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1. Hva saken gjelder  

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en 

standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 

gjennomføringsperiode er 2019-2023. STIM programplan operasjonaliserer STIMs mandat, danner 

grunnlag for økonomisk langtidsplan og omfatter overordnet plan for programperioden og 

leveranseplan for inneværende år.  

Gjennomføringsplan for hvert enkelt prosjekt godkjennes i henhold til gjeldende fullmakter, og 

programplanen representerer en samlet oversikt. I saken fremlegges revidert programplan for STIM 

for 2021-2023.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

STIM programplan gir rammen for oppfølging av prosjektene med hensyn på fremdrift, kostnader, 

omfang og kvalitet slik at effekt- og resultatmålene nås. Styret har tidligere blitt fremlagt STIM 

programplan 2019, 2020, revidert programplan 2020 (sak 091-2018, 080-2019 og 056-2020). Styret tok 

STIM programplan 2021-2023 til orientering den 3. februar 2021, jf. sak 010-2021.  

I løpet av første halvår 2021 har hoveddelen av programmets prosjekter hatt god fremdrift, flere 

prosjekter er avsluttet og nye prosjekter er etablert. Revidert programplan 2021-2023 inkluderer 

derfor oppdateringer som følge av godkjente omfangsendringer og vedtak styret har fattet på 

prosjektnivå i løpet av første halvår 2021:  

 Prosjekt Felles plattform trinn 1 – RAM (Regional radiologiløsning og multimediearkiv).   

Oppdatert iht styresak 032-2021 Felles plattform trinn 1 – gjennomføring av andre fase BP3.2. 

 Prosjekt Felles plattform trinn 1 – containerteknologi. Nytt prosjekt i gjennomføringsfase. 

Godkjent i STIM programstyringsgruppe i juni 2021. 

 Prosjekt Kryptert indre kjerne. Nytt prosjekt i gjennomføringsfase, iht styresak 051-2021. 

 Prosjekt Modernisering av nett. Revidert omfang, plan og grunnkalkyle, iht styresak 033-2021. 

 Prosjekt Regional telekomplattform. Oppdatert iht Helse Sør-Øst RHF styresak 021-2021, om 

finansiering av terminaler, rokering av omfang mellom faser og samling av etablerings-

kostnadene i èn fase. Prosjektet er replanlagt med revidert plan, innenfor styringsrammen. 

 Prosjekt Tjenestemigrering – gjennomføring av første fase. Nytt prosjekt i gjennomføringsfase, 

forutsatt vedtak om oppstart i styret 30. august 2021 (jf. sak 066-2021). 

  Prosjekt Regional testplattform – gjennomføring av fase 1 -basisløsning. Nytt prosjekt i 

gjennomføringsfase, styret orienteres 30. august 2021 (jf. sak 067-2021). 

 Prosjekt Trådløst nett. Oppdatert iht styresak 034-2021 - endring av prosjektomfang.  

 Felles drifts- og forvaltningsmodell. Beskrivelse av arbeidsmetode og identifiserte områder 

som må videreutvikles for å sikre at Sykehuspartner HF når ønsket målbilde for en 

fremtidsrettet drift og forvalting av tjenestene.  

 Prosjekt Alarm- og meldingstjenester. Nytt prosjekt i planleggingsfase. Godkjent i STIM 

programstyringsgruppe i mai 2021. 

 Prosjekt 5G innendørs mobildekning. Nytt prosjekt i planleggingsfase. Godkjent i STIM 

programstyringsgruppe i juni 2021. 

 Prosjekt Plattform for moderne tjenesteutvikling. Nytt prosjekt i konseptfase. Godkjent i STIM 

programstyringsgruppe i juni 2021. 

 Informasjon om fremdrift i planleggingen av prosjekt Felles plattform – trinn 2 hybrid sky. 

 Oppdatert oversikt over prosjekter i idéfase iht fremdrift og vedtatte faseoverganger. 
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 Informasjon om hvordan prosjektene som er avsluttet hittil i 2021 bidrar, og prosjektene som 

planlegges avsluttet kommende halvår vil bidra, til STIM effektmål. 

 Beskrivelse av gjennomføringsstrategi for de store utviklingsprosjektene innenfor felles 

plattform og modernisering av nettverk. Program STIM vil i et kommende styremøte fremlegge 

en helhetlig beskrivelse av strategien for moderniseringen av IKT-infrastrukturen i regionen. 

Da det også pågår revisjon av STIM styringsdokument, er den delen av innholdet i programplanens 

kapittel 3 som omhandlet programstrategi og –ledelsesområder, overført til styringsdokumentet. 

Revisjon av styringsdokumentet sees i sammenheng med en vurdering av organisering av den videre 

aktiviteten i STIM, også etter 2023. Sykehuspartner HF vil legge frem en sak om dette høsten 2021, og 

deretter oppdatere relevante styrende dokumenter.  

Det er engasjert ekstern kvalitetssikring av program STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner 

slik at Sykehuspartner HF kan iverksette tiltak fortløpende, og blant bidragene som er gitt i 2021 er 

estimering og estimeringsmodeller, rapportering og rapporteringsstruktur, bruk av inntjent verdi i 

styring av prosjekt og program, kvalitetssikring av konseptvalg i prosjekt Modernisering av nett (jfr. sak 

045-2021 Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10), anbefalinger som ledet 

til etableringen av separate styringsgrupper for hvert av prosjektene innenfor moderniseringsområdet 

og en vurdering av overføring av deler av programplanens innhold til styringsdokumentet. Dette er 

innarbeidet i revidert programplan.   

 

Prosess 

Revidert programplan ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 13. august 2021. 

 

Risiko 

Risikovurdering og tiltak for 2021 inngår i program STIMs tertialrapport.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør legger vekt på realistiske planer for gjennomføring av IKT-infrastruktur-

moderniseringen i Helse Sør-Øst og at program STIM gjennom programplan 2021-2023 ivaretar dette. 

Fremdriften i program STIM er per august 2021 god, og prosjekter i gjennomføringsfase leverer i all 

hovedsak på plan. Administrerende direktør følger opp at program og prosjekt aktivt identifiserer og 

gjennomfører tiltak for å sikre prosjektenes fremdrift og redusere risiko. Revidert STIM programplan 

2021-2023 inkluderer de endringer og justeringer som er vedtatt siden forrige programplan ble 

godkjent.  

Administrerende direktør er opptatt av å sikre måloppnåelse av effektmålene for program STIM, og er 

tilfreds med at STIM i kommende tertialrapporter i større grad vil synliggjøre hvordan prosjektene 

bidrar til måloppnåelsen. Dette er også i tråd med konsernrevisjonens observasjoner i rapport fra 

første tertial (jfr. sak 046-2021). Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av 

programmet og administrerende direktør noterer at konsernrevisjon i siste rapport observerer positiv 

endring i programmets overordnede styring. Sykehuspartner HF tar konsernrevisjonens observasjoner 
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inn som del av den kontinuerlige forbedringen av programmet. Følgerevisjon er sammen med den 

eksterne kvalitetssikringen en viktig i den videre oppfølgingen av programmet. 

Som vist til i saken godkjennes hvert enkelt prosjekt i henhold til gjeldende fullmakter ved overgang til 

gjennomføring. Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og programplanen en 

sammenstilling av de ulike prosjektplanene. Det innstilles derfor på at styret tar revidert programplan 

2021-2023 til orientering.  

 


