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Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar rapport 6/2022 tertialrapport 2/2022 Følgerevisjon av program STIM 
Sykehuspartner HF til etterretning. 
  

2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger. 
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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens Rapport 6/2022 tertialrapport 2/2022 
Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF. Rapporten omfatter monitorering av utvalgte 
prosjekter og prosesser i programmet, særskilt prosjektene felles plattform - trinn 1 modernisering 
Leveranseplattformen, modernisering av nett og tjenestemigrering, samt temarevisjon av 
overlevering til drift. 
 
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 3/2022 tertialrapport 1/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF i sak 
061-2022 i møte 22. juni 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* (omdøpt til praksis og endring) 
• Windows 10**. 

 

* et fagområde, ikke et prosjekt. 

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

 
Om Rapport 6/2022 tertialrapport 2/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjon har ferdigstilt sin rapport for andre tertial. Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst legger 
etter plan frem rapporten for styret i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 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. 
 

Område  Anbefaling    Tiltak 

Knapphet på 
ressurser 

Sykehuspartner HF bør i dialog med Helse Sør-
Øst RHF vurdere om det nåværende og 
planlagte aktivitetsnivået samsvarer med 
tilgjengelige ressurser, og/eller om det er behov 
for å tilføre ressurser.  

Sykehuspartner HF vil ta vurderingen 
med i planarbeidet for 2023 og i 
dialogen i oppfølgingsmøtet med 
Helse Sør-Øst RHF.  

Minstekrav på  
data- og 
kommunikasjonsrom  

Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner 
HF tydelig kommuniserer hvem som eier 
risikoen dersom nettverk må installeres i rom 
på helseforetakene som ikke oppfyller 
minimumskravene.  

Sykehuspartner HF understreker at 
reell risiko er at nettverk ikke vil bli 
installert på lokale IKT-rom dersom 
minimumskrav ikke er oppfylt 
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(tilstrekkelig plass, kjøling, strøm og 
kabling). 

Sykehuspartner HF ved program STIM 
har forberedt prosjektforslag for 
oppstart av planleggingsfasen for 
prosjekt oppgradering av lokale IKT-
rom, jf. sak 095-2022. 

Tiltak fra tidligere 
anbefalinger  

For å imøtekomme enkelte av 
konsernrevisjonen tidligere anbefalinger ser vi 
behov for at Sykehuspartner HF har fortsatt 
oppmerksomhet mot og prioriterer 
tiltaksarbeidet. Det gjelder spesielt:  

 Forankring av forutsetninger:  
Når prosjekter i sine planer har forutsetninger 
som treffer utvalgte deler av organisasjonen, er 
det nødvendig at forutsetningene aksepteres på 
rett nivå i Sykehuspartner HF. Dersom en 
forutsetning ikke kan aksepteres, må prosjektet 
bli orientert om dette og endre sine planer.  
 

 Endringsarbeid – omforent ambisjonsnivå:  
Ambisjonsnivået for endringer i 
arbeidsprosesser og organisering må være 
avklart mellom program STIM og linjeledelsen i 
Sykehuspartner HF. Vi vil spesielt trekke frem at 
det er viktig å være omforent om prinsipper, 
innretning og organisering av teamarbeid i 
Sykehuspartner HF.  
Det bør avklares hvilke endringer i 
arbeidsprosesser og organisering som skal 
gjennomføres av program STIM, og hvordan 
dette kan samordnes med øvrig endringsarbeid 
i Sykehuspartner HF.  

Sykehuspartner HF følger opp 
tiltakene som presentert i styret 24. 
august, jf. sak 073-2022. 

 

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. oktober 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 6/2022 tertialrapport 2/2022 Følgerevisjon 
av program STIM Sykehuspartner HF til etterretning og godkjenner plan for tiltak basert på 
konsernrevisjonens anbefalinger.  
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