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Introduksjon

Revisjonens formål
Formålet med konsernrevisjonens følgerevisjon av programmet er å 
bidra til at programmet realiserer sitt overordnede målbilde. Dette 
innebærer å vurdere kvaliteten i programmets styring og kontroll innen 
vesentlige områder gjennom programmets levetid frem til 2024.

Konsernrevisjonen rapporterer tertialvis fra følgerevisjonen.

Tema for denne rapporten
Denne rapporten dekker to revisjonstemaer:
1. Styring og innretning av programmet
2. Risikostyring i STIM

I del 1 omtaler internrevisjonen områder som stort sett er oppfølgings-
punkter fra forrige tertialrapport. Dette omfatter følgende områder:
• Konkretisering av programmets målbilde
• Programmets styringsstruktur
• Håndtering av usikkerheter i programmets omgivelser

I del 2 av denne rapporten vurderer konsernrevisjonen følgende:
• Om det er etablert risikoledelse i programmet
• Om risikostyring er integrert i programstyringen
• Om risikostyring benyttes som et styringsverktøy

Revisjonen er gjennomført i september-desember 2019, og reflekterer 
programmets status på dette tidspunktet. Konsernrevisjonen har vurdert 
flere forhold, men kun de viktigste observasjonene er inkludert i 
rapporten. Mindre forhold er diskutert direkte med programledelsen.

Observasjoner og vurderinger i rapporten bygger på dokumentasjon 
forelagt konsernrevisjonen og opplysninger som har kommet fram i 
intervjuene. Dersom det finnes ytterligere dokumentasjon som vi ikke 
har mottatt, vil det kunne påvirke våre vurderinger.

Metodisk innfallsvinkel og revisjonskriterier
For å få en mest mulig fullstendig tilnærming til programmets styring og 
kontroll, er vår innfallsvinkel basert på relevante rammeverk for 
program- og prosjektstyring og risikostyring.
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1. Samlet vurdering av styring og innretning i STIM
Programmet har arbeidet godt med å etablere et målbilde og har etablert en god struktur for programstyring. Programmet jobber kontinuerlig med å 
forbedre styrings- og rapporteringsprosessene. STIM har høy kompleksitet, mange avhengigheter mot andre regionale satsinger og stramme tidsfrister. 
Programmets leveranser påvirker mange systemer, arbeidsprosesser og pågående initiativer i regionen. Tydelige styringslinjer, effektive 
beslutningsprosesser og modeller for gevinstrealisering på tvers av foretak må være på plass for at programmet skal kunne realisere sitt målbilde. Tabellen 
under utrykker våre vurderinger på rapporteringstidspunktet.
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Område Overordnet vurdering Utvikling

Målbilde –
prosess for 
konkretisering 
av effektmålene 

• Området ble undersøkt i forrige rapport. Konsernrevisjonen konkluderte med at programmets mandat og styrings-
dokument definerer tydelige og forståelige mål, og hadde ingen anbefalinger utover tiltak som allerede var igangsatt.

• Etter vår oppfatning har det vært en positiv utvikling på området. «Veikartet for STIM» brukes aktivt som 
arbeidsverktøy.

Organisering av 
program og 
prosjekter 
(styringsmodell)

• Området ble undersøkt i forrige rapport. Konsernrevisjonen hadde to anbefalinger, hvor den ene ble tatt til følge . 
Forutsetningene for den andre anbefalingen har i mindre grad vært tilstede, og således ikke vært fulgt opp.

• I perioden etter forrige rapport er programmet omorganisert i tråd med endrede rammer. Programmet har fulgt opp 
konsernrevisjonens anbefalinger og har etablert nye roller som endringsansvarlig i Sykehuspartner og gevinst-
koordinator i programmet. Videre er det etablert effektmål, og planer for gevinstrealisering er under utarbeidelse. 

Håndtering av 
usikkerheter 
knyttet til 
programmets 
omgivelser

• Programmets avhengigheter følges opp operativt i prosjektene og gjennom «Veikart for STIM». Programledelsen har 
for tiden spesiell oppmerksomhet på omgivelsene og avhengighetene.

• Programmets definerte usikkerheter knyttet til forutsetninger for vellykket gjennomføring håndteres i prosessen for 
risikostyring.

• Programmet har definert  Forsinket etablering av ny regional sikkerhetsarkitektur og Manglende enighet i sentrale tiltak 
i moderniseringen som betydelige usikkerheter.

• Det er etablert en fungerende dialog knyttet til informasjonssikkerhet mellom STIM og Sykehuspartners øvrige 
organisasjon.

• Mandatene som legges til grunn for saksbehandling og beslutninger i regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) og regionalt 
risikovurderingsteam (RSV) er ikke formalisert som styrende dokumenter. Konsekvensen er at det kan bli stilt spørsmål 
ved beslutningsgrunnlaget ved leveranser fra STIM.

• Programmet har definert Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke får planlagt fremdrift som en 
usikkerhet. Lange beslutningsprosesser med mange forankrings- og beslutningsarenaer kan påvirke fremdriften 
negativt og gi mindre forutsigbarhet i gjennomføringen. En konsekvens av dette vil kunne være økte kostnader og 
utsatt gevinstrealisering.

Nytt 
område



Bakgrunn
Det fremkommer i Sykehuspartners virksomhetsrapporter gjennom 2019 
at de mest kritiske risikoene for programmet er Forsinket etablering av ny 
regional sikkerhetsarkitektur og Manglende enighet i sentrale tiltak i 
moderniseringen.

Tydelige og effektive styringsprosesser knyttet til informasjonssikkerhet 
er en forutsetning for å realisere STIMs målbilde. Konsernrevisjonen har 
kartlagt de viktigste styringsprosessene som STIMs prosjekter må 
forholde seg til: 
• styringsprosess og dialog mellom Sykehuspartners linje og STIM
• regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser
• regional prosess for policyendringer for informasjonssikkerhet

Konsernrevisjonen har beskrevet de etablerte styringsprosessene 
nærmere i vedleggene 1.1, 1.2 og 1.3.

Observasjoner
Forbedret informasjonssikkerhet og personvern er et av de definerte 
effektmålene i STIMs mandat. Videre peker mandatet på følgende 
forutsetninger for vellykket gjennomføring av programmet:
• En effektiv regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
• En regional sikkerhetsarkitektur der kravene til sikkerhet er akseptert i 

foretaksgruppen

Utarbeidelsen av ROS-analyser skjer i tett samarbeid mellom prosjekt og 
sikkerhetsorganisasjonen i Sykehuspartner. Det opplyses at leveringstiden 
for analysene kan være lang, og at kvaliteten i ROS-analysene i noen 
tilfeller kan variere beroende på ROS-analytikernes erfaring og 
kompetanse.

Som et grunnlag for STIMs leveranser skal det foreligge godkjente ROS-
analyser og regional informasjonssikkerhetsfaglig forankring. Mandatene 
som legges til grunn for saksbehandling i regionalt sikkerhetsfaglig råd 
(RSR) og regionalt risikovurderingsteam (RSV) er ikke formaliserte som 
styrende dokumenter. Helse Sør-Øst har påbegynt et arbeid med å 
revidere og formalisere mandatene for RSR og RSV. 

Grunnlaget for saksbehandlingen i RSR og RSV er fullmaktene som 
informasjonssikkerhetslederne har i sine respektive helseforetak. I tråd 
med fullmaktene kan informasjonssikkerhetslederne godkjenne regionale 
ROS-analyser og policyendringer. 

I intervjuene er det fremkommet ulike oppfatninger om det er prosjekt, 
program eller Sykehuspartners linjeorganisasjon som fremmer forslag om 
policyendringer overfor RSR.

Vurderinger 
Det er etablert en fungerende dialog knyttet til informasjonssikkerhet 
mellom STIM og Sykehuspartners øvrige organisasjon. Dette skal bidra til 
at STIMs leveranser er i samsvar med føringer og krav fra Sykehuspartners 
linjeorganisasjon. 

Programmet får de nødvendige regionale anbefalingene og beslutningene 
i RSR og RSV om policyendringer og omforente, felles ROS-analyser som et 
grunnlag for prosjektenes leveranser. Formaliseringen av mandatene for 
RSR og RSV vil kunne fjerne usikkerheten som har heftet ved 
behandlingene i disse arenaene. Dette er viktig for at det på et senere 
tidspunkt ikke skal kunne bli stilt spørsmål ved grunnlaget for leveransene 
fra STIM. Konsernrevisjonen viser til vedlegg 1.2. 
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Prosjektene fremmer behov for policyendringer i RSR. For å ha helhetlig 
oversikt over konsekvenser av policyendringer, bør dette ansvaret etter vår 
vurdering ligge i Sykehuspartners linjeorganisasjon.

Se for øvrig vedlegg 1.3 med resultater fra prosesskartleggingen.

Anbefaling
• Programmet bør vurdere om ROS-analysenes kvalitet og leveransetid 

kan få konsekvenser for prosjektenes fremdrift
• Noen prosjektleveranser forutsetter endringer i regionale policyer for 

informasjonssikkerhet. Sykehuspartner bør vurdere hvor det formelle 
ansvaret for å innstille policyendringer overfor RSR skal ligge - i 
Sykehuspartners sikkerhetsorganisasjon eller i det enkelte prosjekt

• STIM bør i samarbeid med Sykehuspartner for øvrig vurdere om det kan 
utarbeides kriterier for prioritering og differensiering av ROS-analyser og 
sikkerhetsvurderinger.
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Bakgrunn
Det fremkommer i Sykehuspartners virksomhetsrapporter gjennom 2019 
at en av de mest kritiske risikoene for programmet er Tidkrevende 
beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke får planlagt fremdrift.

Observasjoner
Programmet har selv kartlagt beslutningsprosessene ved faseovergang 
for prosjekter, se vedlegg 2. Det er beløpsgrenser som er avgjørende for 
hvilke fora som skal behandle en overgang. Kartleggingen viser at ved 
overgang til ny prosjektfase, må prosjektene sørge for:
• forankring og tilslutning i mange ulike fora
• forankring og tilslutning hos helseforetakene
• behandling av finansiering i flere organer 

Flere fora har ulike maler for saksfremlegg, og programmet bruker mye 
tid på å presentere samme informasjon i ulike formater.

Behandling av en faseovergang i prosjekt Regional telekomplattform tok 
fem måneder fra den ble initiert av programmet. På bakgrunn av denne 
erfaringen har programmet igangsatt tiltak for å forbedre kvaliteten i 
beslutningsgrunnlag og sikre bedre forankring i god tid før 
prosjektgodkjenning.

Vurderinger 
Konsernrevisjonen har gjort en overordnet gjennomgang av 

beslutningsprosesser og arenaer som programmet må forholde seg til. Det 

er ikke innenfor rammene av denne revisjonen å foreta en særskilt 

gjennomgang av Sykehuspartners ulike interne fora. Revisjonen viser 

likevel at det er stor kompleksitet i de samlede beslutningsprosessene. Det 

er positivt at beslutninger bygger på kvalitetssikring og bred forankring. 

Imidlertid kan lange beslutningsprosesser med mange forankrings- og 

beslutningsarenaer virke hemmende på fremdriften og gi mindre 

forutsigbarhet i prosjektene. Videre kan dette også medføre risiko for økte 

kostnader og utsatt gevinstrealisering.

Anbefaling
• Programmet bør jobbe videre med allerede igangsatte tiltak for bedre 

interessenthåndtering og forankring i god tid før forslaget for 

faseovergangen behandles av beslutningstakere, slik at 

beslutningsprosesser ikke går på bekostning av fremdrift.

• Programmet bør forsterke dialogen med Sykehuspartners 

linjeorganisasjon om krav og behov for forankring og beslutninger i de 

ulike fora. Dialogen kan omfatte blant annet:

• Hvorvidt det er mulig å forenkle foraenes funksjoner, myndighet og 

ansvar

• Krav til innhold i saksfremleggene 

• Bruk av felles maler på tvers av foraene 
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2. Samlet vurdering av risikostyringsprosessen
STIM har etablert hensiktsmessig og tilstrekkelig risikostyringsrammeverk. Risikovurderinger benyttes aktivt på prosjekt- og programnivå. Programmet har i 
sin overordnede programstyring lagt til grunn et rammeverk for risikostyring som bygger på prosjektveiviseren og Sykehuspartners policy for risikostyring. 
Det er likevel et potensiale for å videreutvikle risikostyringsprosessene i STIM. Dette relaterer seg til områdene  risikoledelse, at risikostyring er en integrert 
del av programstyringen og at risikostyring benyttes som et styringsverktøy. Tabellen under utrykker våre vurderinger av de reviderte områdene på 
rapporteringstidspunktet:

Rapport 13/2019 Side 8

Område Overordnet vurdering

Risikoledelse • På prosjektnivå er det prosjektledere som innestår for risikovurdering, tiltak og rapportering. Leder for programkontoret 
koordinerer og følger opp risikorapportering fra prosjektene, men det er liten kapasitet til analyse i forhold til andre 
oppgaver. Programdirektør innestår for risikovurderinger, tiltak og rapportering av risikoer på programnivå.

• Det er definert en risikoeier (programdirektør STIM) for programmet, men i noen tilfeller vil ikke risikoeier kunne eie 
tilhørende tiltak for å adressere disse.

• Det er etablert mange møteplasser (formelle og uformelle) hvor behandling av risikovurderinger finner sted mellom 
prosjektledere og programledelsen, men det finnes ikke en egen arena som behandler risikorelaterte forhold.

• Risikostyring er i stor grad en kvalitativ øvelse. Det anvendes mye tid på oppfølging og rapportering, men i mindre grad på 
analyser, effekter av tiltak, egnede risikostyringsstrategier og målinger av prosjektrisikoer der dette er mulig. I tillegg 
gjøres det vurderinger av prosjekt-/programrisikoer som ikke knyttes mot målsettinger, men mot ulike pre-definerte 
kategorier (risikounivers).

Risikostyringen 
er en integrert 
del av program-
styringen

• Programmet benytter samme risikostyringsrammeverk som øvrige programmer i Sykehuspartner. Risikoer beskrives som 
potensielle hendelser/tilstand (iboende risiko) med en virkning og angivelse av en konsekvens. Det er ikke stilt krav til at 
alle risikoer skal ha tiltak. Risikoeier beslutter hvilke risikoer som skal ha egnende tiltak innenfor sitt mandat.

• Rapporteringen fra programmet inkluderer risikobildet på program- og prosjektnivå, men rapporteringen viser ikke 
risikoutvikling eller status på tiltak. Det er også utydelig hvor eierskapet til enkeltrisiko/tiltak ligger i den overordnede
rapporteringen, selv om grunnlaget finnes i underliggende risikoregistre.

Risikostyring 
som et 
styringsverktøy

• Det gjøres risikovurderinger knyttet til gjennomføringsrisiko, men i mindre grad i prosesser/faser forut for gjennomføring.
• Risikostyringen benyttes aktivt som et operativt styringsverktøy i prosjekter, men i mindre grad som et strategisk 

styringsverktøy knyttet til beslutninger om veivalg på programnivå eller for å vurdere scenarioer med alternativ utvikling 
enn det som er forutsatt. Enkelte styringsprosesser beskriver risikoer og tiltak overordnet. Blant annet er risikoer vurdert i 
budsjettinnspill. Risikobasert tilnærming legges også til grunn i beslutningsgrunnlag knyttet til prosjekter, men risikoer 
kan behandles på en mer enhetlig, systematisk og strukturert måte. Programdirektør har identifisert forbedringsområder 
knyttet til styringsprosesser (blant annet budsjett/ØLP) som omhandler STIM.

3

3

4



Observasjoner
Det er etablert prinsipper for risikostyring og det gjøres risikovurderinger 
på prosjekt- og programnivå. Det er etablert operativ støtte i form av 
programhåndbok for STIM som inkluderer retningslinjer på en rekke 
områder, inkludert risiko- og problemstyring. I tillegg er det utarbeidet 
prosedyrer for risikostyring (definert som risikoplan). Disse 
retningslinjene er ikke definert som styrende dokumenter, men 
understøtter og utfyller gjeldende styrende dokumenter. 

Programmet har en etablert risikostyringsfilosofi som bygger på  
Sykehuspartners risikostyringspolicy: «Risiko skal være kjent, eid, 
kommunisert og håndtert». Risikostyring i STIM omfatter også 
problemstyring, da en risiko kan bli til et problem og problemer kan gi 
opphav til nye risikoer. Det er også tilrettelagt for opplæring av nye 
prosjektledere med hensyn til kursing i risikostyring og bruk av 
støtteverktøyet Clarity PPM. 
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2.1 Risikostyringsprosessen

Figur 1: Illustrasjon av risikostyringssystemet (rammeverket) i 
STIM slik Konsernrevisjonen oppfatter at det er utformet

Figur 2: Illustrasjon av risikostyringsprosessen i STIM slik 
programmet definerer det

Administrerende direktør er programeier. Risikoeier i programmet er 
programdirektør. Risikokoordinator er en viktig rolle for å 
understøtte prosjektledere, og tilsvarende har leder for 
programkontoret en viktig rolle opp mot programledelsen med 
hensyn til risikorapportering.



Programmet rapporterer i hovedsak på gjennomføringsrisiko, som også er 
det faglige nedslagsfeltet i henhold til prosedyren for risikostyring i 
program STIM (risikoplan) på både prosjektnivå og programnivå. 
Rapporteringen er i mindre grad knyttet til ide- og konseptfasene. 

Virkninger måles i tid, kostnad, kvalitet og/eller pasientsikkerhet, og 
programmet benytter fellesregionalt oppsett med sannsynlighets- og 
konsekvensskalaer og vurderingskriterier. Beslutningsmyndighet i 
risikostyringen påhviler programdirektør, hovedprosjektledere og 
prosjektledere på respektive nivå. Det foreligger også 
eskaleringsmuligheter opp mot programledelsen etter risikonivå.

Programmet registrerer og følger opp risikoer og tiltak i Clarity PPM. I 
Clarity PPM finnes det både et risikoregister, et problemregister 
(inntrufne hendelser) samt tiltak og aksjonspunkter relatert til 
prosjektrisikoer. Alle risikoer - både lukkede og åpne - skal registreres i 
Clarity PPM og dette skal være hovedkilden til risikoinformasjon. 
Fagspesifikke risikovurderinger skal følge prosess og maler for det enkelte 
fag (HMS, informasjonssikkerhet mv). Vesentlige risikoer skal vurderes 
ført i risikoregisteret i Clarity PPM.

Overordnet status på risiko rapporteres jevnlig til 
programstyringsgruppen og styret i Sykehuspartner. Programmet 
rapporterer risikobildet til ulike interessenter på ulike format (Word, 
Powerpoint, Excel). Det medgår en del tid til manuell bearbeidelse av 
rapportene da Clarity PPM ikke tilrettelegger for rapportering. Det er 
også begrenset funksjonalitet i Clarity PPM for aggregering av 
prosjektrisiko til hovedprosjekt og til programnivå.

Det er per tiden ikke definert akseptkriterier for programmet, men det er 
etablert generelle toleranser som skal benyttes frem til dette er på plass. 

Den primære tilnærmingen i programmets rapportering er prosjekter i 
gjennomføringsfasen. Det har vært åpning for å etablere risikoregister på 
utsiden av Clarity PPM. Fra neste revisjon av programhåndboken (kap. 4.2 
risikoregister) vil det ikke være anledning til dette.
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Vurderinger
Det er konsernrevisjonens vurdering at STIM har etablert et 
hensiktsmessig og tilstrekkelig risikostyringsrammeverk. 
Risikovurderinger benyttes aktivt som et operativt verktøy på 
prosjektnivå. Det er likevel identifisert forbedringspotensialer knyttet til 
kontekst/omgivelser, bruk og rapportering på programnivå. 
Konsernrevisjonens vurderinger knyttet til disse forholdene er nærmere 
omtalt under.

Det er definert en risikoeier (programdirektør STIM) for programmet, 
men i noen tilfeller vil ikke risikoeier kunne eie tilhørende tiltak for å 
adressere disse. Det er etablert mange møteplasser (formelle og 
uformelle) hvor behandling av risikovurderinger finner sted mellom 
prosjektledere og programledelsen, men det finnes ikke en egen arena 
som behandler risikorelaterte forhold.

På prosjektnivå er det prosjektledere som innestår for risikovurdering, 
tiltak og rapportering. Leder for programkontoret koordinerer og følger 
opp risikorapportering fra prosjektene. Programdirektør innestår for 
risikovurderinger, tiltak og rapportering av risikoer på programnivå.

Det gjøres risikovurderinger knyttet til gjennomføringsrisiko. Risikostyring 
er i stor grad en kvalitativ øvelse. Det anvendes mye tid på oppfølging og 
rapportering. Det benyttes i mindre grad tid på analyser og vurderinger 
av effekter og tiltak, samt vurderinger av egnede risikostyringsstrategier 
og målinger av prosjektrisikoer der dette er mulig. Risikorapporteringen 
viser ikke risikoutvikling eller status på tiltak. Det er også utydelig hvor 
eierskapet til risiko/tiltak ligger i den overordnende risikorapporteringen, 
selv om grunnlaget finnes i underliggende risikoregistre. Det medgår mye 
tid til utarbeidelse av risikorapporter i ulike format til forskjellige 
interessenter. 

Programmet benytter samme risikostyringsrammeverk som øvrige 
programmer i Sykehuspartner. Risikoer beskrives som potensielle 
hendelser/tilstand (iboende risiko) med en virkning og angivelse av en 
konsekvens. Det er ikke stilt krav til at alle risikoer skal ha tiltak. Risikoeier 
beslutter hvilke risikoer som skal ha egnende tiltak innenfor sitt mandat.

Vurderinger av prosjekt-/programrisikoer knyttes ikke mot målsettinger, 
men mot ulike pre-definerte kategorier (risikounivers). Programmet skal 
pågå over mange år, men det er lite fokus på eksterne risikoer i 
omgivelsene («emerging risks»). Rammebetingelser og strategiske forhold 
er i større grad vurdert som avhengigheter, kritiske suksessfaktorer og 
forutsetninger. Risikostyring benyttes i mindre grad som et strategisk 
styringsverktøy i beslutninger om veivalg eller for å vurdere scenarioer 
med alternativ utvikling enn det som er forutsatt på programnivå, 
styringsprosesser knyttet til budsjett og ØLP. Programdirektør har 
identifisert forbedringsområder i risikostyringen knyttet til disse 
prosessene. 

STIM sin tilnærming til styring av program-/prosjektrisiko og det etablerte 
rammeverket vektlegger både analyse og ledelse av nedsiderisiko 
(«negative risikoer»), men i mindre grad på oppsiderisiko («positive 
risikoer») med hensyn til å utnytte handlingsrom eller som støtte for 
veivalg i faseoverganger.
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Anbefalinger
Programmet bør i den overordnende risikorapporteringen i større grad 
vektlegge endringer i risikobildet og angi effekt på gjennomførte tiltak 
eller forventninger knyttet til planlagte tiltak. Programmet kan videre gi 
utfyllende informasjon om status på pågående tiltak og eierskap. På 
prosjektnivå kan programmet konstatere hvorvidt risikohåndteringen 
følger plan og er som forventet, istedenfor detaljert rapportering på 
prosjektnivå. Risikorapporten bør tilpasses behov og krav fra 
interessenter og eiere. 

Det bør videre vurderes hvorvidt utgangspunktet for risikovurderinger 
skal være gjeldende målsettinger for prosjekt og program fremfor 
generiske risikokategorier. Konsernrevisjonen oppfatter at et pre-definert 
sett med kategorier kan være egnet i en tidlig fase (for eksempel til 
«brainstorming»), men at informasjonsgrunnlaget er bedre og mer 
dynamisk på sikt når utgangspunktet for vurderingene er målsettinger. 
Programmet bør også i større grad vektlegge å inkludere eller vise til 
vesentlige fagspesifikke risikovurderinger (for eksempel gjennomførte 
ROS-analyser/informasjonssikkerhet) av betydning for å legge forholdene 
til rette for en vurdering av risikostyring på programnivå som en 
«portefølje» av risikoer i ulike styringsdimensjoner (for eksempel for 
prosjekt, program og fagspesifikke forhold).

Det bør etterstrebes ensartet rapportering for å sikre at det er en felles 
risikorapport som fokuserer på hoved risikoene på programnivå. Det er 
viktig å avklare behov og forventninger hos interessenter og samordne 
rapportering der dette er mulig.
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Rammeverket fokuserer i all hovedsak på å vurdere nedsiderisikoer 
(«negative» risikoer). STIM har strategisk betydning og skal pågå over 
lang tid, og derfor bør STIM på programnivå i større grad ta innover seg 
og vurdere overordnende strategiske forhold (rammebetingelser, 
teknologiske forhold, beslutninger om veivalg og alternativer, 
leverandørforhold mv) som i sin natur også vil ha muligheter knyttet til 
seg i form av oppsiderisikoer («positive risikoer). Risikobildet på 
programnivå bør inkludere endringer i omgivelsene og supplere med 
dette informasjonsgrunnlaget i den samlede risikovurderingen. Rent 
systemteknisk klarer Clarity PPM å registrere «positive risikoer».

Det gjennomføres risikovurderinger ved faseoverganger, men prosess og 
vurderinger bør forbedres. Risikovurderinger bør i størst mulig grad ligge 
nærmest mulig i tid for å kunne understøtte beslutningsprosesser/ 
faseoverganger - for eksempel knyttet til beslutningspunkter/vedtak om 
faseoverganger (spesielt i tidlige faser som B0, B1) - til evaluering av ulike 
alternativer og tilhørende risikovurderinger knyttet til gjennomføring av 
prosjektene.
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3. Anbefalinger

Anbefaling Tilbakemelding fra programmet

Programmet bør vurdere om ROS-analysenes kvalitet og leveransetid kan få konsekvenser for prosjektenes 
fremdrift.

Noen prosjektleveranser forutsetter endringer i regionale policyer for informasjonssikkerhet. Sykehuspartner 
bør vurdere hvor det formelle ansvaret for å innstille policyendringer overfor RSR skal ligge - i 
Sykehuspartners sikkerhetsorganisasjon eller i det enkelte prosjekt.

STIM bør i samarbeid med Sykehuspartner for øvrig vurdere om det kan utarbeides kriterier for prioritering 
og differensiering av ROS-analyser og sikkerhetsvurderinger.

Programmet er enig. Dette må inngå i de 
løpende risikovurderingene. 

Programmet bør jobbe videre med allerede igangsatte tiltak for bedre interessenthåndtering og forankring i 
god tid før grunnlaget for faseovergangen behandles av beslutningstakere, slik at beslutningsprosesser ikke 
går på bekostning av fremdrift.
Programmet bør forsterke dialogen med Sykehuspartners linjeorganisasjon om krav og behov for forankring 
og beslutninger i de ulike fora. Dialogen kan blant annet omfatte:
• Hvorvidt det er mulig å forenkle foraenes funksjoner, myndighet og ansvar
• Krav til innhold i saksfremleggene 
• Bruk av felles maler på tvers av foraene 

Programmet er enig. Programmet har fra 
desember 2019 hatt seniormedarbeidere fra 
linjen avgitt til programmet for å styrke 
samarbeid, involvering og leveranseevne.



Rapport 13/2019 Side 14

Anbefaling Tilbakemelding fra programmet

Programmet bør i den overordnende risikorapporteringen i større grad vektlegge endringer i risikobildet og 
angi effekt på gjennomførte tiltak eller forventninger knyttet til planlagte tiltak. Programmet kan videre gi 
utfyllende informasjon om status på pågående tiltak og eierskap. På prosjektnivå kan programmet konstatere 
hvorvidt risikohåndteringen følger plan og er som forventet, istedenfor detaljert rapportering på 
prosjektnivå. Risikorapporten bør tilpasses behov og krav fra interessenter og eiere. 

Det bør videre vurderes hvorvidt utgangspunktet for risikovurderinger skal være gjeldende målsettinger for 
prosjekt og program fremfor generiske risikokategorier. Konsernrevisjonen oppfatter at et pre-definert sett 
med kategorier kan være egnet i en tidlig fase (for eksempel til «brainstorming»), men at 
informasjonsgrunnlaget er bedre og mer dynamisk på sikt når utgangspunktet for vurderingene er 
målsettinger. Programmet bør også i større grad vektlegge å inkludere eller vise til vesentlige fagspesifikke 
risikovurderinger (for eksempel gjennomførte ROS-analyser/informasjonssikkerhet) av betydning for å legge 
forholdene til rette for en vurdering av risikostyring på programnivå som en «portefølje» av risikoer i ulike 
styringsdimensjoner (for eksempel for prosjekt, program og fagspesifikke forhold).

Det bør etterstrebes ensartet rapportering for å sikre at det en felles risikorapport som fokuserer på hoved 
risikoene på programnivå. Det er viktig å avklare behov og forventninger hos interessenter og samordne 
rapportering der dette er mulig.

Programmet er enig i anbefalingene, og vil 
spesielt prioritere en mer dynamisk 
risikostyringsprosess. 
Ambisjonsnivået må avstemmes mot 
tilgjengelig kapasitet og kompetanse. 

Rammeverket fokuserer i all hovedsak på å vurdere nedsiderisikoer («negative» risikoer). STIM har strategisk 
betydning og skal pågå over lang tid, og derfor bør STIM på programnivå i større grad ta innover seg og 
vurdere overordnende strategiske forhold (rammebetingelser, teknologiske forhold, beslutninger om veivalg 
og alternativer, leverandørforhold mv) som i sin natur også vil ha muligheter knyttet til seg i form av 
oppsiderisikoer («positive risikoer). Risikobildet på programnivå bør inkludere endringer i omgivelsene og 
supplere med dette informasjonsgrunnlaget i den samlede risikovurderingen. Rent systemteknisk klarer 
Clarity PPM å registrere «positive risikoer».

Programmet er enig i anbefalingene. 
Programmet har etablert et team for å styrke 
programplanleggingen og som spesielt ser på 
utfordringer og muligheter på tvers av 
prosjektporteføljen. 

Det gjennomføres risikovurderinger ved faseoverganger, men prosess og vurderinger bør forbedres. 
Risikovurderinger bør i størst mulig grad ligge nærmest mulig i tid for å kunne understøtte 
beslutningsprosesser/faseoverganger - for eksempel knyttet til beslutningspunkter/vedtak om 
faseoverganger (spesielt i tidlige faser som B0, B1) - til evaluering av ulike alternativer og tilhørende 
risikovurderinger knyttet til gjennomføring av prosjektene.

Programmet er enig i anbefalingene. 
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Vedlegg 1.1: Informasjonssikkerhet
Styringsprosess og dialog mellom Sykehuspartners linje og STIM

Samhandling 
reguleres gjennom 

avtaler

HELSEFORETAKENESYKEHUSPARTNER

STIM

STIM prosjekt

Avdeling sikkerhet

Forklaring til figuren
Sykehuspartner er eier av programmet. Løsningene som utvikles i STIM skal driftes og 
forvaltes av Sykehuspartner. Samhandling mellom Sykehuspartner og helseforetakene er 
avtaleregulert.

Løsningene som leveres av prosjektene skal være i samsvar med Sykehuspartners 
sikkerhetskrav. Flere ressurser fra avdeling Sikkerhet i SP er utlånt til programmet. 
Ressursene har blant annet følgende ansvar og oppgaver:
• tolke krav fra et sikkerhetsfaglig ståsted
• delta som rådgivere for prosjektene for å sikre faglig forankring internt i 

linjeorganisasjonen (SP) og regionalt mot helseforetakene. 
• bistå i kvalitetssikring  av løsningsdesign og kvalitetssikring av risikoanalysene.

Programmet har høsten 2019 utarbeidet en sikkerhetsarkitektur for STIM-leveransene som 
inkluderer et kontroll- og styringsrammeverk. Sikkerhetsarkitekturen skal sammen med 
målarkitekturen være førende for STIMs leveranser. Arkitekturen skal etter hvert forvaltes 
av Sykehuspartners linjeorganisasjon. Sikkerhetsarkitekturen er behandlet av 
Sykehuspartners ledergruppe.
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Vedlegg 1.2: Informasjonssikkerhet
Regional prosess for risiko- og sårbarhetsanalyser

Samhandling reguleres 
gjennom avtaler

HELSEFORETAKENESYKEHUSPARTNER

STIM

STIM prosjekt

Avdeling 
sikkerhet

Forklaring til figuren
Før et prosjekt starter utvikling av en løsning, skal det foreligge en 
godkjent ROS-analyse. Analysen består av to hovedelementer: 
løsningsdesign og selve risiko- og sårbarhetsanalyse. På et overordnet 
nivå er prosessen som følger:
1. Prosjektene har ansvaret for at det blir utarbeidet ROS-analyser. 
Prosjektene benytter sikkerhetskompetanse i STIM og Sykehuspartner HF 
(ROS-fabrikken) som støtte til gjennomføringen.
2. Ferdigstilte ROS-analyser kvalitetssikres av sikkerhetskompetanse i 
avdeling Sikkerhet i Sykehuspartner ("pre-RSV") 
3. ROS-analysene behandles i Regionalt risikovurderingsteam (RSV). 

RSR

RSV

ROS-
fabrikken

2

3

1
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Vedlegg 1.3: Informasjonssikkerhet
Regional prosess for policyendringer for informasjonssikkerhet

Samhandling reguleres 
gjennom 
avtaler

HELSEFORETAKENESYKEHUSPARTNER

STIM

STIM prosjekt

Avdeling sikkerhet

Forklaring til figuren:
STIM-prosjektenes løsningsdesign kan utløse behov for endringer i  regionale policyer for 
informasjonssikkerhet. Et aktuelt eksempel er policy for mobile enheter. 
1. Prosjektene initierer endring i policyer. Prosjekter, i samråd med  STIM og 

Sykehuspartner, presenterer forslag om policyendring til Regionalt sikkerhetsfaglig råd 
(RSR). 

2. Når policyendringen er godkjent i RSR, 
a) oppdaterer det regionale helseforetaket den regionale policyen.
b) innarbeider hvert enkelt foretak endringen i sine respektive ledelsessystemer 

for informasjonssikkerhet. 

RSR

RHF

2

2

1

1
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Vedlegg 2: Beslutningsprosess ved faseovergang for 
prosjekter i STIM



Vedlegg 3: Forklaring av fargekoder og utvikling

Forklaring på utvikling

Positiv utvikling

Status uendret

Negativ utvikling

Fargekoder

Kvaliteten på vurdert området anses å være i samsvar 
med «god praksis». Det er ikke avdekket behov for 
forbedringstiltak

Kvaliteten vurderes som tilstrekkelig god. Det er ikke 
avdekket kritiske forhold som må håndteres. Det kan 
være områder som kan forbedres

Kvaliteten på vurdert området bør forbedres. Det er 
avdekket forhold som ikke er tilstrekkelig håndtert og 
tiltak bør iverksettes

Kvaliteten på vurdert området bør forbedres. Det er 
avdekket kritiske forhold som ikke er tilstrekkelig håndtert

Kvaliteten på vurdert området har vesentlige svakheter 
og vil kunne medføre kritiske konsekvenser. Omfattende 
tiltak må iverksettes umiddelbart

2

1

3

4

5
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Vedlegg 4: Intervjuer og informasjonskilder
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Rolle Navn

Leder programkontor, 
Sykehuspartner

Tor Magnus Storaker

Hovedprosjektleder, 
Sykehuspartner

Marion Løbak

Hovedprosjektleder, 
Sykehuspartner

Sverre Walseth

Programdirektør STIM, 
Sykehuspartner

Arild Dregelid

Programleder STIM, 
Sykehuspartner

Lars Jorde

Informasjonssikkerhetsleder, 
HSØ RHF

Øyvind Grinde 

Leder avdeling sikkerhet, 
Sykehuspartner

Christian Jacobsen

Informasjonssikkerhetsrådgiver 
STIM, Sykehuspartner

Øystein Balstad 

Dokumenter:
• Sykehuspartners månedlige 

virksomhetsrapporter 
• Programplan med leveranseplan 2020 - program 

STIM, med vedlegg
• Rapporter fra intern kvalitetssikring av STIM i 

Sykehuspartner
• Referater fra møter i programmets 

styringsgruppe
• STIMs oppdrag, rammer og prioriteringer andre 

halvår 2019
• Sykehuspartners budsjettinnspill 2020
• Godkjent protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst 

25. april 2019
• Styringsdokumentene for STIM –

programhåndbok, rolleoversikt, 
organisasjonskart, mandat, programplan, 
prosedyre for samarbeid mellom STIM og 
helseforetakene, mm.

• Presentasjon av arbeidet Veikart for STIM
• Ulike styringsdokumenter for prosjektene



Vedlegg 5: Status – revisjonens tidligere anbefalinger
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Tidspunkt Anbefaling Status for tiltakene

2. tertial 2019 Leverandører bør være representert i styringsgruppene for prosjektene. Delvis implementert - leverandørene er 
representert i styringsgruppene i 2 
prosjekter

2. tertial 2019 Det bør etableres rolle som endrings- og gevinstansvarlig i Sykehuspartner og denne rollen 
skal være representert i programstyret.

Implementert



Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF 
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Våre rapporter 
behandles av styret i det reviderte helseforetak.

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1. januar 2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a.

Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring 
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak.

Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de 
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid 
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene.

Om revisjonsprosjektet
Revisjonsperiode: September - desember 2019 
Virksomhet: Sykehuspartner HF
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF

Revisorer:
• Espen Anderssen (oppdragseier)
• Viktoria Elkina (oppdragsleder)
• Mazhar Ahmad (oppdragsleder)
• Anders Blix (internrevisor)

Rapporten er oversendt til:
• Styret i Sykehuspartner HF

Konsernrevisjonens rapporter
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse: 
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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