
 

 Side 1 av 5 

 
 
 
 
Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 22. juni 2022 

 
 
 
SAK NR 061-2022 
 
 
FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 1. TERTIAL 2022  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM 
Sykehuspartner HF til etterretning. 
  

2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 15. juni 2022 
 
 
 
Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF 

  



 

 Side 2 av 5 

1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 
Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF. Rapporten omfatter monitorering av utvalgte 
prosjekter og prosesser i programmet, særskilt prosjekt felles plattform og prosjekt 
tjenestemigrering, revisjon av prosjekt mobilitet - mobile enheter i pasientbehandlingen og prosjekt 
modernisering av nett. 
 
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 Rapport 9/2021 tertialrapport 3/2021 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF i sak 
029-2022 i møte 9. mars 2022. 
 
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 overordnende mål. 
Følgende prosjekter er prioritert, der konsernrevisjonen over tid vil foreta prosjektrevisjoner:  

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

 

* et fagområde, ikke et prosjekt. 

**styres og ledes av Sykehuspartner HF IKT-tjenester.  

 
Om Rapport 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjon har ferdigstilt sin rapport for første tertial. Rapporten legges etter planen frem for 
styret i Helse Sør-Øst RHF i august 2022. 
 
Basert på revisjon og vurderinger har konsernrevisjonen formulert en rekke anbefalinger. 
Anbefalingene omhandler temaer som ikke avgrenser seg til program STIM, men omfatter både 
linjen i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Med utgangspunkt i konsernrevisjonens 
anbefalinger er det utarbeidet tiltak som både Sykehuspartner HF ledelse og program STIM er 
ansvarlige for å gjennomføre. 
 

 
Anbefaling Tiltak   

Avhengigheter Initiativet med å dokumentere avhengigheter 
overfor hverandre utover STIM, bør fortsette. 
Mye av ansvaret for å dokumentere 
avhengigheter vil kunne plasseres gjennom 
oppdatering av prosjektveiviseren.  
Konsernrevisjonen anbefaler at også 

avhengigheter til initiativ i linjen til 

Sykehuspartner HF som ikke 

prosjektorganisert, herunder de strategiske 

initiativene, innarbeides i en helhetlig 

avhengighetsoversikt.  

Sykehuspartner HF ledelse vil i 

oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst RHF 

påpeke behovet for regional håndtering 

av avhengigheter. Det innebærer å 

etablere en regional avhengighetsoversikt 

og etablere avhengighetsstyring som en 

del av prosjektveiviseren regionalt.  

 

Sykehuspartner HF VO POL vil foreslå 

overfor regionalt porteføljestyre at styring 
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av avhengigheter inngår i porteføljestyring 

av interne og regionale prosjekter. 

Enheten vil gjennomføre dette i 

Sykehuspartner HF egen porteføljestyring. 

 

Program STIM vil fortsette å kommunisere 

at det prosjekt eller aktivitet som har en 

avhengighet til STIM er ansvarlig for å 

varsle om den identifiserte 

avhengigheten, og vise versa.  STIM vil 

videre gjøre tilgjengelig utviklet metode 

og verktøy for andre interessenter i 

foretaksgruppen. 

 Endringsledelse Noen av prosjektene i STIM forutsetter at 

leveransene driftes av autonome team som 

skal styres etter andre prinsipper enn 

enhetene i dagens funksjonelle 

linjeorganisasjon.  

 

Konsernrevisjonen anbefaler at 

foretaksledelsen planlegger og tilrettelegger 

for at nye organisatoriske enheter får 

tilstrekkelig myndighet i dagens organisasjon 

til å ivareta sitt utvidede ansvar.  

Sykehuspartner HF foretaksledelse og VO 

IKT-tjenester spesielt vil utarbeide en 

strategi for håndtering av 

organisasjonsendring og 

myndighetsdeling.  

Program STIM vil gjennom leveranser av 

tverrfaglige team i aktuelle prosjekter 

involvere linjen i arbeidet slik at 

opparbeidet kompetanse kan benyttes på 

tvers av organisasjonen og brukes som et 

av grunnlagene for utarbeidelse av en 

strategi for håndtering av 

organisasjonsendring og 

myndighetsdeling.  

I løpet av program STIM vil flere av 

prosjektene levere autonome team som del 

av sine leveranser. Det forutsettes flere 

gjennomgripende organisatoriske endringer i 

Sykehuspartner HF for at effektene fra 

program STIM skal kunne nås.  

Sykehuspartner HF bør legge planer for å 

håndtere de mer gjennomgripende 

organisasjonsendringene.  

Sykehuspartner virksomhetsledelse og HF 

VO IKT-tjenester spesielt vil utarbeide en 

plan for operasjonalisering og bruk av 

tverrfaglige team ut over STIM 

leveransene. Dette inkluderer den 

praktiske håndteringen av å sikre drift og 

forvaltning etter nye og eldre modeller 

parallelt. Erfaringer fra andre 

virksomheter som har vært gjennom 

tilsvarende endringer vil utnyttes.   

 Kommunikasjon  Prosjekt felles plattform har et målbilde som 
viser en tømming av domenene for Ahus og 
OUS. Prosjekt tjenestemigrering har som 
oppgave å tømme SIHF-domenet, men skal 
ikke ha ansvar for å tømme Ahus- og OUS-
domenene. Konsernrevisjonen anbefaler at 
det kommuniseres tydeligere av 
Sykehuspartner HF hvem som har ansvar for å 
fullføre denne oppgaven når den ikke vil bli 
ivaretatt av program STIM. 

Sykehuspartner HF VO teknologi- og 

arkitekturstyring og VO IKT-tjenester vil 

utarbeide en tydeliggjøring av ansvaret, 

inkludert hvordan resterende arbeid skal 

gjennomføres for å avslutte domenene.  

Styring og 

rammeverk 

Konsernrevisjonen anbefaler at 

Sykehuspartner HF tar initiativ til at Helse Sør-

Øst RHF, Sykehuspartner HF og program STIM 

Sykehuspartner HF, inkludert STIM vil 

gjennom sin deltakelse i det regionale 

nettverket og arbeidet med regional 
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sammen vurderer om de tiltakene som 

allerede er planlagt for å forbedre 

effektrammeverket og gi opplæring i dette, er 

tilstrekkelige. 

metode for gevinststyring og 

endringsledelse (Proff2) be om at behovet 

for en slik vurdering blir undersøkt. 

Internt vil programmet benytte STIM 

rammeverk for effektstyring, og oppfordre 

til at dette også tas i bruk i 

Sykehuspartner HF og regionalt nivå.   

Måling og 

evaluering 

Konsernrevisjonen anbefaler at 

Sykehuspartner HF tar initiativ til at Helse Sør-

Øst RHF, Sykehuspartner HF og program STIM 

sammen vurderer og tydeliggjør hvilke 

effekter som skal måles i et prosjekt. Det bør 

vurderes å prioritere måling av noen få og 

konkrete effektindikatorer, som er egnet for 

måling, oppfølging og evaluering. En mulighet 

kan også være å skille tydeligere mellom 

gevinster som bidrar til en generell 

produktivitets- og/eller 

effektivitetsforbedring, og hvilke gevinster 

som skal følges opp spesifikt for hvert enkelt 

prosjekt. 

Sykehuspartner HF vil gjennom sin 

deltakelse i det regionale Proff2-arbeidet 

bidra til å tydeliggjøre hvilke effekter som 

skal måles i et prosjekt og hvordan de skal 

måles. 

 

Program STIM vil tydeliggjøre 

prosjektenes mulige effekter ytterligere 

slik at det bedrer muligheten for 

nullpunktmåling, oppfølging og måling. 

Resultatet av dette arbeidet vil bringes inn 

i Proff2-arbeidet. 

Konsernrevisjonen anbefaler at effektarbeidet 

gjennomført av prosjekter i program STIM 

deles med øvrige helseforetak, også i de 

prosjektene hvor effekter i helseforetakene 

ikke er omfattet av prosjektets omfang.  

Det bør konkretiseres i gevinstrammeverket 

hvem som skal ha ansvar for deling av 

effektarbeidet.  

Program STIM vil dele effektarbeid 

gjennomført i programmet med øvrige 

helseforetak gjennom Proff2-arbeidet, i 

prosjektene og egne etablerte 

kommunikasjonsveier med foretakene. 

Ved behov vil rammeverket for 

effektsyring oppdateres slik at ansvar for 

deling er dokumentert. 

Helhetlig 

effektoversikt 

Sykehuspartner HF bør i dialog med Helse Sør-

Øst RHF ta initiativ til en helhetlig oversikt 

over effekter fra investeringer som skal 

komme hele foretaksgruppen til gode. Dette 

kan gjøres i forbindelse med arbeidet som 

pågår for å forbedre gevinstarbeidet i 

foretaksgruppen. Det er viktig med tydeligere 

og konkrete roller og ansvar, og prosesser for 

oppfølging og rapportering av effekter knyttet 

til denne typen investeringer. Disse 

prosessene må være en integrert del av 

virksomhetsstyringen i foretaksgruppen, 

inklusivt sentrale styringsprosesser som 

porteføljestyring, programstyring, 

budsjettprosesser og resultatoppfølging med 

mer. 

Sykehuspartner HF ledelse vil i 

oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst RHF 

løfte denne problemstillingen og 

oppfordre Helse Sør-Øst RHF til å etablere 

dette som del av Proff2-arbeidet.  

Ledelse, 

kommunikasjon 

og 

endringsledelse 

Sykehuspartner HF bør sammen med Helse 

Sør-Øst RHF og de øvrige helseforetakene 

etablere en helhetlig strategi og plan for bruk 

av mobile enheter i foretaksgruppen.  

Sykehuspartner HF tjenesteansvarlig for 

forretningstjenesten mobilitet vil ta 

initiativ overfor Helse Sør-Øst RHF for 

etablering av en slik helhetlig strategi.  



 

 Side 5 av 5 

 

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.  

Sykehuspartner HF mottok konsernrevisjonens rapport 3. juni 2022. Det er ønskelig at styret i 

Sykehuspartner HF får rapporten til behandling før behandling i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonsutvalget 

i Helse Sør-Øst fremlegger rapporten for styret i Helse Sør-Øst RHF i august 2022.  

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 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon 
av program STIM Sykehuspartner HF til etterretning og godkjenner Sykehuspartner HFs forslag til 
tiltak.  
 
 

 
 

 


