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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 17. mars 2021 

 
 
 
SAK NR 022-2021 
 
 
FØLGEREVISJON PROGRAM STIM PER 3. MARS 2021 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport 1/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 3. mars 2021 fra Konsernrevisjonen 

til etterretning. 
2. Styret gir tilslutning til Sykehuspartner HFs oppfølging og implementering av anbefalingene. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 10. mars 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Konsernrevisjonens Revisjonsrapport nr 1/2021 
  



 
 

________________________________________________ 

Side 2 av 3 

 

1. Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF har mottatt Konsernrevisjonens revisjonsrapport nr. 1/2021:  
Følgerevisjon av program STIM pr. 3. mars 2021. I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten 
og Sykehuspartner HF sin oppfølging av denne.  
 

2. Hovedpunkter 

Bakgrunn 
Konsernrevisjonen har som en del av sitt revisjonsprogram følgerevisjon av program STIM (jfr. 018-
2021). Styret har behandlet Konsernrevisjonens rapporter, senest Revisjon av Felles plattform – 
program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 1. tertial 2020, i sak 041-2020 
i møte 17. juni 2020. 
 
Konsernrevisjonen har i siste del av 2020 arbeidet med å justere innretningen for følgerevisjonen, jfr 
styresak Helse Sør-Øst RHF 102-2020 fra 24. september 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 1/2021 - følgerevisjon per 3. mars 
Konsernrevisjonen har ferdigstilt Rapport 1/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 3. mars 2021  
Sykehuspartner HF. Rapporten legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 020-2021, i møte 11. 
mars 2021. Revisjonen har hatt følgende problemstillinger (jfr. rapportens side 7):  

 Anvendes kvalitetssikringsprosedyrer på prosjekt- og programnivå som gir rimelig 
sikkerhet for et korrekt informasjonsgrunnlag til interessentene?  

 Anvendes de fastsatte styringsindikatorene (rapporteringsparametere) i den 
regelmessige rapporteringen for å følge opp status og fremdrift gitt type prosjekt, mål og 
leveranser?  

 Er det etablert prosedyrer og rutiner for eskalering og rapportering ved avvik og 
uventede hendelser som i vesentlig grad påvirker fremdrift, økonomi og leveranser?  

 
Konsernrevisjonens konklusjoner og anbefalinger er inntatt i rapportens kapitel 2. Konsernrevisjonen 
konkluderer med: 

Program STIM har bygget opp et system for kvalitetssikring av informasjon i 
rapporteringsprosessen. Informasjon kvalitetssikres i flere ledd og i ulike sammenhenger 
som en integrert del av prosjekt- og programstyringen. Samlet sett er systemet uformet slik 
at det gir rimelig sikkerhet for at informasjonen blir tilstrekkelig kvalitetssikret som grunnlag 
for styring og oppfølging av STIM. 
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Konsernrevisjonen gir to anbefalinger, Sykehuspartner HF er enig i anbefalingene og foreslår 
følgende tiltak: 

Konsernrevisjonens anbefaling Forslag til tiltak 

Rapportering på programmets 
samlede prosjektportefølje: 
 
Prosjekter i konsept- og 
planleggingsfasene blir ikke 
dekket i samme grad som 
prosjekter i 
gjennomføringsfasen. 

Programmet vil i tertialrapporteringen utvide rapporteringen til 
å omfatte prosjekter i konsept- og planleggingsfase. 

Programmets rapportering på 
realisering av målbildet: 
 
Programmets 
rapportering i større grad bør 
være orientert om realisering av 
programmets målbilde i tillegg 
til å synliggjøre 
enkeltprosjektenes status og 
framdrift. 

Fra og med januar 2021 er programmets månedlige 
rapportering i større grad konsentrert om programmets 
overordnede fremdrift, i tillegg til statusvurderingen av 
prosjektene. 
 
Programmet vil sikre at overordnede vurderinger av graden av 
realisering av det helhetlige målbildet inkluderes i kommende 
tertialrapportering. 

 
 
Administrerende direktør vil sammen med STIM følge opp anbefalingene gjennom endringer i 
rapporteringen som beskrevet over.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av 
programmet. Program STIM er et stort program, og administrerende direktør er glad for den 
kvalitetssikringen som ligger i Konsernrevisjonens arbeid. Administrerende direktør vurderer at 
konklusjonene i vedlagte rapport som betryggende, og administrerende direktør deler 
Konsernrevisjonens anbefaling om større fokus også på prosjekter i tidligfase og tydeligere 
rapportering på programnivå. Administrerende direktør vil sammen med programmet se på hvordan 
dette kan gjennomføres, og vil komme tilbake til styret senest i rapport for 1. tertial 2021.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning og at styret gir sin 
tilslutning til Sykehuspartner HFs oppfølging og implementering av anbefalingene. 
 
 
 
 
 


