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1. Hva saken gjelder 

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en 

standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 

gjennomføringsperiode er 2019-2023.  

I saken presenteres STIM programplan for 2021-2023. Programplanen operasjonaliserer STIMs 

mandat og omfatter overordnet plan for programperioden og leveranseplan for det enkelte år. I 

2019 og 2020 har programmets arbeid blant annet omfattet leveranser for å forbedre sikkerheten, 

redusere teknisk gjeld og oppstart av prosjekter for moderniseringen. Programplanen for 2021-2023 

inkluderer gjennomføringsplanene for de store utviklingsprosjektene som er igangsatt innenfor felles 

plattform og nettverk, samt videre planer for gjennomføring av prosjekter de kommende årene 

innenfor migrering, autentisering, tilgangsstyring, arbeidsflate, 5G, telekommunikasjon og 

testplattform.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

STIM programplan operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for styring og 

oppfølging av prosjektene med hensyn på fremdrift, kostnader, omfang og kvalitet slik at 

resultatmålene nås. Programplanen danner grunnlag for økonomisk langtidsplan og omfatter 

overordnet plan for programperioden 2019-2023 samt detaljerte leveranseplaner for inneværende 

år. Gjennomføringsplan for hvert enkelt prosjekt godkjennes i henhold til gjeldende fullmakter, og 

programplanen representerer en samlet oversikt. Styret har tidligere blitt fremlagt STIM 

programplan 2019, 2020 og revidert programplan 2020 (jfr. sak 091-2018, 080-2019 og 056-2020). 

Programplan STIM 2021-2023 inkluderer de vedtak styret har fattet på prosjektnivå.  

Programplan 2021-2023 inkluderer gjennomføringsplanene for de store utviklingsprosjektene som 

er igangsatt innenfor felles plattform og nettverk, i parallell med utvikling av planene for en 

fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell. Realisering av felles regional plattform i Helse Sør-Øst er 

en forutsetning for å kunne understøtte regional utviklingsplan og teknologistrategi, samt for å løse 

utfordringene regionen står overfor knyttet til standardisering og modernisering av IKT-

infrastrukturen. Arbeidet legger de godkjente prinsippene til grunn for en hybrid skyplattform til 

grunn. Utviklingen gjøres i samarbeid med, og bygger videre på leveranser, grunnmursdesign og 

drifts- og forvaltningsmodell fra prosjekt Digital samarbeidsplattform for Helse Sør-Øst. 

Programplanen omfatter også prosjektene som per tid er i konsept- eller planleggingsfase, samt en 

oversikt over prosjekt i idéfase innenfor rammene av STIM mandat. 

Budsjett 2021 for program STIM inngår i budsjettet for Sykehuspartner HF. Økonomiske behov og 

rammer for programperioden finnes i økonomisk langtidsplan. Programmet vil løpende fremme 

business case og prosjektforslag for godkjenning og finansiering. 

Programmet legger stor vekt på involvering og dialog av helseforetakene via den etablerte 

samarbeidsmodellen for regelmessige 1:1-møter, SPOC-samlinger, mottaksprosjekt ved foretakene, 

styringsgrupper og deltakelse i STIM programstyringsgruppe. Helseforetakene har til enhver tid 

tilgang på oppdaterte STIM leveranseplaner 2020-21 per helseforetak, som inngår som vedlegg til 

programplanen. Etablerte fora benyttes til forankring og diskusjon med helseforetakene.  

Ekstern kvalitetssikrer er engasjert for å bidra til programmets suksess. Vurdering og kvalitetssikring 

av blant annet konseptvalg, styringsunderlag, estimater, beslutningsprosess, rapportering og 

gjennomføring i henhold til beste praksis pågår. En optimalisert organisasjonsstruktur er foreslått og 
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vurderes. Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon gjennomfører følgerevisjon for å bekrefte programmets 

styring og kontroll, og bidra til forbedring. 

STIM programplan 2021-2023 ble godkjent i STIM programstyringsgruppe 21. januar 2021. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør legger vekt på realistiske planer for gjennomføring av IKT-

infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst og at programmet gjennom programplan 2021-2023 

ivaretar dette.  

Fremdriften i program STIM er ved starten av 2021 god og prosjekter i gjennomføringsfase leverer i 

all hovedsak på plan. Det arbeides kontinuerlig med styring, oppfølging og med å heve kvaliteten på 

arbeidet i prosjektene med hensyn på å sikre gjennomføring innenfor godkjente parametere, også 

med bistand fra ekstern kvalitetssikrer i tillegg til konsernrevisjonens følgerevisjon. Nye prosjekter 

og finansiering av nye faser av pågående moderniseringsprosjekter fremlegges for beslutning for 

styret fortløpende. 

Administrerende direktør anerkjenner at IKT-infrastrukturmoderniseringen er kompleks og 

tidkrevende. Program og prosjekt vil aktivt identifisere og gjennomføre tiltak for å sikre fremdriften 

og redusere risiko. Risiko og tiltak for 2021 er vurdert på overordnet nivå i programplanen.  

For å få ut effektene av leveransene fra STIM kreves det relativt omfattende endringer i organisering 

av arbeidet, prosesser og verktøy. Det er en risiko for at linjeorganisasjonen ikke evner å absorberer 

programmets leveranser av nye tjenester, teknologi og arbeidsmåter tidsnok. Følgelig er utviklingen 

og implementeringen av en fremtidsrettet drifts- og forvaltningsmodell en vesentlig del av 

moderniseringen, og skal sikre at Sykehuspartner HF utvikler og tar i bruk evnene til å arbeide 

smidig, metodisk og etter effektive og etterrettelige prosesser gjennom hele livssyklusen av 

tjenesteleveransen.  

Administrerende direktør følger programmet tett for å sikre at leveransene gir ønsket effekt. 

Prosjekter som ikke har ferdigstillingsdato innenfor programperioden må videreføres som prosjekter 

eller aktiviteter i linjen. Programmet jobber derfor aktivt for å realisere verdi så tidlig som mulig, 

samtidig som det er avsatt midler i økonomisk langtidsplan ut 2025.  

Som vist til i saken godkjennes hvert enkelt prosjekt i henhold til gjeldende fullmakter ved overgang 

til gjennomføring. Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og programplanen en 

sammenstilling av de ulike prosjektplanene. Det innstilles derfor på at styret tar programplanen til 

orientering.  


