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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 14. oktober 2021 

 
 
 

SAK NR 080-2021 
 
 
FØLGEREVISJON PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 PR. 1. OKTOBER 2021 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport 7/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner HF 

til etterretning. 
 

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med plan for oppfølging av 
konsernrevisjonens anbefalinger i neste styremøte. 
 

3. Styret ber om at konsernrevisjonens videre oppfølging av prosjekt Felles plattform innrettes mot 
Felles plattform – trinn 2 hybrid sky, slik at det bidrar til gode beslutningsprosesser fremover. 

 
 
 
 
Skøyen, 6. oktober 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Konsernrevisjonens rapport 7/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021. 
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1. Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens revisjonsrapport 7/2021 følgerevisjon av 
program STIM pr. pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner HF. Rapporten omfatter oppfølging av tidligere 
revisjon av implementering av Windows 10 i foretaksgruppen, følgerevisjon av prosjekt Felles 
plattform (første delrapport 2021) og monitorering av STIM på programnivå. 
 
I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten.   
 

2. Hovedpunkter 

 
Konsernrevisjonen har som en del av sitt revisjonsprogram følgerevisjon av program STIM (jf. 
orientering sak 018-2021). Styret har behandlet konsernrevisjonens rapporter, senest 
revisjonsrapport nr. 4/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021 Sykehuspartner HF i sak 
046-2021 i møte 2. juni 2021. 
 
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 programmets 
overordnende mål. Det er definert fem prioriterte prosjekter, der konsernrevisjonen over tid vil 
foreta prosjektrevisjoner:  

• Modernisering av nett  
• Innføring av kryptert stamnett  
• Felles plattform  
• Fremtidig driftsmodell  
• Windows 10. 

 
Om Rapport 7/2021 følgerevisjon pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner HF  
Konsernrevisjonen har ferdigstilt rapport 7/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021 
Sykehuspartner HF. Rapporten legges etter planen frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 
2021.  
 
Målsettingen med revisjonen har vært å følge opp tidligere revisjon av status- og utfordringsbildet i 
Windows 10-prosjektene, å monitorere utviklingen og tilstanden i program STIM innenfor områdene 
statusrapportering, risikostyring, avhengigheter, gevinst-/effektstyring og omfangsstyring, samt å 
undersøke og vurdere hvorvidt Sykehuspartner HF har tilstrekkelig styring og kontroll på 
leveranseomfanget i prosjekt Felles plattform, om omfangsstyringen innvirker på kostnader og 
fremdrift og hvordan beslutningsprosesser knyttet til mål- og oppgavestyring for prosjektet fungerer.  
 
Sykehuspartner HF vil gjennomgå konsernrevisjonens rapport og anbefalinger, og vurdere behovet 
for korrigeringer og endringer som følge av dette. På grunn av den korte tiden fra mottak av endelig 
revisjonsrapport til styremøtet, har det ikke vært mulig å vurdere tiltak på bakgrunn av 
anbefalingene til dette styremøtet, så Sykehuspartner HF vil orientere muntlig i styremøte 14. 
oktober, og legge frem vurdering og tillegg i kommende styremøte. 
 
I tredje tertial 2021 planlegger konsernrevisjonen å videreføre revisjon av prosjekt Felles plattform, 
og følge opp effekten av tiltak som program STIM innfører knyttet til gevinst-/effektstyring og 
omfangsstyring, jf. revisjonsrapporten side 15. Sykehuspartner HF anbefaler konsernrevisjonen å 
fokusere videre følgerevisjon på prosessen for beslutningene som skal fattes fremover i tid for 
prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky og slik bidra til at beslutningene blir tilstrekkelig 
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dokumentert og tatt på rett nivå. 
 

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.  
 
Konsernrevisjonens rapport skal etter planen legges frem for styret i Helse Sør-Øst 21. oktober 2021. 
Som det ble kommentert i forbindelse med sak 022-2021 er det ønskelig at styret i Sykehuspartner 
HF får rapporten til behandling før behandling i Helse Sør-Øst RHF, og rapporten legges derfor frem 
for styret selv om det er kort tid fra mottak av rapporten til styremøtet til å behandle rapporten. Av 
samme årsak vil derfor Sykehuspartner HF legge frem vurdering av tiltak etter revisjon så langt i 
kommende styremøte.  
 
Som vist til i saken vil konsernrevisjonen fortsettes gjennomgangen av prosjekt Felles plattform. 
Administrerende direktør er opptatt av fremdriften i prosjektet, og anbefaler derfor at følgerevisjon 
fokuseres på beslutningsprosessen fremover. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning, og at styret ber 
administrerende direktør komme tilbake med plan for oppfølging av konsernrevisjonens 
anbefalinger i neste styremøte. Videre anbefales det at styret ber om at konsernrevisjonens videre 
oppfølging av prosjekt Felles plattform innrettes mot Felles plattform – trinn 2 hybrid sky, slik at det 
bidrar til gode beslutningsprosesser fremover. 
 
 


