinger innenfor 
seks revisjonsområder, jfr. kapittel 5 Anbefalinger, rapportens side 13. Anbefalingene er innenfor 
områdene;  

 Risikostyring  

 Styringsrammer og finansiering av programmet 

 Styring av avhengigheter fra og overfor prosjekt Tjenestemigrering og Felles drifts- og 
forvaltningsmodell 

 Målbilde og veikart som plan for videreutvikling av Leveranseplattformen 

 Beslutningsprosesser i prosjekt Felles plattform 

 Status, risiko og utfordringsbildet. 
 
Sykehuspartner HF med administrerende direktør og programmet har gjennomgått 
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konsernrevisjonens anbefalinger, og utarbeidet tiltak som linjeorganisasjonen og program STIM er 
ansvarlige for å gjennomføre.  
 

 
Anbefaling Tiltak   

Risikostyring Konsernrevisjonen anbefaler at 

risikorapporteringen i program STIM sees 

opp mot programmets målbilde, og at 

risikoenes årsak og konsekvens, samt 

tilhørende tiltak, konkretiseres. Dette for å 

bidra til en mer aktiv risikostyring, og 

bedre forståelse for risiko og oppfølging av 

tiltakenes effekt. 

Programmet er i gang med å forbedre 

dette. Risiko og tiltak vurderes mot 

programmets mål og tiltak for å gjøre 

risiko og tiltak mer konkrete og 

målbare. 

Programmet har også spilt inn en 

brukerhistorie til arbeidet i linjen med 

Nye Clarity for å få passende 

verktøystøtte. 

Styringsrammer og 

finansiering av 

programmet 

For å legge til rette for en mer effektiv 

gjennomføring av program STIM anbefaler 

konsernrevisjonen at Sykehuspartner HF i 

samarbeid med Helse Sør-Øst RHF tar 

initiativ til å vurdere mulighetene for 

endringer og forenklinger i den finansielle 

styringen av programmet.  

Sykehuspartner HF vil utarbeide 

forslag til tiltak og ta initiativ til dialog 

med eier om disse. Ett mulig tiltak er å 

i større grad gå over til 

rammefinansiering, samtidig som 

rapporteringen justeres. 

Styring av 

avhengigheter fra og 

overfor prosjekt 

Tjenestemigrering og 

Felles drifts- og 

forvaltningsmodell 

Programmet bør vurdere om man skal 

dokumentere avhengigheter i 

avhengighetsregisteret så tidlig som mulig 

etter at de er identifisert – selv om det 

ikke er mulig å definere dem helt presist. 

Dette mener STIM at allerede er 

ivaretatt i programmets 

avhengighetsarbeid. Programmet vil 

legge vekt på å videreføre dette slik at 

avhengighetsregisteret er oppdatert. 

Foreslås lukket.  

Målbilde og veikart  

som plan for 

videreutvikling av 

Leveranseplattformen 

Konsernrevisjonen anbefaler at ledelsen i 

Sykehuspartner HF prioriterer de 

organisatoriske endringene som kreves for 

at Leveranseplattformen 2.0 skal kunne bli 

en suksess, eller vurderer andre 

alternativer. 

Sykehuspartner HF vil styrke arbeidet 

med å utvikle prosesser, rutiner og 

kompetanse i takt med at 

Leveranseplattformen videreutvikles, 

og sørge for at organiseringen 

tilpasses oppgavene.  

I den grad arbeidet fører til at det blir 

identifisert behov for endringer ut 

over STIM/Leveranseplattformen, vil 

Sykehuspartner HF følge dette opp i 

linjen og gjennomføre nødvendige 

tiltak. 

Konsernrevisjonen anbefaler at ansvaret 

for organisasjonsendringene som 

forutsettes i Målbilde og veikart tydelig 

plasseres. 

Programmet vil utarbeide et forslag til 

ansvarsdeling mellom STIM og linjen 

for gjennomføring av endringene. 

Dette vil bli konkretisert i det enkelte 

prosjekt. Sykehuspartner HF vil 

iverksette tiltak som gjør at 

overgangen mellom prosjekt og linje 

avtales og konkretiseres. 
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Beslutningsprosesser i 

prosjekt Felles plattform 

På generell basis anbefaler 
konsernrevisjonen at særlig ved store og 
komplekse veivalg bør 
handlingsalternativer, risiko og 
konsekvenser i størst mulig grad utredes 
før beslutningen fattes. 

Programmet vil gjennomføre gode 

utredninger og alternativvurderinger 

innenfor rammene som er gitt.  

For fremtidige konseptvalgutredninger 
anbefaler konsernrevisjonen at det 
vurderes flere reelle alternativer. Dette for 
å gi ledelsen et tilstrekkelig grunnlag til å 
kunne ta informerte beslutninger. 

Anbefalingen er i henhold til gjeldende 

rutiner og praksis, og Sykehuspartner 

HF tar dette punktet til etterretning. 

Status, risiko og 

utfordringsbildet 

Konsernrevisjonen anbefaler at 

Sykehuspartner HF og de øvrige 

helseforetakene i samarbeid utarbeider en 

plan for å håndtere klienter og 

applikasjoner som ikke oppgraderes til 

Windows 10 gjennom prosjektene 

Windows 10 fase 2 og Windows 10 fase 3. 

Dette omfatter både oppfølging i linjen i 

Sykehuspartner HF og hvordan lokalt 

ansvar i de øvrige helseforetakene skal 

ivaretas.  

Tiltak er allerede iverksatt. Prosjekt 

Windows 10 fase 2 og 3 adresserer 

denne problemstillingen sammen med 

initiativet for standardisering og 

sanering i regionen, og i nært 

samarbeid med det enkelte 

helseforetak. 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av 

program STIM og prosjekt Windows 10, og gir viktige innspill til tiltak som øker sannsynligheten for at 

programmet og prosjektene lykkes, og som reduserer risikoen. Sykehuspartner HF har vært involvert 

i konsernrevisjonens følgerevisjon, og gitt sine innspill underveis.  

Konsernrevisjonens rapport skal etter planen legges frem for styret i Helse Sør-Øst 10. mars 2022. 

Det er ønskelig at styret i Sykehuspartner HF får rapporten til behandling før behandling i Helse Sør-

Øst RHF, og rapporten legges derfor frem for styret med viten om at det er kort tid mellom de to 

styremøtene.  

I den vedlagte rapporten gis det både positive og konstruktive vurderinger. I anbefalingene fremmer 

konsernrevisjonen temaer som ikke avgrenser seg til program STIM, men omfatter både linjen i 

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Tiltakene Sykehuspartner HF har utarbeidet er tilpasset 

dette. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon 
av program STIM Sykehuspartner HF og Sykehuspartner HFs forslag til tiltak til etterretning.  
 
 

 
 

 


