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Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP. 

 
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at de iverksatte tiltakene i STIM har nødvendig 

effekt og gjennomføre ytterligere tiltak ved behov. 
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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes virksomhetsrapport for 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP. Det ble 
gitt en foreløpig orientering i styresak 031-2020, der det redegjøres for at det er flere områder 
innen program STIM som ikke har vært god nok håndtert, og tiltak som er iverksatt. Det har vært 
behov for å arbeide mer med status i program STIM før virksomhetsrapporten legges fram. 
Virksomhetsrapporten klargjør status i programmene per 30. april 2020.  
 
Videre beskrives iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere utfordringene i programmene, med 
vekt på program STIM. Administrerende direktør vurderer at de tiltak som er gjennomført, og 
som er under implementering, vil bidra til å imøtekomme utfordringsbildet i program STIM. Hvis 
nødvendig vil ytterligere tiltak bli iverksatt for å sikre prosjektenes leveranser og at effekter blir 
realisert innen vedtatte rammer.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Administrerende direktør fremmet virksomhetsrapport for 1. tertial for Sykehuspartner HF for 
behandling i styret 27. mai 2020, jfr. sak 031-2020. I saken ble det gitt en foreløpig redegjørelse 
for status i programmene STIM og ISOP. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret tar fremlagt virksomhetsrapport for mars 2020 og 1. tertial 2020 inkludert 
risikovurdering til etterretning.  

2. Styret tar administrerende direktørs foreløpige redegjørelse for status i program STIM 
til orientering. Styret ser alvorlig på forsinkelsene som har oppstått og at to prosjekter 
har overskredet fullmaktene. Styret ber administrerende direktør legge fram 
iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere utfordringene i program STIM i neste 
styremøte.  

3. Styret ber administrerende direktør legge fram virksomhetsrapport for 1. tertial for 
programmene STIM og ISOP i neste styremøte. Styret ber om at det fremover for 
hvert av de styrebehandlede prosjektene rapporteres fremdrift mot milepæler, påløpt 
og gjenstående kostnad og gjennomførte leveranser.  

4. Styret ber om at administrerende direktør legger fram revidert plan og budsjett for 
prosjekt sikkerhetssone i neste styremøte før ytterligere investeringer gjennomføres.  

5. Styret ber administrerende direktør gjøre rede for Sykehuspartners leveranseevne når 
eierskap for Windows 10 prosjektet overføres fra program STIM til linjen, og orientere 
om styringsmekanismene innen økonomioppfølging i program STIM i neste 
styremøte.  

6. Styret tilslutter seg vurderingen om at hensynet til informasjonssikkerhet er så 
tungtveiende at oppgraderingen til Windows 10 må fortsette, selv om økonomisk 
fullmakt er overskredet. Styret legger vekt på at det ikke foreligger noe akseptabelt 
alternativ til å gjennomføre oppgradering til Windows 10. Prosjektet rapporteres å 
være operativt under kontroll og ha god fremdrift, men mangler noe arbeid før en ny 
totalplan for resterende gjennomføring foreligger. Prosjektet vil i perioden frem til ny 
plan foreligger være noe nedskalert. Det gir ingen økonomisk gevinst å bremse 
prosjektet ytterligere for en kort periode, og merkostnadene ved en stopp og restart 
anses som høye. Styret tilslutter derfor å fortsette prosjektet innenfor rammen av 
prognosen for juni, og frem til plan for hele prosjektet, inklusive budsjett, foreligger. 
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Ny plan for prosjektet bes lagt frem innen neste styremøte. Styret understreker at det 
ikke må inngås nye forpliktelser før fullmakt er gitt. Styret ber administrerende 
direktør orientere Helse Sør-Øst RHF om vedtaket.  

7. Styret ber administrerende direktør om å legge frem revidert programplan for 2020 
med revidert budsjett for STIM.  

 
Gjennomgangen av hvert enkelt prosjekt i programmet er gjennomført, og det vises til vedlagte 
tertialrapport.  Styrets vedtak i sak 032-2020 er fulgt opp jfr saksfremstillingen nedenfor.  
 

2.1 Overordnet status 

Program ISOP har ved utgangen av 1. tertial en portefølje på til sammen sju aktive prosjekter. 
Overordnet leverer programmet som planlagt. Prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og 
Styrket autentisering (SA) har lavere fremdrift enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak 
avhengigheter til prosjekt Sikkerhetssone i STIM. Program ISOP vil avsluttes i løpet av 2. tertial 
2020 som planlagt. 

Program STIM har i 1. tertial hatt tilfredsstillende fremdrift i gjennomføringsprosjektene 
Mobilitetsplattform, Regional Citrix-plattform og Trådløst nett. Prosjektene Windows 10 og 
Sikkerhetssone har imidlertid vesentlige forsinkelser, som også har resultert i 
kostnadsoverskridelser. I tillegg er prosjekt Regional telekomplattform bygging vesetnlig 
forsinket, noe som også forsinker prosjekt Regional telekomplattform utrulling. Administrerende 
direktør ser alvorlig på situasjonen og har iverksatt en rekke tiltak for programmet, og i de 
prosjektene der hvor det har vært behov for tiltak. Det vises til vedlagte statusrapport. 
 
IKT-infrastrukturmoderniseringen er kompleks og omfattende, og årsakene til utfordringene er 
sammensatte. Koronapandemien har siden mars vært en del av utfordringsbildet.  
 
Administrerende direktørs vurdering er at tiltakene som er beskrevet vil legge grunnlaget for at 
Sykehuspartner HF kan levere på oppdraget. Oppfølgingen og kontrollen som gjennomføres 
innen rammene av program STIM skal bidra til at det ved behov fortløpende iverksettes tiltak for 
å sikre fremdrift og redusere risiko. I tillegg er det kritisk viktig at det enkelte prosjekt har riktig 
kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.  

2.2 Iverksatte tiltak  

Sykehuspartner HF har i første tertial iverksatt en rekke tiltak for å styrke programmets 
gjennomføringsevne. Det vises til gjennomgang i sak 031-2020.  
 

De viktigste endringene er knyttet til bemanning, ledelse, styring og organisering. De viktigste 
endringene er; 

- Ny ledelse av programmet med tydelig ansvarsdeling og redusert kontrollspenn. Ansvaret for 
prosjektene fordeles mellom to programledere slik at kontrollspennet for den enkelte 
programleder reduseres. Styringslinjene kortes ned ved at programlederne rapporterer 
direkte til programeier og programstyringsgruppen. Stillingen som programdirektør 
videreføres foreløpig ikke. 

o Moderniseringsprosjektene i STIM samlet under en programleder. Disse inkluderer 
Innføring kryptert stamnett, Felles plattform, Modernisering av nettverk, Regional 
testplattform, Sikkerhetssone samt Tjenestemigrering. For å håndtere 
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avhengighetene til prosjektene i program ISOP er Privilegerte tilganger (PAM) og 
Styrket autentisering (SA) lagt inn i porteføljen fra 1. juni 

o Prosjektene som er i gjennomføringsfase innen telekom, trådløst nettverk og 
arbeidsflate samles under en programleder. Disse prosjektene har ikke sterke 
avhengigheter til moderniseringsprosjektene, og det vurderes av den grunn å være 
en hensiktsmessig deling.  

o Prosjekt Windows 10 er overlevert til linjen pr. 1. juni 2020. Det vises for øvrig til sak 
043-2020 for utfyllende redegjørelse om prosjekt Windows 10. Vedtakspunkt 6 i 
styrets vedtak i sak 031-2020 er svart ut i sak 043-2020. 

 

Det er også gjennomført grep for å styrke koblingen mellom programmet og linjeaktiviteten, og 
for å sikre at organisasjonen er klar til å overta prosjektenes leveranser. Prosjekteierskapet for 
de fleste prosjektene i STIM er overført til linjeledere. Dette ansvarliggjør linjen for leveransene 
fra programmet, og bidrar til å styrke samhandlingen.  

Ansvaret for fremtidig drifts- og forvaltningsmodell er overført til linjen. Dette tilrettelegger for 
overføring til drift og skal sikre at gevinster og effekter fra prosjektene realiseres. Arbeidet 
organiseres med et kjerneteam med ressurser fra programmet (som utvikler løsningene) og 
virksomhetsområdet IKT-tjenester (som skal motta leveransene). 
 
I tillegg til å flytte prosjekteierskapet er prosjektenes styringsgrupper reorganisert. Antall 
deltakere reduseres og deltakelsen fra linjen styrkes. Styringsgruppene er viktige fora for 
prosjektenes styring, omfang, retning, fremdrift og forankring i linjen og i helseforetakene. 
Helseforetakene deltar aktivt i styringsgruppene og har selv vært aktive i å avgjøre hvilke 
styringsgrupper de deltar i. Det vil også bli gjennomført endringer i programstyringsgruppen der 
foretakenes representasjon styrkes ytterligere, og ekstern ekspertise får en tydelig rolle som en 
referansegruppe for programeier og programstyringsgruppen. 
 
Kvaliteten i planverket for både program og prosjekter er i ferd med å bedres ved at det 
defineres tydelige mål, milepæler, leveranser og aktiviteter. Prosjektene skal i tillegg til å ha 
milepæler og planer innen system/teknologi ha milepæler knyttet til å utvikle nødvendige 
prosesser, organisering og gjennomføring av opplæring som skal til for å drifte og forvalte 
løsningene som utvikles.  
 
Tydelige planer danner grunnlaget for god kommunikasjon og forventningsstyring, og legger 
også til rette for å løfte sentrale milepæler til programplanen, slik at denne har milepæler som er 
på et nivå som gir et godt grunnlag for rapportering og kommunikasjon. Planene skal utarbeides 
slik at det kan rapporteres på opptjent verdi og økonomien skal følges opp tett i både prosjekt og 
program. Videre vil dette gi helseforetakene forutsigbarhet og en bedre forståelse av status og 
fremdrift. Sykehuspartner HF arbeider i tillegg med å synliggjøre verdien av leveransene fra STIM 
opp imot målene i regional utviklingsplan. 
 
Program STIM samarbeider aktivt med kontaktpersonene som er oppnevnt av helseforetakene 
og mottaksansvarlige, og orienterer regelmessig helseforetakene i relevante fora, dette skal 
styrkes ytterligere slik at helseforetakene i tilstrekkelig grad involveres i beslutningsprosessene.  
 
For prosjekt Sikkerhetssone henvises det til egen sak, 044-2020. 
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2.3 Økonomistyring 

Styret ba i vedtakspunkt 5 i sak 031-2020 om en orientering om styringsmekanismene innen 

økonomioppfølging i program STIM. Manglende søknader om tilleggsfinansiering for prosjekt 

Windows 10 og prosjekt Sikkerhetssone, har vist at rutinene ikke har vært gode nok. Videre at 

programmet ikke har hatt god forståelse for betydningen av fullmaktene gitt i Oppdrag og 

bestilling 2020, og hva det vil si at investeringsbudsjettet representerer en reservasjon av 

likviditet. Organisering, rutiner og generell økonomirapportering i programmer gjennomgås for å 

sikre at slike avvik ikke skal skje på nytt. Tettere oppfølging fra økonomi og styrket støtte til 

program- og prosjektledelsen etableres.  I tillegg er økonomiteamet styrket med en ressurs. 

Prosjektene i STIM skal følge Prosjektveiviseren til Helse Sør-Øst. Gjennom konsept- og 

planleggingsfasen etableres og godkjennes Business Case inkludert fase og gjennomføringsplan 

og behovet for drifts- og investeringsmidler etableres. Alle prosjekter opprettes i ERP-systemet 

med tilhørende aktiviteter. Timeføring og kostnadsbelastninger følges opp løpende på prosjekt 

og aktivitet. Hvert prosjekt følges opp mot Business case, budsjett og prognose. Prognose 

oppdateres månedlig.  

Prosjektleder har hovedansvar for fremdrift og økonomi i respektive prosjekt. Et økonomiteam 

sørger for løpende kostnadsoppfølging av prosjektene. Samtlige prosjekt har en ansvarlig 

prosjektkontroller. Økonomiteamet er styrket med en ressurs fra og med juni.  

Løpende oppfølging innbefatter at det utarbeides en månedlig statusrapport for det enkelte 

prosjekt som inkluderer status økonomi. Rapporten gjennomgås i månedlige statusmøter i 

programmet for det enkelte prosjekt. 

 
2.4 Kvalitetssikring 

Administrerende direktør gjennomfører intern kvalitetssikring av program STIM. I første tertial 
har denne omhandlet rapporteringsprosessen fra prosjekt via program og videre ut av 
programmet, med hovedfokus på Windows 10-prosjektet. Funn og behov for tiltak følges opp 
fortløpende av program STIM og i Sykehuspartner HF.  
 
Kvalitetssikringen av programmet vil endres, den interne kvalitetssikringen i programmet 
styrkes, og det er besluttet å gjennomføre en anskaffelse av en ekstern kvalitetssikring.  
 
Konsernrevisjonens følgerevisjon med anbefalinger fra 3. tertial 2019 er fulgt opp i programmet. 
Blant annet er risikostyring i prosjektene forbedret med etterlevelse av prosedyre og etablering 
av korrigerende tiltak for å redusere usikkerhet i den enkelte leveranse og i STIM som helhet. For 
Konsernrevisjonens rapport for første tertial vises til sak 041-2020 Konsernrevisjonen rapport 
14/2020 revisjon av felles plattform – program for standardisering og IKT- 
infrastrukturmodernisering 1. tertial 2020.  
 
Administrerende direktør vil følge opp at programmet etterlever de anbefalingene som 
presenteres. 
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2.5 Planlagte tiltak STIM 

I tillegg til tiltakene som er omtalt i sak 031-2020 og i saksfremstillingen over, vil det bli arbeidet 
videre med ytterligere tiltak. Tett samhandling mellom linje og prosjekt er avgjørende, og de 
iverksatte tiltakene vil bli fulgt opp for å sikre at de gir ønsket effekt. Det vil bli arbeidet videre 
med å sikre at linjens krav og milepæler innarbeides i prosjektenes planverk for forberedelse til 
mottak av programmets leveranser.  
 
Styringsgruppenes rolle er tydeliggjort, og det vil bli gjennomført opplæring av alle 
styringsgruppedeltakere. Opplæringen skal sikre at styringsgruppens medlemmer har en god 
rolleforståelse og kunnskap om det ansvar det innebærer å sitte i en styringsgruppe. 
 
Med bakgrunn i alle endringene arbeides det med en revidert programplan med leveranseplan 
og revidert budsjett 2020 for program STIM. Planen vil bli lagt frem for styret i 3. kvartal 2020. 

 

2.6 Oppfølging av vedtak fra foretaksmøtet 

Foretaksmøtet uttrykte 18. mai 2020 bekymring for utviklingen i noen av prosjektene i program 
STIM. 

Foretaksmøtet uttrykker bekymring for utviklingen i prosjektene Windows 10 og felles plattform i 
STIM-programmet ved utgangen av 2019. Foretaksmøtet mener det er nødvendig at 
Sykehuspartner HF treffer tiltak for at programmet skal lykkes. Det er spesielt behov for tiltak 
som omhandler styringsstrukturen, organiseringen og bemanningen av programmet. I tillegg er 
det nødvendig å iverksette tiltak for å redusere risikoen som skyldes avhengighetene mellom de 
to programmene STIM (program for standardisering og infrastrukturmodernisering) og ISOP 
(program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern). Foretaksmøtet 
forutsetter at Sykehuspartner HF iverksetter de tiltak som er nødvendige for å nå målene for 
programmene.  

Som redegjort for i saken er det iverksatt en rekke tiltak innen de områdene det pekes på og som 
skal sikre at prosjektene leverer i henhold til plan innen vedtatte rammer. Videre bidrar 
endringene som er gjennomført til at samhandlingen mellom prosjekt og linjeorganisasjon er 
styrket vesentlig. Tiltakene som er gjennomført bygger på en grundig gjennomgang av status, og 
vurderes å være tilstrekkelige og relevante i forhold til utfordringsbildet. Det vil i tiden som 
kommer bli jobbet aktivt for å sikre implementering av tiltakene og at de gir forventet effekt. 
Skulle det vise seg nødvendig vil ytterligere tiltak bli gjennomført. 
 
For prosjekt Windows 10 henvises det til sak 043-2020. 
 
Det arbeides med prosjekt felles plattform slik at det kan fremmes sak for styret i 
Sykehuspartner HF, i tråd med forventningene fra Helse Sør-Øst RHF. For å løse kortsiktige behov 
tilrettelegges det for at tre regionale tjenester (Ambulansejournal, LVMS Patologi og CMS) skal 
kunne konsumeres fra SIKT av alle helseforetak. Design og ROS-vurderinger er i sluttfasen. 
Prosjekt Felles plattform vil også gjennomføre tiltak i henhold til anbefalingene fra 
konsernrevisjon. For Konsernrevisjonens rapport for første tertial vises til sak 041-2020 
Konsernrevisjonen rapport 14/2020 revisjon av felles plattform – program for standardisering og 
IKT- infrastrukturmodernisering 1. tertial 2020. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør konstaterer at program STIM i første tertial har hatt tilfredsstillende 
framdrift i prosjektene Regional Citrix-plattform, Mobilitetsplattform og Trådløst nett. Det er 
vesentlige avvik i fremdrift og omfang for prosjekt Windows 10 og Sikkerhetssone. Disse 
prosjektene har i tillegg gått ut over de økonomiske fullmaktene som er gitt. Prosjekt Regional 
telekomplattform og Felles plattform er forsinket. Administrerende direktør har på bakgrunn av 
dette iverksatt tiltak som er redegjort for i denne saken. 
 
Det vært behov for å styrke kompetanse og kapasitet innen noen områder av programmet. 
Administrerende direktør har foretatt en strukturert gjennomgang av samtlige prosjekter i 
program STIM og iverksatt en rekke tiltak innen ledelse, styring og organisering som beskrevet 
over. Administrerende direktør vurderer at ny ledelse både på program- og prosjektnivå tar tak i 
utfordringene på en hensiktsmessig og strukturert måte, og forventer at dette gir effekt i form av 
bedre styring og kontroll.  
 
Tiltakene inkluderer krav til en vesentlig styrking av eierskap og involvering fra 
linjeorganisasjonen, slik at det blir en tett kobling mellom programmet og de ordinære 
linjeaktiviteten. Administrerende direktør vurderer at dette bidrar til at forutsetningene for å 
kunne lykkes forbedres, og har allerede sett positive effekter.  
 
Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å bedre prosjektene og programmets kontroll på 
tid, kost og kvalitet i leveransene, og at status og tiltak kommer tydelig frem i rapporteringen. 
Styring og kontroll er styrket og strammet inn for å sikre at prosjektenes milepæler nås innen de 
rammene som er satt, og at nødvendige tiltak kan iverksettes rettidig. Administrerende direktør 
vil også påse at programmet aktivt arbeider med erfaringsoverføring slik at gode erfaringer og 
eksempler kan deles og bidra til positiv læring på tvers av prosjektene i programmet. 
 
Styret vedtok i sak 080-2019 programplan for STIM for 2020. Det pågår et arbeid for å oppdatere 
denne, hensyntatt behovet for endringer i prosjektenes gjennomføring. Revidert programplan 
med budsjett for program STIM vil ta opp i seg endringene beskrevet over og bli lagt frem for 
styret.  
 
Program ISOP er i ferd med å avsluttes som planlagt. Programmet har blant annet bidratt til økt 
sikkerhet innen foretaksgruppen. Administrerende direktør vil komme tilbake med en 
oppsummering av programmet når sluttrapporten foreligger. Prosjektene Privilegerte tilganger 
(PAM) og Styrket autentisering (SA) har planer som strekker seg ut over programmets levetid og 
overføres på grunn av de sterke avhengighetene til moderniseringsprosjektene i STIM. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport for 1. tertial 2020 
for programmene STIM og ISOP. Administrerende direktør vurderer at de tiltak som er 
gjennomført vil bidra til å imøtekomme utfordringsbildet i program STIM. Administrerende 
direktør vil kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak og komme tilbake til styret med disse hvis det 
skulle bli nødvendig. 
 
 

 
 

 


