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

1 Om program STIM  

Sykehuspartner HF program STIM skal bygge en felles regional plattform som skal understøtte 
samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene i Helse-Sør Øst. Videre 
skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov 
for digitalisering og innovasjon.  

En risikobasert tilnærming er lagt til grunn for prioritering av prosjekter for å redusere teknisk gjeld 
og dekke kritiske behov hos helseforetakene. Fremdrift i programmets øvrige utviklingslinjer 
samordnes med etableringen av felles regional plattform.  

2 Status første tertial 2022  

Per 30. april 2022 har program STIM tolv prosjekter i gjennomføring. I løpet av første tertial 2022 har 
programmet avsluttet enda ett prosjekt, og to prosjekter har startet gjennomføring, se figur 1 under. 

STIM programplan 2022-2023 ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 19. januar 2022 og 
orientert om i Sykehuspartner HF styre i februar. Programplanen beskriver hva STIM som helhet og 
hvert av prosjektene skal levere inneværende og neste år, og er grunnlaget for gjennomføring og 
oppfølging sett opp mot målbildet. Justert STIM styringsdokument ble også godkjent i tertialet.  

Per første tertial 2022 har prosjektene i STIM for det aller meste god fremdrift. 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. 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.  

Prosjekt mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling ble avsluttet etter beslutning i STIM 
programstyringsgruppe 17. februar 2022 og med positive tilbakemeldinger på gjennomføringen, 
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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 plattform for mobilapplikasjoner og standardisere 
tjenester som Sykehuspartner HF kan levere til helseforetakene. I denne filmen beskriver forretnings- 
og gevinsteier i linjen i Sykehuspartner HF effektene som 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, med tilhørende 
tiltak, er forankret med gevinst- og kostnadseier i linjen. 

 

 

Figur 2 Figuren viser på et overordnet nivå status sett opp mot hovedkomponentene i STIM målbilde. 

I samarbeid med de tjenesteporteføljeansvarlige i linjen har programmet etablert veikart for en rekke 
funksjonsområder som synliggjør når ny funksjonalitet gjøres tilgjengelig. I tertialet er planene 
synkronisert for de prosjektene som er avhengige av at felles regional plattform er klar til å tas i bruk 
for nye eller migrerte tjenester. Felles regional plattform må også være tilrettelagt for test, utvikling 
og kurs, skjermet fra tjenestene som blir migrert eller satt direkte i produksjon på samme plattform. 

Programmets risikoer er ytterligere konkretisert og risikoreduserende tiltak tydeliggjort. Dette i tråd 
medanbefaling fra Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon. 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. Blant annet er det gjennomført samling med kontaktpersoner og nøkkelpersoner 
ved helseforetakene og i linjen om etableringen av skyplattform og nødvendige forberedelser for 
innføring av regional telekomplattform ved helseforetakene. Det er jobbet tett med Sunnaas sykehus 
HF og Vestre Viken HF, spesielt Ringerike sykehus, for å avstemme og tydeliggjøre de forberedelsene 
som sykehusene må gjøre før modernisering av nettverk kan iverksettes. 

På bakgrunn av analyser og prioriteringer gjort i forrige tertial har STIM styrket sin kompetanse og 
iverksatt risikoreduserende tiltak knyttet til linjen for økt bruk av smidig metodikk (SCRUM) og 
endringsledelse i prosjektene. Tiltakene med endringsledelse og smidig er forventet at vil redusere 
sannsynligheten, men ikke konsekvensen, for restrisikoen. For begge tiltaksområdene gjøres 
konkrete forbedringer i enkeltprosjekter i parallell med at beste praksiser innen disse fagområdene 

https://youtu.be/2b-J7tBp9vs
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blir dokumentert for anvendelse både i og utenfor STIM. Dette gir mulighet for raskere resultater, 
læring, gjenbruk og forutsigbar kvalitet. Smidig-metodikk er under innføring i fire prosjekter, 
deriblant prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling som ble godkjent for oppstart i STIM 
programstyringsgruppe i februar. Endringsledelse er en avgjørende faktor for å realisere gevinster. 

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. Tilpassede prosesser og nye 
arbeidsformer bygges rundt teknologileveransene, og målsettingen er å sikre at tjenestene tas i bruk 
med en helhetlig tilnærming til både prosess, teknologi og organisasjon. Prosjektene i STIM vil lage 
løsninger basert på "Infrastruktur som kode" (IAK/engelsk IAC) og ved det både ha behov for og nytte 
av nye arbeidsformer. En måte å løse dette på er ved at prosjekter etablerer tverrfaglige team som 
får ansvar for helhetlige leveranser. Per første tertial er det avklart at de to prosjektene plattform for 
moderne tjenesteutvikling og felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen skal 
levere tverrfaglige team som del av sine leveranser. I prosjektgjennomføringen opparbeider teamene 
kunnskap og innsikt til å gjøre prioriteringer og videreutvikle tjenestene i tråd med kundenes behov. 

Program STIM har i tertialet overtatt ansvaret for oppfølgingen av og eierskap til tiltakene for 
Sykehuspartner HFs overordnede risiko det er en risiko for at kompleksitet og omfang i 
gjennomføringen av infrastrukturmoderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring 
og forberedelser for gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og 
modernisering i foretaksgruppen, jf. sak 049-2022. Sannsynligheten for denne risikoen er per 1. 
tertial vurdert som økt i forhold til forrige tertial som følge av mangel på formelle bestillingsrutiner 
og forpliktende samarbeid mellom kliniske prosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner 
HF. For å redusere sannsynligheten for at risikoen inntreffer over tid må samarbeidet på tvers av 
helseregionen styrkes.  

3 Fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføring  

Programmet har i tertialet hatt god fremdrift i prosjektene for etableringen av en moderne, skalerbar 
og fleksibel plattform for regionale tjenester. Felles regional plattform bestå av to hoveddeler: en del 
på den moderniserte leveranseplattformen på eget datasenter og en del i en allmenn sky. Utvidelsen 
av kapasiteten på leveranseplattformen for å kunne tilby denne for radiologi og multimediearkiv på 
Oslo universitetssykehus HF ble fullført i tertialet, og prosjekt felles plattform – trinn 1 RAM har også 
fullført oppgraderingen av DC-LAN og overlevert leveransen til linjen. Prosjekt felles plattform – trinn 
2 hybrid sky har avsluttet prekvalifiseringen for anskaffelsen av en skyplattformforhandler. Deres frist 
for å sende inn sine løsningsbeskrivelser er i mai, og målet er å ha en ferdig forhandlet avtale før 
sommeren 2022. Inngåelse av en avtale med en kompetansepartner for bistand til å bygge intern 
skykompetanse og til å etablere tjenester i skyen er også forberedt. Anskaffelsen av denne avtalen er 
noe forsinket, men konkurransegrunnlaget for å prekvalifisere leverandører forventes send ut i mai.  

Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen har fått godkjenning for 
oppstart av første gjennomføringsfase. Moderniseringen av den eksisterende Leveranseplattformen 
og oppgraderingen av IKT-infrastrukturen med tilhørende programvare og verktøy skal gjennomføres 
i tett samarbeid med linjen for å sikre at alle bruker samme type verktøy og følger samme rutiner. I 
tillegg tilrettelegges det for å ta i bruk ny teknologi, som containerteknologi. Den samlede innsatsen 
skal sikre at Sykehuspartner HF ultimo 2022 kan levere en moderne plattform i eget datasenter for 
DIPS Arena. Leveranseplattformen vil være del av felles regional plattform og vil gradvis oppgraderes 
etter hvert som det oppstår behov for ny funksjonalitet. I tertialet har STIM forankret at 
brukerhistorier vil bli benyttet for å få opp den beste utviklingsplanen for felles regional plattform. 

Gjennom samarbeidet med virksomhetsområde IKT-tjenester i linjen følger programmet opp 
avhengigheten 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 
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kvalitet og forsinkede leveranser for programmet, og for å sørge for at prosjekt regional EPJ 
modernisering får realisert sine leveranser.  

I første tertial er en endringsanmodning godkjent for prosjekt regional testplattform, som 
konsekvens av avhengigheten til at infrastrukturkomponenter og funksjonalitet er ferdig 
implementert på sikker sone og Leveranseplattformen. Forlengelsen av tidsplanen håndteres 
innenfor eksisterende økonomiske rammer. Endringen er også i tråd med de anbefalingene ekstern 
kvalitetssikrer har gitt med mål om å redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. 

 

Figur 3 Overordnet fremdrift og milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase per 30. april 2022. 

 
For å kunne tilby riktig kapasitet, ytelse og innhold er helseregionen avhengig av modernisering av 
nettverket, og STIM jobber både med nettverk mellom lokasjoner, lokale nett på lokasjonene og med 
å øke krypteringsgraden for å møte Datatilsynet sitt krav. Endringsanmodninger er godkjent for 
prosjektene innføring kryptert stamnett og kryptert indre kjerne 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. I løpet av 2022 vil dagens indre 
nettverkskjerne ha fått økt krypteringsgrad, og i 2023 vil alle lokasjoner i Helse Sør-Øst være 
tilknyttet det krypterte nasjonale stamnettet som Norsk helsenett SF har levert. Den globale 
komponentmangelen forsinker fortsatt det avbøtende tiltaket for kryptering av sentrale deler (indre 
kjerne) av eksisterende nettverk (kjernenett) i Helse Sør-Øst.  

Prosjekt modernisering av nett har fullført første gjennomføringsfase og i januar ble rammeavtalen 
for modernisering av nettverk tildelt leverandøren som ble rangert som mest fordelaktig. Imidlertid 
innklaget leverandøren som ble rangert som nummer to beslutningen og begjærte midlertidig 
forføyning. Tingretten ga i februar klager medhold, og Sykehuspartner HF har anket saken i 
lagmannsretten. I tillegg er STIM og Norsk helsenett SF påvirket av lange leveransetider på 
nettverksutstyr. I lys av den forserte oppkoblingen til kryptert stamnett, for å redusere risiko som 
følge av parallelle aktiviteter i samme infrastruktur på samme tid i to prosjekt og for å unngå 
kostnadsutfordringer, vurderer Sykehuspartner HF å redusere krypteringsgraden av indre kjerne da 
dette avbøtende tiltaket gir redusert effekt som følge av at tilkobling til kryptert stamnett starter 
allerede i overgangen 2022/2023. 

Prosjekt 5G innendørs mobildekning har gjennomført første dialogrunde med prekvalifiserte 
leverandører for anskaffelse av rammeavtale til 5G som tjeneste, og sendt underlag til andre runde. 

Prosjekt regional telekomplattform har i samarbeid med linjen og Telenor for første gang erstattet 
Telenor sine ISDN-linjer med IP-linjer. Trafikken går hittil mellom den regionale telekomplattformen 
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og sykehus ved Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, og ytterligere sentraler skal 
gjennom tilsvarende portering i løpet av 2022 for å gjøre Helse Sør-Øst uavhengig av ISDN-linjene 
som Telenor legger ned fra januar 2023. 

I januar stanset Oslo universitetssykehus HF hovedutrullingen av regional telekomplattform etter 
usikkerhet rundt stabilitet i telekomplattform kjernen forut for utrulling ved D-avsnittet på 
Rikshospitalet. En løsning som sikrer at telefonene ikke kan bli stående opptatt i forbindelse med 
personsøk ble utviklet og implementert i samarbeid mellom Sykehuspartner HF og leverandører, og i 
mars ga Oslo universitetssykehus HF klarsignal for videre utrulling. Stansen medfører en forsinkelse 
på om lag seks uker og påvirker videre utrulling. En endringsanmodning vil fremlegges i neste tertial.  

Prosjekt tjenestemigrering har i tertialet gjennomført sikkerhetstiltak ved å lukke trust og migrert 
fem applikasjonstjenester fra Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domene til Leveranseplattformen.  

Prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling har fått godkjenning for oppstart, og gjennomføres i 
henhold til smidige prinsipper og etablering av tverrfaglige team. Prosjektet har avklart 
prioriteringskriteriene for produkt backlogg.  

Overordnet prosjektstatus per første tertial 2022 oppsummeres i tabellen under. Prosjekter markert 
grønt ble avsluttet i første tertial 2022. For kolonnen "avhengigheter" gjelder:  

 Grønn: avhengigheter er kjent og kartlagt. De håndteres uten nevneverdige problemer 
(uavhengig av antall og omfang på avhengighetene). 

 Gul: som for grønt, men det er enkelte avhengigheter med utfordringer som må overvåkes 
(eks nødvendige data mangler, risiko for at avhengigheten kan utvikle seg til å skape 
forsinkelser eller behov for andre endringer for prosjektet). 

 Rød: det er avhengigheter som har utfordringer som krever tiltak for å håndteres. 

 

Tabell 1 Overordnet status prosjekter i gjennomføring per 30. april 2022. Prosjekter markert grønt ble avsluttet i 
løpet av første tertial 2022.  
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Kommentar til rød status i tabellen:  

 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.  

Tiltak: Prosjekt modernisering av nett har iverksatt forebyggende og mitigerende tiltak for å 
opprettholde tidsplanen. Prosjektet har forsert aktiviteter på alle områder hvor dette er mulig 
uten at valgt leverandør er på plass, herunder igangsatt designarbeid, forberedelse av 
testmiljøer, bestilling av utstyr på nasjonale rammeavtaler og igangsatt oppkobling til det 
krypterte stamnettet som Norsk helsenett SF leverer. Utstyr til Sunnaas sykehus HF er bestilt og 
minikonkurranse for utstyr til Ringerike sykehus og minitestlab er iverksatt.  

 Utrulling av regional telekomplattform pågår, men stans ved Rikshospitalet i januar 2022 anslås å 
medføre en forsinkelse for prosjektet på rundt seks uker og å forplante seg til utrullingen ved 
Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF. 

Tiltak: Revidert fremdriftsplan er utarbeidet. Stansen har gitt en merkostnad på mellom 5 og 6 
millioner kroner, og prognosen for fasen er 4 millioner kroner over grunnkalkylen. Det er 
utarbeidet en endringsanmodning som vil bli behandlet i neste tertial. 

 Prosjekt kryptert indre kjerne har avvik på kost som følge av manglende leveranseevne i 
markedet og forsinket levering av nettverksutstyr og forventet valutaeffekt. Sykehuspartner HF 
mottok siste leveranse av utstyr i februar 2022, men var det funksjonsfeil på noe av utstyret. 
Dette er en reklamasjonssak og utstyret blir byttet ut. Det er iverksatt tiltak for ikke å overstige 
styringsrammen. En endringsanmoding fremlegges i neste tertial, jfr. redegjørelsen på side 7 
vedrørende omfanget på det avbøtende tiltaket.  

 For kommentar knyttet til rød status i linjeprosjekt, se avsnitt 3.1 under. 

3.1 Prosjektene trådløst nett fase 2, Windows 10 fase 2 og 3 

Prosjekt trådløst nett fase 2 trinn 1  

Hensikt: Hensikten med prosjekt trådløst nett fase II er videre bredding av trådløst nett med full 
dekning i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil legge til rette for at helseforetakene skal kunne ta i bruk 
mobile arbeidsflater med tilhørende moderne applikasjoner. Fulldekning av trådløst nett er en 
forutsetning for å kunne levere kritiske tjenester som blant annet varsel-, tale- og meldingstjenester. 

Linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF er per tid ansvarlig for prosjektet, med plan for overføring 
av ansvaret for gjennomføringen til program STIM i løpet av andre tertial 2022. 

Status: Styret i Sykehuspartner HF godkjente oppstart av prosjektet 4. februar 2022, og finanserings-
beslutning fra Helse Sør-Øst HRF ble mottatt i mars. Prosjektet har god fremdrift i designarbeidet, 
som er en forutsetning for at helseforetakene skal kunne starte arbeidet med kabling. Prosjektet har 
hittil satt i drift om lag 350 aksesspunkter. I løpet av tertialet er prosjektets forutsetninger endret 
som følge av varsel fra leverandør av hardware om leveringstid på opptil 13 måneder for 
aksesspunkter og som følge av at rammeavtalen for moderniseringen av nettverket, som prosjekt 
trådløst nett har planlagt å benytte for innkjøp, er forsinket. En endringsanmodning for prosjektets 
trinn 1 er utarbeidet og omfatter endring av produktvariasjonen, forlengelse av tidsplanen ut oktober 
2023 og forespørsel om å benytte 3 millioner kroner av styringsrammen. Søknad om tidligfinansiering 
av anskaffelsen i prosjektets trinn 2 vurderes også. Tidligfinansiering vil muliggjøre bestilling av 
hardware for 2023 så snart rammeavtalen for prosjekt modernisering av nett er på plass.  

Det er risiko for at manglende finansiering og utbedring av lokal infrastruktur kan utsette eller stanse 
fulldekning av trådløst nett på foretakene, og derved utsette implementering av regionale 
leveranser. Prosjektet har dialog med helseforetak om behov for lokalt budsjett fra foretakene og 
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jobber for å opprettholde fremdriften ved å tilpasse planen basert på foretak som har budsjettert.  

 
ID Aktivitet Dato og status  

M1 Sykehuset i Østfold HF – Verifisering på gjennomførte 
bygg 

31.03.2022 

M2 Sykehuset Innlandet HF – Deler av Gjøvik sykehus og 
Lillehammer sykehus 

30.09.2022 

M3 Vestre Viken HF – Ringerike sykehus og Kongsberg 
sykehus 

30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M4 Akershus universitetssykehus HF – Kongsvinger  30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M5 Oslo universitetssykehus HF – Deler av 
Radiumhospitalet 

30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M6 Sørlandet sykehus HF – Utvalgte bygg 30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M7 Sykehuset Telemark HF – Deler av Skien sykehus 30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M8 Sykehuset i Østfold HF – Utvalgte bygg 30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

M9 Akershus universitetssykehus HF - Utvalgte bygg 30.12.2022 forsinket pga manglende HW 

 

Prosjekt Windows 10 fase 2   

Prosjekt skal klargjøre applikasjoner og oppgradere klienter til Microsoft Windows 10-
klientplattform. 

Status: Fase 2-prosjektet har god fremdrift og per 30. april 2022 er 6 429 klienter oppgradert. 
Prosjektet har revidert milepælsplanen for å reflektere at et større antall klienter enn først antatt fra 
et tidligere estimert omfang på 16 000 til oppdatert estimat på 23 000 klienter, skal håndteres. Det 
økte omfanget er planlagt håndtert innenfor eksisterende rammer på tid og kost, men bidrar negativt 
til prosjektets risikoprofil. Tiltak er iverksatt, deriblant justering av prosjektriggen for å håndtere stor 
parallellitet på tvers av helseforetakene og fjerning av flaskehalser. Av de større helseforetakene er 
det kun ved Sykehuset i Vestfold HF at prosjektet ikke enda har startet utrulling av klienter (planlagt 
ultimo august). For en del klienter vil forutsetningen om at applikasjoner er støttet/fungerer på 
Windows 10 ikke være oppfylt innen utgangen av 2022. Det foreløpige estimatet tilsier at om lag 900 
klienter ikke vil kunne oppgraderes i 2022 på grunn av ikke-kompatible applikasjoner. Prosjektet 
samarbeider med forvalterne i linjen for å sikre fokus på problemstillingen knyttet til ikke-kompatible 
applikasjoner. 

Prosjektets fremdrift utfordres av venting på avklaringer, nødvendig informasjon og underlag, 
tekniske spesialtilpasninger, tilgang til nøkkelressurser og andre praktiske forhold. Oppgradering vil 
derfor pågå i parallell for alle de største helseforetakene. Milepælen om 12 000 oppgraderte klienter 
ultimo juni 2022 på forventes likevel oppnådd i henhold til plan. 

 

Figur 4 Fremdriftsplan prosjekt Windows 10 fase 2  

Det er risiko for at summen av parallelle prosjekter og aktivitet i regionen, og som må gjennomføres 
innen 3. kvartal 2022, vil påvirke prosjektets sluttdato. Det er også risiko for at opprydding og 
tilrettelegging av applikasjoner vil ta lengre tid enn planlagt og medføre forsinkelse og høyere 
kostnader. Tiltak er iverksatt. 

Prosjekt Windows 10 fase 3    

Prosjektets fase 3 skal klargjøre og oppgradere applikasjoner og om lag 2000 klienter som er 
tilknyttet medisinteknisk utstyr (MTU) til Microsoft Windows 10-klientplattform.  
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Status: Per 30. april 2022 har fase 3-prosjektet opparbeidet seg erfaringer med klientomlegginger 
tilknyttet MTU som viser at kompleksiteten er mye høyere enn tidligere antatt, samt at forutsatte 
forberedelser ikke har blitt foretatt av forvalter. Dette har medført lavt antall omlegginger i tertialet 
og økt risiko for prosjektet. Som følge av økt risiko har styringsgruppen har gitt prosjektet mandat til 
å tilpasse seg situasjonen ved å starte tidlig isolering, øke innsatsen for å få forberedt installasjoner 
og vurderte eventuell forlengelse av tidsrommet for omlegginger. Samtidig som påtruffet antall av 
MTU-/BTU-klienter har vært om lag halvparten av antatt i kalkylen, er det påtrufne antall som skal 
legges om halvt så stort som forventet. Totalt medfører dette at det er sannsynlig at fase 3 holder 
seg innenfor budsjettrammen med nevnte endringer. 

Prosjektet arbeider som planlagt ved Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet 
HF, Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF. 

 
Figur 5 Fremdriftsplan prosjekt Windows 10 fase 3 

4 Risikobilde med tiltak  

Risikobildet på STIM programnivå er fremstilt i figur 4 under. Konkretiseringene av programrisikoene 
og tiltakene er i tråd med Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonens anbefalinger fra forrige tertial. 

 

Figur 6 Risikovurdering programrisiko per første tertial 2022 (tabellen er sortert etter beregnet risiko. VS-nr. er 
risikonummer i risikoregisteret til VO Virksomhetsstyring). 

I løpet av første tertial 2022 er risiko #1, om minimumskrav til lokale IKT-rom, uendret. Det pågår 
avklaringer om ansvarsfordeling av IKT-rom i helseforetakene. Det er ikke forventet at planlagte tiltak 
vil redusere restrisikoen. 

Risiko #2 er uendret. Risikobeskrivelsen er spisset mot helseforetakenes mottak av STIMs leveranser. 
Tiltakene er rettet mot forberedelser for mottak i helseforetakene slik at planlagte gevinster kan tas 
ut. Risikoen er relatert til risiko #3 og #5. Det forventes at iverksatte tiltak vil redusere 
sannsynligheten, men ikke konsekvensen av restrisikoen. 
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Risiko #3 er uendret. Risikoen er spisset mot programmets gjennomføringsevne. Dette inkluderer 
behovet for bistand fra linjen. Det er ikke forventet at iverksatte tiltak vil redusere restrisikoen, men 
heller sørge for at risikoen ikke øker. 

Risiko #4 er lukket. Koronapandemien utgjør nå liten risiko i programmet. Restrisikoen er begrenset 
til forsinkelser i utstyrsleveranser, som er dekket av ny risiko #6. 

Risiko #5 er uendret. Risikoen er spisset mot evnen i linjen til å implementere endringene som STIM 
medfører. Det er forventet at iverksatte tiltak vil redusere sannsynligheten for restrisikoen. 

Ny risiko #6 omfatter restrisikoen etter lukket risiko #4, knyttet til markedssituasjonen i 
utstyrsmarkedet. Det er ikke forventet at restrisikoen vil bli redusert i løpet av den nærmeste tiden. 
Risikoen understøtter overordnet risiko SP #3 i virksomhetsområde Virksomhetsstyring. 

Ny risiko #7 er basert på et tilfelle av nye og uforutsette krav fra Regional EPJ-modernisering til 
prosjekt felles plattform - trinn 2 modernisering Leveranseplattformen spesielt, og nye eller økte krav 
til IKT-infrastruktur generelt. Dette ble også synliggjort i tertialrapporten for tredje tertial 2021 fra 
Regional IKT-portefølje. Det er forventet at iverksatte tiltak vil redusere sannsynligheten for 
restrisikoen. Risikoen understøtter overordnet risiko SP #5 i virksomhetsområde Virksomhetsstyring. 

5 Økonomi  

Økonomistatus per 30.april 2022 fremgår av tabellen under. 

 

Tabell 2 Regnskap mot budsjett per første tertial 2022. 

Program STIM har streng økonomisk kontroll på prosjektene. Prosjekt med avvik følges opp særskilt. 

Driftskostnad har prognose lik budsjett, investeringene lavere enn budsjett i 2022.  

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 i 
gjennomføringsfase for prosjektene modernisering av nett, felles plattform – trinn 1 
modernisering Leveranseplattformen, regional testplattform, trådløst nett og Windows 10 (-
33,3 millioner kroner) 

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

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

 Diverse andre avvik knyttet til besparelser, forskyvning av anskaffelser og diverse (-16,4 
millioner kroner) gjelder prosjektene regional telekomplattform, felles plattform - trinn 1 
containerteknologi og innføring kryptert stamnett. 

 Overordnet er det innarbeidet en reservert likviditet i budsjettet for å håndtere antatte 
forsinkelser som reduserer avviket (18,2 millioner kroner). 
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 Figur 7 Status prosjekt i gjennomføringsfase, program STIM.  

 
Figur 8 Status prosjekt Windows 10 fase 2 og 3. 

Tabellen under viser prosjekter i gjennomføringsfase med godkjente styringsrammer, regnskapstall 
og inntjent verdi ved utgangen av første tertial 2022. Avvik i inntjent verdi for prosjektene er 
kommentert under hvert enkelt prosjekt i vedlegg. 

Prosjekt kryptert indre kjerne har prognose som utfordrer styringsramme og prosjekt regional 
telekomplattform fase 3.2.1 har prognose over grunnkalkyle. Prosjektene jobber med å avklare disse 
posisjonene. 
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Tabell 2 Vedtatte rammer for prosjekt i gjennomføringsfase og status per første tertial 2022. 

6 Avsluttede prosjekter  

Programmet har avsluttet prosjekt mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling første tertial 2022.  

Prosjekt  Dato godkjent BP5  

Sikkerhetssone 21.01.2021 

Privilegerte tilganger 21.01.2021 

Mobilitetsplattform 03.03.2021 

Styrket autentisering  09.04.2021 

Regional Citrix-plattform   13.08.2021 

PAM – én styrt vei inn 16.12.2021 

Trådløst nett  16.12.2021 

Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling  17.02.2022 

 
Første gjennomføringsfase i prosjekt modernisering av nett er også avsluttet i tertialet.  

6.1 Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling 

Hensikt: Hensikten med prosjektet var å samle ansvar for leveranser, drift og forvaltning knyttet til 
mobile enheter som en plattform for mobilapplikasjoner og standardisere tjenestene som 
Sykehuspartner HF kan levere til helseforetakene. Visjonen er mobile enheter til støtte i 
pasientbehandling og arbeidsflyt. 

Effektmål:  

 Mobile enheter er et brukervennlig verktøy som bidrar til effektiv arbeidsflyt og mer tid til 
pasientrettet arbeid.  

 Helseforetakene opplever Mobile enheter som en samlet tjeneste fra Sykehuspartner, 
forutsigbar i tid, kost og kvalitet.  

 Bruk av mobile enheter og mobile tjenester i pasientbehandlingen er i henhold til regionalt 
ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern. Avvik er akseptert av det enkelte 
helseforetak. 

 
Leveranse: Prosjektet har etablert Mobile enheter som en forretningstjeneste og overlevert 
leveransene til linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF etterhvert som leveransene ble ferdigstilt.  
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Gevinst/nytte: Det har ikke vært i prosjektets omfang å realisere gevinster i prosjektperioden. 
Prosjektet har identifisert mulige effekter, samt forutsetninger og endringstiltak og som grunnlag for 
forvaltningsorganisasjonens arbeid med effektoppnåelse. Prosjektet har lagt til rette for varig 
effekter i Sykehuspartner HF som tjenesteleverandør av mobile enheter, ved at spart tid og forbedret 
leveransekvalitet kan benyttes til nye og/eller endrede arbeidsoppgaver. Effekter, med tilhørende 
tiltak, er forankret med gevinst- og kostnadseier i linjen. Prosjektets leveranser har medført:  

 Økt kostnadsforutsigbarhet for drift- og forvaltning av mobile enheter 

 Redusert leveransetid og kostnader for nye eller endrede tjenester på mobilitetsplattformen 

 Mobile enheter er en driftssikker og stabil plattform for mobile tjenester 
 

Kostnad/ulempe: 

 Etablering av ny tjeneste gir ny varige kostnad knyttet til bemanning av rollene 
tjenesteutvikler og- ansvarlig. Spart tid og kostnader for gjennomføring av leveranseoppdrag 
for helseforetakene omstilles for å ivareta nytt varige ressursbehov. 

 
Muliggjør:  

 Økt bruk av mobile enheter i Helseforetakene som verktøy i pasientbehandling, og for økt 
samhandling og informasjonsdeling ved helseforetakene. 

 Økt kostnadsforutsigbarhet for bruk av mobile enheter og mobile tjenester 

 Redusert bruk av private mobile enheter i klinisk sammenheng. 
 
Status: Prosjektet har levert i henhold til godkjent tidsplan, og under godkjent grunnkalkyle og er 
avsluttet. Nødvendige oppfølgingstiltak er dokumentert og overlevert linjeorganisasjonen. Prosjektet 
har levert innenfor avtalt omfang. Det er en mangel at pilot ikke inngikk i omfanget. Omfanget av 
leveransen Mobil autentisering med Single-sign-on var ved oppstart ukjent, da dette baserer seg på 
egen utvikling av funksjonalitet som ikke er gjort av andre. Leveransen har gått fremover gjennom 
mye prøving og feiling hvor prosjektet har tilegnet seg kompetanse underveis. Omfanget har dermed 
blitt tydeligere etter hvert. Det er også denne leveransen som inneholder flest oppgaver til 
oppfølging etter prosjektets avslutning. Prosjektet anbefalte ved avslutning at effekteier/prosjekteier 
fremlegger status på effektoppnåelse til STIM programstyringsgruppe i tredje tertial 2022.  

Økonomi:  

Grunnkalkyle Styringsramme 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Påløpt per 
28.02.2022 

Inntjent verdi 

16,3 17,3 19,5 13,3 15,4 

Inntjent verdi: Det positive avviket mellom påløpt kostnad og inntjent verdi skyldes at prosjektet 
hadde lavere ressurspådrag og høyere andel av interne ressurser enn estimert ved oppstart. 
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7 Effektoppnåelse  

Effektoppnåelse ved å gjennomføre IKT-infrastrukturprosjektene i STIM dreier seg både om effekter 
fra arbeidet med standardisering og reduksjon av teknisk gjeld, og om å muliggjøre ønsket 
forretningsutvikling. Med andre ord; å levere evner som understøtter ønsket utvikling i henhold til 
strategiske mål som beskrevet i Regional utviklingsplan 2035 og Delstrategi for teknologiområdet. 
Leveransene fra hittil avsluttede prosjekter i STIM har både gitt og muliggjort effekter:  

 
Figur 9 Oversikt over evner programmet har muliggjort per første tertial 2022 

Så langt har gjennomførte prosjekter i STIM i hovedsak bidratt til å redusere variasjonen, lagt til rette 
for mobilitet og forbedret informasjonssikkerheten med tanke på sonemodell og tilgangsstyring.  
Programmets gradvise dreining mot modernisering vil i større grad muliggjøre ønsket 
forretningsutvikling. Det er imidlertid en vesentlig innsats som gjenstår som vil bli adressert av 
arbeidet som pågår, herunder leveranser som bidrar til økt automatisering, redusert ledetid for 
endringer og tiltak som i større grad vil bidra til å styrke endringsevnene og mulighetene for 
samhandling innen og mellom foretakene. Innsatsen rettes også mot å bedre understøtte optimal 
utnyttelse og bruk av ny eller endret teknologi og raskere investeringsverdi. Programmets styrkede 
fokus på endringsledelse og økt bruk av smidige arbeidsprosesser i prosjektgjennomføringene er 
vurdert som avgjørende for å sikre optimal effektoppnåelse.  
 
Når det gjelder økonomiske effekter er budsjettgevinster i liten grad registrert som følge av de 
gjennomførte prosjektene. Investering i forbedret infrastruktur gir isolert sett ikke økonomiske 
gevinster. For å få et helhetlig bilde av kost/nytten av infrastrukturinvesteringene må disse ses opp 
mot forretningsutviklingen som gjennomføres i foretaksgruppen. Inntil helhetlig plan for 
Sykehuspartner HFs tjenestetilbud og helseforetakenes ibruktakelse av STIM leveransene er etablert, 
vil grad av effektoppnåelse måtte baseres på antagelser om fremtiden.  
 
Økte kostnader må forventes og planlegges for. Dette er særlig knyttet til behovet for parallell drift 
og forvaltning av gammel og ny teknologi inntil gammelt utstyr, løsninger og teknologi er fjernet.  
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Hvordan avsluttede prosjekter understøtter STIM effektmål, og hvordan initiativ i gjennomføring 
forventes å bidra til måloppnåelse på sikt, er forsøkt visualisert i figur 8:  

 
Figur 10 Boblediagram (kvalitativ vurdering) over avsluttede prosjekters bidrag til STIM effektmål og 
forventet dreining ved ferdigstilling av prosjekter i gjennomføring per første tertial 2022. 
Fargesetting: oransje - direkte effekter fra STIM, rød - direkte negative effekter fra STIM, blå - 
indirekte effekter fra STIM, det vil si leveransene muliggjør/tilrettelegger for effekter. 

Programmets suksess forutsetter innsikt i, oppfølging og styring av endringene som kreves i linjen og 
i helseforetakene for å realisere gevinstene og minimere ulempene. Programmet har i tertialet 
utarbeidet en effektsyringsstrategi og oppdatert rammeverket for effektstyring. Disse dokumentene 
fremlegges for STIM programstyringsgruppe i mai 2022. STIM effektstyringsplan er i arbeid, og 
avstemmes med behandling av effektstyringsstrategi og rammeverk før ferdigstilling. STIM 
effektregister er oppdatert med godkjent effektgrunnlag fra alle avsluttede prosjekter og prosjekter 
som avsluttes i løpet av kort tid.  

STIM vil i det kommende tertialet prioritere kvalitetshevende arbeid knyttet til identifiserte 
endringstiltak forutsatt for effektoppnåelse. Arbeidet vil innebære strukturering og sortering av 
endringstiltak på tvers av prosjektene koblet til ulike tiltaksområder og -eiere i linjen. For å styrke 
graden av effektoppnåelse fra STIM investeringen skal det gjennomføres statusgjennomgang med 
alle tiltakseierne i forkant av hver tertialrapportering for å få økt fokus på tiltaksarbeidet i linjen og 
en oppdatert status på linjens arbeid. Endringstiltak som per tid er identifisert er, med unntak av 
telekom-området, endelig godkjent av gevinst- og kostnadseiere i linjeorganisasjonen og gjenfinnes 
med status per første tertial 2022 i figur 9. 
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Figur 11. Oversikt og status over identifiserte endringstiltak som forutsettes gjennomført for 
effektoppnåelse. 

Forankring av effektgrunnlaget med helseforetakene videreføres fra forrige tertial. Tidlig involvering 
av brukerne bidrar til at prosjektene får økt forståelse av brukernes behov, mens brukerne får 
eierskap til og innsikt i hva investeringen kan og bør gi av muligheter, og hvilke endringer som må 
gjennomføres for å oppnå ønskede effekter. Identifiserte endringstiltak som treffer helseforetakene, 
jf. figur 9, må der dette ikke er ivaretatt gjøres kjent for det enkelte helseforetak. 
 
Erfaring viser at utarbeidelse, forankring og avstemming av effektgrunnlag med effekteierne tar 
lengre tid enn forutsatt. STIM viderefører arbeidet for at det avsettes tilstrekkelig ressurser og tid for 
dette. Effektgrunnlag skal være avstemt og godkjent med berørte effekteiere før effektgrunnlaget 
innarbeides i statusoversikt, og flere av STIM prosjektene har arbeid pågående som ikke er sluttført.  

8 Kvalitetssikring  

Programmet identifiserer og gjennomfører fortløpende kvalitetsforbedringer både på program- og 
prosjektnivå. I løpet av første tertial 2022 er en rekke av programhåndbokens prosedyrer revidert og 
forbedret, og fire prosjekter har i økende grad tatt i bruk smidig metode for gjennomføring.  

For bedret kvalitetssikring innenfor arkitekturstyring, helhetsoversikt og bedre se sammenhenger i 
arkitektur på tvers av STIM, andre programmer/prosjekter og aktiviteter i Sykehuspartner HF linje 
(som for eksempel kompetansesenter sky), er STIM arkitekturstyringsråd (ASR) utvidet med flere 
deltagere og forbedret for å behandle et bredere spekter av saker knyttet til IKT-infrastruktur og 
skytjenester. Forbedringen er gjort i samråd med VO arkitekturstyring og danner en basis for at ASR 
løftes over til linjen som en videreutvikling av regionens arkitekturstyring innen sky og infrastruktur.  

For å tydeliggjøre hva den enkelte programrisiko innebærer, hva som er årsakene og de potensielle 
konsekvensene, er risikoene på programnivå ytterligere konkretisert og spisset mot hver sin 
målgruppe. Forbedringene har også medført at det har blitt enklere å plassere tiltak til hver risiko og 
å se effekten av tiltakene på risikoen. En kartlegging av programrisiko mot STIM målbilde har vist at 
det samlede risikobildet treffer programmets effektmål bredt. Disse kvalitets- og forbedringstiltakene 
er i tråd med Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonens anbefalinger i rapport for tredje tertial 2021.  
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Administrerende direktør har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern kvalitetssikring av program 
STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner, slik at Sykehuspartner HF iverksetter tiltak 
fortløpende. Ekstern kvalitetssikrer har i første tertial 2022 gjennomført kvalitetssikring av prosjekt 
regional telekomplattform fase 3.4-3.6 samt avvikling av ISDN, av kostnadsestimatet og 
lønnsomhetsvurderingene inklusive gevinstanslag for prosjekt modernisering av nett, av prosjekt 
felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen og startet arbeid for å få på plass en 
metode for måling og visualisering av effektoppnåelse av leveransene fra STIM. Prosjektene har 
innarbeidet innspill i styringsdokumentasjonen og beslutningsunderlag.  

9 Følgerevisjon  

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. 
driftsorientering til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019 og programmets tertialrapporter i 
2019-2021. Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i 
gjennomføringen av program STIM og prosjekt Windows 10. Følgerevisjonen gir viktige innspill til 
tiltak som øker sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes og at risikoen reduseres. 
Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon fremlegger rapport tertialvis for styret i Sykehuspartner HF og 
Helse Sør-Øst RHF revisjonsutvalget orienterer styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Konsernrevisjonsrapport revisjonsrapport 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. STIM og Sykehuspartner HF har 
tatt konsernrevisjonens anbefalinger inn i arbeidet og gjennomført kvalitetshevende tiltak.  

I første tertial 2022 er det gjennomført revisjon av prosjektene mobilitet – mobile enheter i 
pasientbehandlingen og modernisering av nett. Konsernrevisjonen har informert om at rapport er 
planlagt fremlagt i Sykehuspartner HF styre 22. juni 2022.   
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Vedlegg 1: Risikovurderingvurdering 
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