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1. Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF har mottatt Konsernrevisjonens revisjonsrapport 4/2021 følgerevisjon av 
program STIM pr. 28. mai 2021 Sykehuspartner HF. Tema for revisjonen var implementering av 
Windows 10 i foretaksgruppen. Styret ble orientert om innholdet i rapporten i styresak 046-2021 
følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 per 28. mai 2021, i møte 2. juni 2021. Denne 
saken omhandler plan for oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Konsernrevisjonen har som en del av sitt revisjonsprogram følgerevisjon av program STIM inklusive 
prosjekt Windows 10 fase 1 og fase 2, jf. sak 018-2021.  
 
Styret behandlet konsernrevisjonens rapport 4/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021 
Sykehuspartner HF i sak 046-2021 i møte 2. juni 2021, og styret fattet følgende vedtak:  

1. Styret tar rapport 4/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021 Sykehuspartner HF 
til etterretning. 

2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre uavhengig usikkerhetsanalyse / 
kvalitetssikring av Windows 10 fase 2 prosjektet, og komme tilbake med plan for oppfølging 
av Konsernrevisjonens øvrige anbefalinger i neste styremøte. 

 
Konsernrevisjonens konklusjoner og anbefalinger er inntatt i rapportens kapitel 2 konklusjoner og 
anbefalinger. Konsernrevisjonens anbefalinger er gruppert i fem områder, jf. punkt 2.3 anbefalinger, 
rapportens side 16 og 17. Anbefalingene er innen områdene;  

 Styringsgruppens rolle og mandat 

 Fortsette ledelsesforankring og prioritering av standardisering og sanering 

 Erfaringsoverføring og fleksibilitet i prosjektbemanningen 

 Samhandling og kommunikasjon med helseforetakene 

 Risikostyring og uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 
 
Sykehuspartner HF har gjennomgått Konsernrevisjonens anbefalinger og støtter disse. Det er 
utarbeidet en plan for oppfølging av tiltak, se tabell nedenfor. Flere av disse var allerede planlagt 
uavhengig av Konsernrevisjonens anbefalinger. 

 
Konsernrevisjonens anbefaling  Tiltak Status 
Styringsgruppens rolle og mandat: 
Konsernrevisjonen anbefaler at prosjekteier 
tydeliggjør styringsgruppens rolle og mandat, 
herunder rolle og ansvar knyttet til Windows 10 fase 
2 og standardiserings- og saneringsinitiativet. 
 
 

 
a) Formalisere styringsgruppen 

for prosjekt Windows 10 som 
felles styringsgruppe for 
Windows 10 prosjektene, dvs. 
både fase 1 og fase 2.  

 
Tydeliggjøre at løpende status i 
standardiserings- og 
saneringsinitiativet legges frem 
for styringsgruppen til 
informasjon. 

 
a) Utført i 

styringsgruppemøte 
23. juni 2021 for 
prosjekt Windows 
10.  
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Fortsette ledelsesforankring og prioritering av 
standardisering og sanering:  
Konsernrevisjonen anbefaler at Helse Sør-Øst RHF 
og Sykehuspartner HFs ledelse fortsetter å prioritere 
arbeidet med å standardisere og sanere 
applikasjoner opp mot helseforetakene, og sørger 
for raske avklaringer ved eventuell uenighet med 
helseforetakene.   
Ledelsen bør bistå med å kommunisere behov, 
gevinster og avhengigheter knyttet til 
standardiseringen og saneringen. Dette vil bidra til 
større forutsigbarhet og fremdrift med de senere 
fasene av Windows-oppgraderingen (Windows 10 
fase 2 og fase 3).  
 

 
 
a) For standardisering og 

sanering fortsette å rapportere 
resultater og utfordringer til 
styringsgruppen for Windows 
10, Sykehuspartner HFs ledelse 
og styre, samt til det regionale 
porteføljestyret hvor 
foretakenes administrerende 
direktører er representert.  

b) Nødvendige avklaringer og 
eskaleringer vil håndteres i 
samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 
 
a) Løpende. 

Viderefører 
etablert praksis for 
rapportering til 
styret og regionalt 
porteføljestyre  

b) Løpende 
 

Erfaringsoverføring og fleksibilitet i 
prosjektbemanningen: 
Konsernrevisjonen anbefaler at prosjektet Windows 
10 fase 1 dokumenterer læringspunkter i prosjektets 
sluttevaluering, og fortsetter å bidra aktivt inn i 
Windows 10 fase 2 for å bidra med 
erfaringsoverføring.  
 
Videre anbefaler Konsernrevisjonen at prosjekteier, 
styringsgruppen og Sykehuspartner HFs ledelse 
legger til rette for en fleksibel ressursbruk mellom 
de to prosjektene. Dette vil være særlig kritisk i 
perioden hvor både Windows 10 fase 1 og Windows 
10 fase 2 parallelt er i gjennomføringsfasen.  
 
 

 
 
a) Utarbeide sluttrapport for 

Windows fase 1 per 
helseforetak, i tillegg til en 
overordnet sluttrapport for 
det samlede prosjektet 

b) Etablere ukentlig møter 
mellom prosjektleder fase 1 og 
fase 2 for å sikre kontinuerlig 
kompetanseoverføring. Som et 
fast punkt på agendaen 
diskutere ressursbruk og 
hvordan en styrt overgang av 
ressurser fra fase 1 til fase 2 
skal skje i praksis, til det beste 
for begge faser. 

c) Etablere ukentlige 1:1 
samtaler mellom prosjektleder 
for fase 2 og teamlederne for 
fase 1 som skal være med 
videre inn i fase 2. 

d) Dele og/eller overføre 
ressurser løpende fra fase 1 til 
fase 2. Dette sikrer at 
kompetanse og erfaringer 
bringes videre i alle deler av 
prosjektet. 
 

 
 
a) Utført 
b) Utført 
c) Utført 
d) Planlagt utført 

løpende gjennom 
2. halvår. Frist 
desember 2021.  

 



 

 Side 4 av 6 

Samhandling med helseforetakene: 
Konsernrevisjonen anbefaler at Windows 10 fase 1 
og Windows 10 fase 2 – prosjektene sammen 
vurdere ytterligere tiltak for å sikre en effektiv 
kommunikasjon og samhandling med 
helseforetakenes mottaksprosjekter. Dette gjelder 
primært håndteringene av problemstillinger som 
eskaleres til helseforetakene, kommunikasjon 
knyttet til prosjektenes ansvar og det videre løpet 
for oppgraderinger av Windows 10.   
 
Hvem som involveres i møtene mellom Windows 10 
fase 1-prosjektet- og mottaksprosjekt bør vurderes, 
herunder sikre at teknisk kompetanse er 
representert der det er behov.  
 
Konsernrevisjonen anbefaler at Windows 10 fase 1 
og Windows 10 fase 2 vurderer å gjennomføre 
jevnlige målinger av hvordan helseforetakenes 
mottaksapparat opplever Windows 10-prosjektenes 
leveranser (kundeopplevelsen). Dette er viktig da 
oppgraderingene både treffer sluttbrukerne, IT-
miljøene og ledelsen ved helseforetakene. 
 

 
a) For Windows 10 fase 2 

fortsette samhandlingen med 
helseforetakene via en 
delprosjektleder som er 
overordnet ansvarlig for dialog 
og for å trekke på rett 
ressurser inn i det enkelte 
møte. 

b) Følge opp helseforetakenes 
opplevelse av prosjektenes 
leveranser i faste 
samhandlingsmøter, og ha 
dette som tema under 
prosjektenes 
statusgjennomganger i 
styringsgruppen. 

 

 
a) Løpende. 
b) Løpende. 

 

Risikostyring og uavhengig 
usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring: 
Konsernrevisjonen anbefaler at det gjennomføres 
en uavhengig usikkerhetsanalyse og/eller uavhengig 
kvalitetssikring av Windows 10 fase 2-prosjektet. I 
henhold til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk skal 
dette vurderes for svært store prosjekter i 
foretaksgruppen (+ 90 MNOK). 
 
Konsernrevisjonen anbefaler at prosjektet Windows 
10 fase 2 i den videre planleggingen av prosjektet 
sørger for å vurdere risiko på en mer systematisk 
måte, med vurderinger av sannsynlighet og 
konsekvens og gjennomføring av en risiko-workshop 
som involverer sentrale prosjektdeltakere. Formålet 
er å identifisere og vurdere risiko for 
gjennomføringsfasen og prosjektets måloppnåelse, 
og legge et godt grunnlag for den videre 
risikostyringen i prosjektets gjennomføringsfase. 
 

 
 

a) Gjennomføre ekstern 
kvalitetssikring 

b) Gjennomføre 
risikoplanlegging i henhold til 
plan for fullføring av 
planfasen for prosjektet og 
etablert metodikk i program 
STIM.  

c) Benytte prosedyre for 
risikostyring og 
problemstyring i STIM og 
risikoregister for prosjektet 
er dokumentert i Clarity 
PPM.  

d) Rapportere månedlig internt 
i Sykehuspartner HF i 
henhold til STIM 
rapporteringsstruktur samt 
til styringsgruppen. 

 
 
a) Utført primo juni 

2021 i regi av 
Metier, jf. 
nedenfor. 

b) Utført. 
c) Løpende. 
d) Løpende. 

 
Uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 
Konsernrevisjonen anbefalte at det ble gjennomført en uavhengig usikkerhetsanalyse og/eller 
uavhengig kvalitetssikring av Windows 10 fase 2-prosjektet, med henvisning til prosjektmetodikken 
for Helse Sør-Øst. Her heter det at for prosjekter over 90 millioner kroner skal det vurderes om det 
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skal gjennomføres en slik uavhengig usikkerhetsanalyse og/eller uavhengig kvalitetssikring.  Som vist 
til over fulgte styret opp denne anbefalingen i vedtakspunkt 2 i sak 046-2021, hvor styret ba om at 
dette ble gjennomført.  
 
Sykehuspartner HF engasjerte Metier OEC til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av 
beslutningsgrunnlaget for Windows 10 fase 2. Gjennomgangen er fullført og rapport fra 
kvalitetssikringen foreligger. Konklusjonen er at i forhold til rammene besluttet i styresak 040-2021 
oppgradering til Windows 10 - leveranseplan og kostnadsomfang for fase 2 vurderes 
kostnadsestimatet på et overordnet nivå å representere den totale investeringskostnaden, men at 
usikkerhetsavsetningen er noe lav.  Overordnet tilrådning fra Metier OEC er i rapporten oppsummert 
som følger;  

 Vi anbefaler at detaljeringsgraden i funksjonelt målbilde og Business Case gjøres identisk, 
slik at endringer i kapabiliteter vil kunne følges opp i BC, og at endringer i BC vil kunne 
følges opp som produktkø- eller leveranseendringer 

 Vi vurderer at kostnadsestimatet på et overordnet nivå representerer den totale 
investeringskostnaden, men at usikkerhetsavsetningen er noe lav 

 Vi støtter at prosjektet nøye vurderer og følger opp de allerede identifiserte usikkerhetene 
knyttet til kompleksitet, parallellitet, og mengden av applikasjoner som må testes og 
verifiseres. 

 Vi anbefaler at Sykehuspartner HF sikrer at eksisterende avtaler med leverandørmarkedet 
ikke medfører økte leverandørkostnader som følge av COVID-19 situasjonen. Det er 
underveis i prosessen bekreftet at slik usikkerhet er vurdert. 

 
Anbefaling er oppsummert som følger;  

Basert på ovennevnte støtter vi at prosjektet godkjennes for faseovergang. Vi anbefaler 
videre på generelt grunnlag at det gjøres en vurdering i Helse Sør-Øst RHF rundt prosessen for 
avsetning av, og kalkulering av usikkerhetsavsetninger for prosjekter. 

 
Sykehuspartner HF vil følge opp tilrådingene og anbefalingen, og kommer evt. tilbake til Helse Sør-
Øst RHF med innspill til prosessen for kalkulering og avsetning av usikkerhetsavsetninger for 
prosjekter. 
 
Øvrige observasjoner fra Konsernrevisjonen 
I rapportens kapittel 2, observasjoner fra løpende monitorering, oppsummeres observasjoner og 
vurderinger fra følgerevisjonen ut over revisjonen av utrullingen av Windows 10. Konsernrevisjonen 
merker seg en positiv endring i program STIMs overordnede styring 1. tertial 2021, inkludert arbeidet 
med avhengighetsregisteret og programmets etablering av separate styringsgrupper for hver av 
moderniseringsprosjektene. Konsernrevisjonen etterlyser synliggjøring av konsekvenser av 
avhengighetene på tvers av prosjektene, samt rapportering knyttet til måloppnåelse av de definerte  
effektmålene for programmet, og risiko knyttet til dette.  
 
Sykehuspartner HF tar konsernrevisjonens observasjoner til etterretning og inn som del av 
forsterkingen av rapporteringen på programnivå.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av 
program STIM og prosjekt Windows 10. Revisjonen gir viktige innspill til tiltak som øker 
sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes, og som reduserer risikoen.  
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Konsernrevisjonens rapport ble gjennomgått i styremøte 2. juni, sak 046-2021, men på grunn av kort 
tid mellom mottak av rapport og styremøte var det ikke tid til å gjennomgå Konsernrevisjonens 
anbefalinger og vurdere tiltak for å følge opp disse. Sykehuspartner HF slutter seg til de anbefalinger 
som er gitt, og det er i saken beskrevet hvordan anbefalingene følges opp med tiltak. Ekstern 
kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for Windows 10 fase 2-prosjektet er gjennomført. 
Oppfølging av de øvrige anbefalingene bygger på den kunnskapen som er bygget opp, og de gode 
erfaringene som er gjort i fase 1, og sikre at disse blir tatt videre i fase 2. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar plan for oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 
4/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021, til etterretning. 
 
 


