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Saksgang: 
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SAK NR 006-2021 
 
 
TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2020 FOR PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10. 
 

2. Styret tar oppstart av planleggingsfasen for fase 2 for Windows 10 til orientering. Styret 
støtter tidligere oppstart av arbeidet med applikasjonstilrettelegging med en kostnad på 
inntil 19 MNOK inklusive mva. for perioden januar til og med august 2021. Styret støtter at 
10 MNOK finansieres via omdisponering av budsjettmidler fra Windows 10 fase 1, at de 
resterende 9 MNOK omdisponeres innenfor det totale STIM budsjettet og at dette skjer i 
dialog med eier. 
 

 
 
 
 
Skøyen, 27. januar 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 

 

 

Vedlegg 

 

Tertialrapport for 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10 
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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10. 
Tertialrapporten følger vedlagt og viser status for de styregodkjente prosjektene i program STIM og 
prosjekt Windows 10. Tertialrapporten ble behandlet i STIM programstyringsgruppe 21. januar 2021. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
2.1 Program STIM 

 
Fremdriften i program STIM har i tredje tertial 2020 vært god, og de tolv prosjektene i 
gjennomføringsfase er i all hovedsak på plan. Tre av disse rapporterer pr. 31. desember 2020 risiko 
for forsinkelse som påvirker sluttdato, disse kommenteres under.  
 
Prosjekt Sikkerhetssone og prosjekt Privilegerte tilganger ble avsluttet i tertialet. Programmet har 

gjort fremskritt med de store utviklingsprosjektene. Prinsipper og overordnet design for ny felles 

regional plattform ble godkjent i styret i Sykehuspartner HF 16. september 2020 (sak 064-2020) og 

18. november 2020 ble gjennomføring av prosjekt Felles plattform trinn 1 vedtatt (sak 084-2020). 

Eier godkjente finansiering i brev av 7. januar 2021. Prosjekt Modernisering av nett har igangsatt 

anskaffelse av rammeavtale på nettverksutstyr og tjenester for oppgradering og modernisering av 

lokalnettene ved helseforetakene. Forbindelsen som knytter de sentrale datasentrene sammen, DCI 

Interconnect, leveres i samarbeid med Norsk Helsenett SF i april 2021 gjennom prosjekt Innføring 

kryptert stamnett. 

Samtidig med at programmet har fortsatt med å styrke prosjektgjennomføringen er det lagt ned et 

betydelig arbeid for å styrke samarbeidet med linjen i Sykehuspartner HF og med helseforetakene. 

Programmet har arbeidet med kvalitetsheving innenfor prosess- og rolleforståelse. Det er 

gjennomført kurs for styringsgruppene for bedret rolleforståelse og eierstyring av prosjektene.  

Ansvaret for prosjekt Windows 10 ble overført IKT-tjenester i 2020 men inngår i felles rapportering.  
 

Status for prosjekter i gjennomføring per tredje tertial 2020 oppsummeres i tabellen under. 

 
Tabell: Overordnet status prosjekter i gjennomføringsfase, program STIM og prosjekt Windows 10 per 31. desember 2020. 
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Kommentarer til rød status (oppdatert pr. 27. januar):  

Prosjekt Regional Citrix-plattform: 

Prosjektet er etter plan med produksjonssetting ved Oslo universitetssykehus HF. Årsaken er mer 
tidkrevende early-life support ved Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. Videre har 
avhengighet til klinisk testpersonell ved Oslo universitetssykehus HF medført begrenset tid til å 
gjennomføre og få godkjent brukertest hos helseforetaket. Prosjektet har i fellesskap med Oslo 
universitetssykehus HF prioritert applikasjoner basert på nødvendighet og bruk for å kunne 
produksjonssette en regional Citrix-plattform med avgrenset funksjonalitet som favner de fleste 
brukere. Likevel er det per 27. januar klart at det vil bli forsinkelser som påvirker sluttdato. Prosjektet 
er i ferd med å replanlegge. 

Prosjekt Regional telekomplattform fase 3.2.1 utrulling Oslo universitetssykehus HF:  

Oslo universitetssykehus HF besluttet ultimo desember stans i utrullingen av regional 

telekomplattform ved helseforetaket basert på hendelser tilknyttet telefoni ved foretaket den 22. 

desember 2020. Prosjektet og IKT i helseforetaket samarbeider om tiltak for å få godkjenning for å 

gjenoppta utrulling. Per dags dato inkluderer utfordringsbildet behov for bedre opplæring, 

informasjonsmateriell, funksjonalitet og brukervennlighet i løsningen for telefoni. Videre utrulling 

starter etter godkjenning fra helseforetaket, Sykehuspartner HF følger opp dette tett. For å holde 

kostnadene nede i påvente av oppstart er feltressursene omdisponert til andre oppgaver. 

Programmet planlegger for en rask oppstart etter godkjenning. 

Prosjekt Trådløst nett: 

Det er risiko for at kommunikasjonsrom ved Sykehuset Innlandet HF ikke er klargjort i tide for mottak 
av leveransene fra prosjekt Trådløst nett. Sykehuspartner HF er i ferd med å utarbeide tilbud til 
Sykehuset Innlandet HF og forbereder i parallell det arbeidet som kreves for å oppdatere 
kommunikasjonsrommene.  

 
Økonomi 
Rutiner for økonomistyring, -organisering og -rapportering i program STIM er styrket og 
kvalitetssikret som planlagt. Økonomisk kontroll av prosjektene vurderes som god. Samlet prognose 
er lavere enn planlagt som følge av lavere fremdrift i de store moderniseringsprosjektene i første 
halvår 2020. Flere av prosjektene har brukt lengre tid enn forventet på konsept- og 
planleggingsfasene og på forankrings- og beslutningsprosesser. Konsept- og planleggingsfasene 
kjennetegnes normalt av et lavere ressurspådrag og forbruk av driftsmidler. Dermed har 
investeringer over tid blitt skjøvet på, og det har gitt et systematisk underforbruk av 
investeringsmidler i programmet. Programmet vil som en konsekvens av dette skyve kostnader ut i 
tid, eksempelvis for prosjektene Felles plattform, Modernisering av nett og Tjenestemigrering. 
 
Investeringsmidler er gjort tilgjengelig for å finansiere prosjekt Windows 10 i andre halvår 2020. 
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Figur: Grunnkalkyle, prognose, styringsramme, kostnadsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter per 

tredje tertial 2020.  

For ytterligere kommentarer vises det til punkt 1.5 Økonomi i tertialrapporten. 
 
Risiko 
Programmet har et middels høyt risikonivå per 3. tertial. På programnivå er de fem viktigste risikoene 
som følger: 
 

Risiko #1: Om minimumskrav til lokale data- og kommunikasjonsrom ved helseforetakene ikke 
innfris vil det ikke være mulig for foretakene å ta imot og utnytte leveransene fra program STIM.  
 
Risiko #2: Manglende etablering og ibruktagelse av program STIMs leveranser medfører at de 
begrensede mulighetene for automatisering vedvarer, ønsket kvalitetsheving innen 
tjenesteleveranser reduseres og det vil fortsatt være krevende å implementere nye 
sikkerhetskrav og regionale løsninger.  
 
Risiko #3: Utilstrekkelig gjennomføringsevne i STIM og tilgang på ressurser og kompetanse i linjen 
kan gi lav reell linjedeltakelse i program og prosjekt, føre til forsinkelser og lav leveransekvalitet 
samt manglende eierskap til leveranser og gevinster.  
 
Risiko #4: Koronapandemien kan føre til forsinkelser i prosjekter og økte kostnader. 
 
Risiko #5: 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. (Ny risiko) 

 
Programmet har identifisert tiltak for å redusere risikoen, og følger opp disse aktivt. Det vises til 
punkt 1.6 Risikovurdering, i vedlagte rapport. 
 
Kvalitetssikring og følgerevisjon 
Administrerende direktør har fra september 2020 igangsatt ekstern kvalitetssikring av program STIM. 

Ekstern kvalitetssikrer har i tredje tertial blant annet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalg 

(KS1) av prosjekt Modernisering av nett. STIM grunnlagsdokumentasjon er kvalitetssikret og 

anbefaling til revidert STIM styringsdokument er utarbeidet. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler også 

oppdatering av STIM mandat. Ekstern kvalitetssikrer har videre kommet med forslag til justeringer av 

organiseringen for å tydeliggjøre styringsmodellen (program/portefølje), og at 

styringsgruppeorganiseringen gjennomgås slik at hvert enkelt prosjekt har en separat styringsgruppe. 

Tiltak som følge av anbefalingene vil vurderes i første kvartal 2021.  
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Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM og har tidligere 

revidert overordnende temaer på programnivå, eksempelvis innretning og styring av programmet, 

usikkerhetsstyring og risikostyring, samt styringselementer i ulike faser gjennom prosjekters livsløp. 

Konsernrevisjonen har i tredje tertial igangsatt revisjon av rapporteringsprosessen for STIM, som 

videreføres ut februar 2021. Endelig rapport sendes også revisjonsutvalget og administrerende 

direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

 
2.2 Prosjekt Windows 10 

Styret behandlet i sak 075-2020 oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen 

– videre finansiering av fase 1 og foreløpig leveranseplan og kostnadsomfang for fase 2. Denne ble 

behandlet i Helse Sør-Øst RHF i sak 115-2020 Sykehuspartner HF – videre plan og finansiering for 

prosjektet Windows 10. 

Prosjekt Windows 10 har per utgangen av 3. tertial 2020 levert i henhold til revidert plan og budsjett. 
Overordnet status og økonomi er inntatt over sammen med prosjektene i program STIM. 
 
Styresakene omtalt ovenfor omhandlet leveranseplan for en oppgradering av 50 000 klienter til 
Windows 10 innen utgangen av november 2021 (fase 1) og behovet for å utarbeide plan for 
resterende 18 000 klienter. Helse Sør-Øst RHF godkjente finansiering av prosjekt Windows 10 fase 1, 
samtidig som Sykehuspartner HF fikk tilslutning til tilnærmingen for fase 2. Styret satte som en 
premiss at Windows 10-omleggingen måtte være fullført innen utvidet support fra Microsoft for 
Windows 7 utløper i januar 2023. 
 
Windows 10 fase 2 vil omfatte omlegging av standardklienter og applikasjoner for ca. 14 000 klienter. 
I tillegg skal det etableres et eget prosjekt for å håndtere applikasjoner for ca. 4 000 MTU-klienter 
som må håndteres spesielt.  
 
Sykehuspartner HF har besluttet oppstart av planlegging av fase 2. Foreløpige estimater tilsier et 
finansieringsbehov på totalt 5,2 MNOK for å gjennomføre planleggingsfasen:  

- Windows 10 (standardklienter) – 2,6 MNOK 
- Windows 10 MTU-klienter – 2,6 MNOK 

Dette er driftsmidler som vil bli dekket innenfor budsjettet til Sykehuspartner HF 2021.  
 
Applikasjonstilrettelegging er på kritisk linje i fase 2. Applikasjonstilretteleggere er vanskelig 

tilgjengelig i markedet, både når det gjelder rekruttering og innleie, og det er derfor besluttet å 

videreføre et antall applikasjonstilretteleggere fra prosjekt Regionalt Citrix-plattform som fristilles i 

januar 2021. På denne måten sikres kritisk kompetanse og kapasitet samtidig som 

applikasjonstilrettelegging kan igangsettes tidligere enn opprinnelig planlagt (høsten 2021). I tillegg 

vil Windows 10 fase 1-prosjektet gradvis kunne frigjøre applikasjonstilretteleggere til fase 2 fra 

februar. Applikasjonstilretteleggingen vil skje i samarbeid med linjen og helseforetakene og det vil 

gjennom dette samarbeidet sikres at det er applikasjoner som skal videreføres som blir tilrettelagt.  

Disse ressursene muliggjør en tidligere oppstart av applikasjonstilretteleggingen. 

Finansieringsbehovet for applikasjonstilrettelegging for fase 2 for perioden januar 2021 til og med 

august 2021 er estimert til totalt 19 MNOK. Budsjett 2021 for fase 2 forutsatte oppstart av 

applikasjonstilrettelegging fra og med september 2021. 10 MNOK finansieres via omdisponering av 

budsjett 2021 fra fase 1, siden applikasjonstilrettelegging ferdigstilles tidligere enn planlagt og under 

budsjett. De resterende 9 MNOK vil bli dekket ved omdisponering innen det totale STIM budsjettet. 

Sykehuspartner HF har dialog med eier om omdisponeringen. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Tertialrapport 3. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10 viser positiv utvikling og 

administrerende direktør vurderer at tiltakene iverksatt i 2020 har hatt god effekt. Administrerende 

direktør følger utviklingen nøye for å sikre fortsatt positiv utvikling og at leveranser blir realisert 

innen vedtatte rammer. Administrerende direktør følger spesielt opp at programmet iverksetter 

nødvendige tiltak for prosjektene som har rapportert risiko for forsinkelser. 

Omfanget og kompleksiteten i leveransene er samlet sett stor. For å få full effekt av leveransene fra 

prosjektene styrkes arbeidet med å tilpasse Sykehuspartner HFs organisasjon og forberede mottak av 

leveransene. Det er nødvendig med tett dialog med og involvering av helseforetakene, både for å 

sikre gjennomføring, gjennomføre lokale forberedende tiltak og for å tilrettelegge for å utnytte de 

mulighetene som leveransene gir. Administrerende direktør har også stor oppmerksomhet på 

avhengighetene som er mellom leveransene fra program STIM og den regionale IKT-porteføljen. 

Programmet har utarbeidet en oppdatert risikovurdering. Administrerende direktør vurderer at 

samlet risikobilde gjenspeiler kompleksiteten i programmet og at det er iverksatt hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoene. Det forutsettes at tiltakene som er identifisert prioriteres, 

gjennomføres rettidig og at fremdrift holdes i henhold til vedtatte milepæler.  

Prosjekt Windows 10 fase 1 har per nå god fremdrift og følger den reviderte planen som er lagt, jf. 

sakene 075-2020 Sykehuspartner HF og 115-2020 Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør er 

tilfreds med at prosjektet leverer i henhold til revidert plan og budsjett. For de resterende klientene 

som vil inngå i fase 2 starter planleggingsfasen. Applikasjonstilrettelegging er på kritisk linje i fase 2 

og applikasjonstilretteleggere er vanskelig tilgjengelig i markedet, både når det gjelder rekruttering 

og innleie. Administrerende direktør har derfor videreført innleie av ressurser frigitt av prosjekt 

Regional Citrix-plattform, og planlegger å gjøre det samme med ressurser som fristilles fra Windows 

10 fase 1. På denne måten forseres arbeidet i fase 2, samtidig som arbeidet utføres kostnadseffektivt 

ved å utnytte kompetansen som er bygget opp. Dette øker sannsynligheten for at Windows 10-

omleggingen er fullført innen utvidet support fra Microsoft for Windows 7 utløper i januar 2023. 

Administrerende direktør har fått bekreftet at applikasjonstilretteleggingen vil skje i tett samarbeid 

med linjen og helseforetakene, og at det gjennom dette samarbeidet sikres at det er applikasjoner 

som skal videreføres som blir tilrettelagt. Dette forutsetter en omdisponering innenfor 

Sykehuspartner HFs budsjett og det er dialog med eier om dette. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for 3. tertial 2020 for program 
STIM og prosjekt Windows 10. Det anbefales også at styret tar oppstart av planleggingsfasen for fase 
2 for Windows 10 til orientering. Videre at styret støtter tidligere oppstart av arbeidet med 
applikasjonstilrettelegging med en kostnad på inntil 19 MNOK inklusive mva for perioden januar til og 
med august 2021. Styret støtter at 10 MNOK finansieres via omdisponering av budsjettmidler fra 
Windows 10 fase 1 og at de resterende 9 MNOK omdisponeres innenfor det totale STIM budsjettet i 
dialog med eier. 


