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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes tertialrapport 2. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10 for 
godkjenning. Ansvaret for prosjekt Windows 10 ble overført IKT-tjenester i 2020, men 
statusrapportering inngår i felles rapport.  

Tertialrapporten ble behandlet i STIM programstyringsgruppe 23. september 2021. 

 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
2.1 Program STIM 

Program STIM har levert godt i andre tertial 2021. Programmet har per tid 11 prosjekter i 
gjennomføring. I løpet av tertialet har fire prosjekter startet gjennomføringsfasen og prosjekt 
Regional Citrix-plattform er avsluttet. Sistnevnte har levert oppdraget i tråd med revidert tidsplan og 
under grunnkalkylen, og med gode tilbakemeldinger fra helseforetakene både på leveransen og på 
selve gjennomføringen. Den oppgraderte og standardiserte Citrix-plattformen har styrket 
sikkerheten og brukerne har fått en arbeidsflate som reduserer avbrudd i arbeidet. 
Koronapandemien og bruk av hjemmekontor har gitt en 20% økning i bruk av Citrix-plattform og 
prosjektet har bidratt med kapasitetsøkning og sikker tilgang til kliniske applikasjoner.  

 

Figur 1 Prosjekt i STIM og linjen iht fase, med illustrasjon av prosjektkostnad som er vedtatt finansiert. 

I andre tertial har STIM-prosjekter innenfor nettverk jobbet med kapasitetsøkning av dagens 
nettverk, og modernisering og kryptering av nettverkene mellom helseforetakene og mellom de 
sentrale datasentrene. Prosjekt Modernisering av nett er godt i gang med anskaffelse av 
rammeavtale for modernisering av nettverk, og forberedelse til oppstart av prosjektets andre 
gjennomføringsfase. Det vises til styresak 082-2021.  

Programmet har levert kjøremiljøene for regional radiologiløsning og multimediearkiv for Oslo 
universitetssykehus HF, planlagt etableringen av hybrid skyplattform ved bruk av markedet og startet 
utarbeidelse av målbilde og veikart for den eksisterende leveranseplattformen, en viktig byggekloss i 
felles regional plattform.  

Program STIM har per 2. tertial lavere investerings- og driftskostnader enn budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak:  
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 Besparelser grunnet mindre behov for ressurser og utstyrsleveranser enn budsjettert på om lag 
22 millioner kroner. 

 Senere overgang til gjennomføringsfasen for fire prosjekter, som medfører et avvik på om lag 24 
millioner kroner i forhold til budsjett.  

 Avvik på 25 millioner kroner som følge av redusert omfang iht beslutning i Helse Sør-Øst RHF om 
at terminaler skal finansieres lokalt og avvik på 7 millioner kroner grunnet at aktiviteter innenfor 
området autentisering er overført linjen i Sykehuspartner HF.  

 Et samlet avvik på om lag 51 millioner kroner som følge av eksterne forhold, blant annet som 
følge av og lang leveransetid på utstyr og at helseforetak er forsinket i tilrettelegging av 
kommunikasjonsrom og kabling.  

Besparelsene over er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av prosjekt Windows 10 
fase 2 som har en ekstra kostnad på -12 millioner kroner. 

Allerede etablerte forskyvninger viser seg vanskelig å ta igjen i løpet av siste tertial 2021. 

Programmet har en økende risiko for forsinkelse som følge av forsinkede utstyrsleveranser, ellers er 
risikobildet stabilt. Per oktober har for prosjekt Kryptert indre kjerne fått forsinkelser som følge av 
forsinkede utsyrsleveranser, og prosjekt Trådløst nett rapporterer rød risiko av samme årsak. 
Risikoreduserende tiltak er iverksatt. Det vises til tertialrapportens kapittel 6 for oversikt over risiko 
og tiltak. 

Per september har prosjekt PAM - én styrt vei inn innrullert alle ansatte med privilegerte tilganger 
hos IKT-leverandørene og helseforetakene inn i PAM-tjenesten, men den eksterne avhengigheten til 
ny filsluse, må komme på plass for at prosjektet skal kunne sluttføre alle leveransene før tjenesten 
fullt ut blir tatt i bruk for disse gruppene. Prosjektet vil derfor bidra med drift og forvaltning og 
livssyklushåndtering av PAM-tjenesten i tillegg til oppfølging for å få ferdigstilt filsluse. Dette er 
ekstra oppgaver for prosjektet, og endringsanmodning vil bli lagt frem og håndtert styringsvei. 

Arbeidet med å sette foretakene i stand til å forberede for mottak av STIMs leveranser er videreført i 
andre tertial. Det utarbeides funksjonelle veikart for å tydeliggjøre når ny funksjonalitet blir gjort 
tilgjengelig og for å identifisere avhengigheter for realiseringen. Aktivitetene innenfor felles drifts- og 
forvaltningsmodell har vært prioritert mot å sette Sykehuspartner HF i stand til å motta, drifte og 
omdanne leveransene fra STIM til bestillbare tjenester for helseforetakene i Helse Sør-Øst.  

I følgerevisjon har konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF fullført revisjon av prosjekt Windows 10, 
gjennomført første delrevisjon av prosjekt Felles plattform og monitorert utviklingen på programnivå 
med spesielt fokus på risiko-, omfang-, gevinst- og avhengighetsstyring, samt rapportering. Revisjons- 
rapport 7/2021: Følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner HF ble mottatt 
primo oktober, og det vises til styresak 080-2021. 

 

2.2 Prosjekt Windows 10 
Prosjekt Windows 10 fase 1 har i andre tertial levert på vedtatte måltall. God fremdrift her medfører 

fortløpende overføring av ressurser til prosjektets fase 2 og reduksjon i den økonomiske prognosen.  

Ekstern kvalitetssikrer har i andre tertial 2021 gjennomført kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget 

for prosjekt Windows 10 fase 2 i forbindelse med fremleggelse av prosjektet for Sykehuspartner HF 

styre i juni 2021. Finansiering basert på vedtatte styresak 040-2021 ble godkjent i styret til Helse Sør-

Øst 17. juni 2021, jf. styresak 072-2021. Prosjektet startet gjennomføring 1. juli 2021 og er på plan. 
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Målsettingen er at fase 3, klargjøring og oppgradering applikasjoner og 2000 klienter tilknyttet 
medisinteknisk utstyr til Microsoft Windows 10-klientplattform, skal være gjennomført innen støtte 
på Windows 7 opphører ved utgangen av 2022. Se egen styresak 081-2021. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Tertialrapport for andre tertial 2021 viser at program STIM i all hovedsak har god fremdrift og at 

oppgraderingen til Microsoft Windows 10-klientplattform er i henhold til plan. Programmet har i 

løpet av tertialet avsluttet ett prosjekt og fire prosjekter har startet på gjennomføringsfasen. En av 

grunnsteinene i infrastrukturmoderniseringen er etableringen av en moderne, skalerbar og fleksibel 

plattform for regionale tjenester. Administrerende direktør har videre hatt stor oppmerksomhet på 

målbildearbeid, veikart og gevinstrealisering, og konstaterer at programmet har framdrift innen disse 

områdene.  

Programmet har en stabil risikoprofil, men koronapandemien og den globale mangelen på 

nettverksutstyr har i tertialet påvirket programmets risiko. Administrerende direktør følger 

programmet tett for å sikre at leveransene realiseres innenfor vedtatte rammer og at det iverksettes 

effektive tiltak for å redusere risiko. Revidert prognose viser et nivå for både investerings- og 

driftskostnader lavere enn budsjett for 2021. Allerede etablerte forskyvninger viser seg vanskelig å ta 

igjen i løpet av siste tertial 2021. Administrerende direktør har fulgt opp at programmet har arbeidet 

for å få et mer realistisk budsjett for 2022. Flere av de største prosjektene nå på vei over i 

gjennomføringsfase, noe som medfører at en større andel av prosjektene har gjennomarbeidede 

planer. Risikoen om Stort endringspress, eller manglende kapasitet i linjeorganisasjonen i 

Sykehuspartner HF og hos helseforetakene kan føre til at de teknologiske, organisatoriske og 

prosessuelle endringene som STIM leverer ikke blir absorbert, har over tid vært vurdert til kritisk av 

programmet. Eierskapet til prosjektene i linjen er styrket og bidrar positivt. Etablering av felles drifts- 

og forvaltningsmodell i samarbeid mellom programmet og linjen er et sentralt tiltak for å redusere 

denne risikoen. Videre må det sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i linjen til å ta imot 

prosjektleveransene og drifte og forvalte disse. Programmet intensiverer arbeidet med å redusere 

risikoen ytterligere blant annet ved å styrke samarbeidet innenfor Sykehuspartner HFs strategiske 

satsingsområder.  

Sykehuspartner HF mottok konsernrevisjonens revisjonsrapport 7/2021 den 5. oktober 2021. 

Administrerende direktør vil fremlegge vurdering og tiltak basert på rapportens anbefalinger i møte i 

november 2021. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for 2. tertial 2021 for program 
STIM og prosjekt Windows 10. 


