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1. Hva saken gjelder 

I rapporten fremgår status per 30. april 2022 for Sykehuspartner HFs program for standardisering og 
IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Videre inngår status for prosjektene Windows 10 fase 2, 
Windows 10 fase 3 og trådløst nett fase 2 i tertialrapporten. Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF 
er ansvarlig for gjennomføringen av de tre sistnevnte prosjektene.  

Tertialrapporten ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. mai 2022. 

 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Program STIM 

Per 30. april 2022 har program STIM tolv prosjekter i gjennomføring. Prosjektene i STIM har for det 
aller meste god fremdrift, jf. STIM programplan 2022-2023 styresak 008-2022. Manglende 
leveranseevne i utstyrsmarkedet som følge av pandemien er stadig en betydelig risiko og har medført 
forsinkelser for enkelte prosjekt. Alternative løsninger og aktiviteter gjennomføres for å redusere 
konsekvensene og STIM er i tett dialog med leverandørene, men det er stadig stor usikkerhet knyttet 
til dato for mottak av utstyr.  

 

Figur 1 IKT-infrastrukturprosjekter i program STIM og i linjen i Sykehuspartner HF i henhold til fase, og med 
illustrasjon av kostnad for prosjekt som er vedtatt finansiert.  

 
I løpet av første tertial har programmet avsluttet enda ett prosjekt, og to prosjekter har startet 
gjennomføring: Prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling har fått godkjenning for oppstart og 
gjennomføres i henhold til smidige prinsipper og etablering av tverrfaglige team, og prosjekt felles 
plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen har fått godkjenning for oppstart av første 
gjennomføringsfase, som i tillegg til bruk av ny teknologi skal sikre Sykehuspartner HF en moderne 
plattform i eget datasenter.  

Prosjekt mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling ble avsluttet i tertialet med positive 
tilbakemeldinger på gjennomføringen, interessenthåndteringen og for å ha fått på plass en viktig 
grunnplanke for området mobilitet. Prosjektet har etablert mobile enheter som en 
forretningstjeneste og samlet ansvaret for leveranser, drift og forvaltning av mobile enheter som en 
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plattform for mobilapplikasjoner og standardisere tjenester som Sykehuspartner HF kan levere til 
helseforetakene. Effekter er tatt ut av bruk av mobile enheter beregnet til pasientbehandling ved 
Sunnaas sykehus. Konseptet skal rulles ut til alle helseforetakene i regionen. Prosjekt mobilitet har 
levert innenfor tid, omfang og med et mindre forbruk på 2,5 millioner kroner som følge av at 
prosjektet benyttet færre timer og eksterne ressurser enn estimert. Prosjektet har lagt til rette for 
varige effekter i Sykehuspartner HF ved at spart tid og forbedret leveransekvalitet kan benyttes til 
nye og/eller endrede arbeidsoppgaver. Effekter og tiltak er forankret med gevinstseier i linjen. 

I samarbeid med virksomhetsområde IKT-tjenester i linjen har programmet fulgt opp avhengigheten 
Helse Sør-Øst prosjekt regional EPJ modernisering har til etableringen av felles regional plattform. 
Dette for å redusere risikoen for at uforutsette endringer i omfang kan føre til økte kostnader, lavere 
kvalitet og forsinkede leveranser for programmet, og for å sørge for at prosjekt regional EPJ 
modernisering får realisert sine leveranser.  

Programmet jobber både med nettverk mellom lokasjoner, lokale nett på lokasjonene og med å øke 
krypteringsgraden for å møte Datatilsynet sitt krav. I tertialet er endringsanmodninger godkjent for 
prosjektene innføring kryptert stamnett og kryptert indre kjerne som konsekvens av forrige tertials 
forsinkelser som følge av mangel på nettverksutstyr grunnet pandemien og lengre leveringstider. 
Forlengelsen av tidsplanene håndteres innenfor eksisterende økonomiske rammer. For prosjekt 
innføring kryptert stamnett er kjernerutere levert. Norsk Helsenett SF har utplassert rutere i 
regionen.  

Kapasitetsøkning av DC-LAN på datasenter Digiplex og Basefarm, for å kunne håndterer RAM, er 
ferdigstilt og overlevert til linjen.  

Som følge av rettsbehandlingen i etterkant av tildeling av rammeavtalen for modernisering av 
nettverket i Helse Sør-Øst er signering med leverandør forsinket og forventes tidligst juni 2022. Lange 
leveransetider på utstyr er også inntruffet og påvirker prosjektets milepæler. Prosjektet har iverksatt 
forebyggende og mitigerende tiltak for å opprettholde tidsplanen. Som følge av dette, og manglende 
leveranseevne i markedet, vil en endringsanmoding vedrørende omfanget på det avbøtende tiltaket 
kryptert indre kjerne fremmes i andre tertial 2022.  

Prosessene for anskaffelse av en avtale med en skyplattformforhandler, en avtale med en 
kompetansepartner for bistand til å bygge intern skykompetanse og til å etablere tjenester i skyen, 
og en rammeavtale for 5G som tjeneste, pågår. 

Prosjekt regional telekomplattform har for første gang erstattet Telenor sine ISDN-linjer med IP-
linjer, og resterende portering i 2022 skal gjøre Helse Sør-Øst uavhengig av ISDN-linjene som Telenor 
legger ned fra januar 2023.  

For program STIM har driftskostnadene prognose lik budsjett. Investeringene er 28 millioner kroner 
lavere enn budsjettert hittil i år, avvik mot budsjett kan i hovedsak knyttes til:  

 Forskyvning av kostnader, forsinkelse eller utsettelse i forbindelse med oppstart av 
gjennomføring for prosjektene modernisering av nett, felles plattform – trinn 1 
modernisering Leveranseplattformen, regional testplattform, trådløst nett fase 2 og Windows 
10 (-33,3 millioner kroner) 

 På grunn av global komponentmangel var utstyrsleveranse til prosjekt kryptert indre kjerne 
forsinket i 2021 og ikke budsjettert for i 2022 (10,5 millioner kroner) 

 Prosjekt tjenesteetablering mobile enheter og PAM for MTU/BTU blir ikke startet (-7,0 
millioner kroner) 

 Diverse andre avvik, knyttet til eksempelvis besparelser og forskyvning av anskaffelser (-16,4 
millioner kroner), gjelder prosjektene regional telekomplattform, felles plattform - trinn 1 
containerteknologi og innføring kryptert stamnett. 
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 Overordnet er det innarbeidet en reservert likviditet i budsjettet for å håndtere antatte 
forsinkelser som reduserer avviket (18,2 millioner kroner). 

Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonens rapport 9-2021 - følgerevisjon STIM - 3. tertial 2021 ble 
fremlagt for Sykehuspartner HF styre 9. mars 2022, jf. styresak 029-2022, og Helse Sør-Øst RHF 
revisjonsutvalget orienterte styret i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022. Etter anbefaling fra Helse Sør-
Øst RHF konsernrevisjon er beskrivelsene av programmets risikoer ytterligere konkretisert og 
risikoreduserende tiltak tydeliggjort. Konsernrevisjon har i første tertial 2022 gjennomført revisjon av 
prosjektene mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen og modernisering av nett. 
Konsernrevisjonen planlegger å fremlegge rapport for dette i Sykehuspartner HF styre 22. juni 2022. 

Programmets høyeste risikoer er at stort endringspress og manglende kapasitet i linjen til å 
implementere endringene som STIM leverer, sammen med helseforetakenes manglende finansiering, 
forberedelser, mottak og bruk av leveransene, fører til at endringene ikke blir implementert og at 
effektene ikke realiseres. Programmet jobber aktivt med risikoreduserende tiltak rettet mot 
forberedelser for mottak ved helseforetakene. Innsikt opparbeidet i tredje tertial 2021 er benyttet 
som grunnlag for styrket effektstyring samt anvendelse av endringsledelse og smidig metodikk. 
Tiltakene er forventet å redusere sannsynligheten for at restrisiko inntreffer, men ikke konsekvensen. 
For tiltaksområdene anvendelse endringsledelse og smidig metodikk gjør programmet konkrete 
forbedringer i enkeltprosjekter i parallell med at beste praksiser innen fagområdene blir 
dokumentert for anvendelse både i og utenfor STIM. Programmet er tilført dedikerte ressurser for å 
styrke disse områdene. 

For å realisere potensialet som ligger i den nye teknologien, slik som sky, modernisert nettverk og 
infrastruktur som kode, må arbeidsprosesser og teamsammensetning tilpasses. Oppfølgingen av at 
prosjektene leverer arbeidspraksiser i tråd med Sykehuspartner HFs valgte rammeverk for 
verdistrømmer (IT4IT/ITIL4) er også styrket i løpet av tertialet.   

 

2.2 Prosjekt Windows 10 og trådløst nett fase 2 
Prosjekt Windows 10 fase 2 har god fremdrift. Prosjektet har revidert milepælsplanen for å reflektere 

at et større antall klienter enn først antatt skal håndteres. Det økte omfanget er planlagt håndtert 

innenfor eksisterende rammer, men bidrar negativt til prosjektets risikoprofil. Tiltak er iverksatt.  

For Windows 10 fase 3 viser erfaring med klientomlegginger tilknyttet MTU at kompleksiteten er 

høyere enn antatt, og at forutsatte forberedelser ikke har blitt foretatt. Prosjektet har derfor startet 

tidlig isolering, økt innsatsen for å få forberedt installasjoner og eventuelt forlengelse for 

omlegginger og innenfor budsjettrammen. 

Prosjekt trådløst nett fase 2 ble i tertialet godkjent for oppstart i linjeorganisasjonen. Hensikten med 

prosjektet er videre utrulling av trådløst nett med full dekning i Helse Sør-Øst. Utrullingen er en 

forutsetning for at regionale prosjekter, slik som helselogistikk, kan realiseres. I løpet av tertialet er 

prosjektets forutsetninger endret. En endringsanmodning godkjent i mai 2022 omfatter endring av 

produktvariasjonen, forlengelse av tidsplanen for prosjektets trinn 1 ut oktober 2023 og bruk av 3 

millioner kroner av styringsrammen. Tidligfinansiering av anskaffelsen i prosjektets trinn 2 er også 

godkjent og muliggjør bestilling av hardware for 2023 så snart rammeavtalen for prosjekt 

modernisering av nett er på plass. Som følge av avhengighetene til og fordelene med å samle alle 

prosjekter for endring og utvikling av bærerkapasitet ett sted, og for å koordinere med 

helseforetakenes tilretteleggelse for trådløst nett, overføres ansvaret for gjennomføring av prosjekt 

trådløst nett fase 2 til program STIM. Programstyringsgruppen sluttet seg til forslaget i møte 12. mai 

2022. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Program STIM tertialrapport for første tertial 2022 viser at programmet i all hovedsak har god 
fremdrift. I løpet av tertialet er prosjekt mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling avsluttet og 
de to prosjektene Felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen og plattform for 
moderne tjenesteutvikling har startet gjennomføringsfasen.  

Programmet har en stabil risikoprofil, men manglende leveranseevne i utstyrsmarkedet er stadig en 

betydelig risiko og har medført forsinkelser for enkelte prosjekter. Alternative løsninger og aktivitet 

gjennomføres for å redusere konsekvensene. Administrerende direktør følger programmet tett for å 

sikre at leveransene realiseres innenfor vedtatte rammer, og at det iverksettes effektive tiltak for å 

redusere risiko.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for første tertial 2022 for 
program STIM og prosjektene trådløst nett fase 2, Windows 10 fase 2 og fase 3. 


