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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
Konsernrevisjonens følgerevisjon av STIM har fra oppstarten og frem til nå 
omfattet gjennomgående, overordnende temaer som danner rammene 
for styringen av programmet. Fremover vil revisjonene være konsentrert 
om utvalgte prosjekter. I første omgang er det prosjekt Felles plattform 
som er gjenstand for revisjon.

Revisjonens målsetting har vært å kartlegge og vurdere styringen av 
prosjektets leveranser sett opp prosjektets og programmets målsettinger 
og interessentenes forventninger. Revisjonen vil undersøke hvordan 
prosjektleder har organisert prosjektet innenfor ulike områder for å sikre 
god leveransestyring i den fasen prosjektet befinner seg i.

Denne rapporten omfatter temaer innenfor følgende områder:
1. Prosjektstyring og styringsmodell
2. Omfangsstyring
3. Ressurs- og kompetansestyring

Forbehold
Revisjonen er gjennomført i mai-juni 2020, og reflekterer prosjektets status 
på dette tidspunktet. Konsernrevisjonen har vurdert flere forhold, men kun 
de viktigste observasjonene og områdene med et revisjonsgrunnlag på 
revisjonstidspunktet er inkludert i rapporten. Risikovurderinger og tiltak i 
prosjektet Felles plattform er ikke vurdert av konsernrevisjonen.

Observasjoner og vurderinger i rapporten bygger på dokumentasjon 
forelagt konsernrevisjonen og opplysninger som har kommet fram i 
intervjuene. Dersom det skulle være ytterligere informasjon som vi ikke har 
mottatt, ville den kunne påvirke våre vurderinger.

Metodisk innfallsvinkel og revisjonskriterier
For å få en mest mulig fullstendig tilnærming til prosjektets styring og 
kontroll, er vår innfallsvinkel basert på relevante rammeverk for program-
og prosjektstyring og IT-styring.
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Figur 1:  Metode og revisjonsgrunnlag
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1.1 Bakgrunn
Prosjektet for lokale datarom og felles plattform ble etablert høsten 2018. 
Mandatet ble behandlet i programstyret januar 2019. Styringsgruppen ble 
konstituert mars 2019 og prosjektet ble kalt "Datasenter". Dette var et 
hovedprosjekt med flere delprosjekter, og omfattet blant annet lokale og  
sentrale datarom, komponenter og basisløsninger. Delprosjektet lokale 
datarom ble avsluttet og overført til linjen i 2019.

Etter omfattende endringer i både omfang og innretning (se kapittel 4 
Omfangsstyring) ble mandatet fornyet oktober 2019. Prosjektet ble 
omdøpt til "Felles plattform" slik at navnet bedre skulle samsvare med 
prosjektets leveranser. Prosjektet er nå i planleggingsfasen. 

Prosjektet har siden oppstart hatt flere prosjektledere. Nåværende 
prosjektleder fikk rollen 1. februar 2020. Det har også skjedd en del 
endringer i prosjektets omgivelser siden oppstart, men målbildet er 
opprettholdt.

1.2 Planlagt innretning på felles plattform
Prosjektet planlegger et konsept med en hybrid plattform med en 
skybasert leveransemodell. Modellen skal muliggjøre plassering av kliniske 
og administrative applikasjoner på sentrale og lokale kjøremiljøer eller på 
eksterne ressurser (sky) med samme kontrollmekanismer. På overordnet 
nivå deles plattformen inn i tre deler:
• Dataplan ̶ kjøremiljø for kliniske og administrative applikasjoner
• Kontrollplan ̶ ansvar for at kjøremiljøene fungerer og leverer med 

hensyn til kvalitet og informasjonssikkerhet
• Administrasjonsplan ̶ ansvar for etablering av kjøremiljø på bestilling 

fra kontrollplanet

Felles regional plattform inkluderer både en programvaredefinert og en 
formålsspesifikk infrastruktur for helseforetakene.

Programvaredefinert infrastruktur er den delen av plattformen som 
er bygget med en infrastruktur som kan konfigureres og kontrolleres 
gjennom programvare (virtuell infrastruktur). Lagring og nettverk for 
denne delen av plattformen har også elementer av tradisjonell 
infrastruktur. Denne delen er bygget opp i henhold til en produsent-
støttet ansamling av teknologier og komponenter, og inneholder 
også funksjonalitet for administrasjon.

En formålsspesifikk infrastruktur etableres for å ivareta krav som 
ikke bør eller kan realiseres med en virtuell infrastruktur. 

Det er videre planlagt en høy grad av konsolidering av lokale 
ressurser plassert i helseforetakene. Det hele skal administreres som 
en lokasjonsuavhengig plattform. 
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Figur 2:  Hybrid skybasert leveransemodell



2. Prosjekt Felles plattform – samlet vurdering
Prosjektet har utarbeidet flere grunnlagsdokumenter og ledelsesprodukter siden oppstart høsten 2018. Det har skjedd store endringer i prosjekt-
organisasjonen siden oppstarten. Det har også skjedd endringer i rammebetingelsene til prosjektet underveis i planleggingen. Prosjektet er vesentlig 
forsinket i forhold til opprinnelig plan og senest replanlagt i BP2 for å få en formell beslutning. Det er kritisk med avklaring av omfang og overordnede 
føringer, samt forankring av leveranse-, tids- og gjennomføringsplaner for å sikre fremdrift i tråd med planer, målsettinger og interessentenes forventninger.

Side 5

Område Overordnet vurdering Status/
utvikling

Prosjekt-
styring og 
styringsmodell

• Prosjektets organisering, herunder viktige roller og ansvar, er avklart. Fremdrift måles av prosjektleder gjennom tett oppfølging av 
prosjektets og prosjektressursenes aktiviteter.

• Prosjektleder har etablert leveranseplaner, faseplaner og detaljerte prosjektplaner med aktiviteter og milepæler for 
planleggingsfasen. Kritisk linje overvåkes av prosjektleder. Prosjektet har etablert en hensiktsmessig styringsmodell. Leder for
styringsgruppen er prosjekteier. Programleder for moderniseringsprosjektene vil sørge for økt samhandling og koordinering, samt 
støtte til prosjektet.

• Prosjektet har etablert en hensiktsmessig styringsmodell og tydelige roller og ansvar for nåværende fase (planleggingsfasen).
Prosjektet har videre etablert en hensiktsmessig operasjonell styring av prosjektet, men det er avgjørende for prosjektet å planlegge, 
styre og levere i henhold til mål og forventninger (spesielt tidsdimensjonen). Videre må behandlingsgrunnlag i styringsgruppen være 
forankret på forhånd slik at prosjektet unngår nye runder med avklaringer.

Omfangs-
styring

• Oppstart og igangsettelse av planleggingsfasen sammen med prosjektgruppen er utsatt inntil videre som følge av behov for 
avklaringer. Prosjektet er på kritisk linje i planleggingsfasen uten at omfang av hva som skal anskaffes i markedet er tydelig avklart på 
revisjonstidspunktet. Det er høy sannsynlighet for ytterligere forsinkelser som igjen vil forsinke oppstart av BP3 da planleggingsfasen 
hadde en kort planlagt tidshorisont.

• Det er sterkere linjeinvolvering som følge av endringer i styringsgruppens sammensetning fra og med mai 2020. Direktør for VO IKT-
tjenester i Sykehuspartner HF inngår nå som prosjekteier (fra en tidligere rolle som medlem i prosjektets styringsgruppe).

• Det er kritisk med forankring og kommunikasjon om valgt konsept, design og gjennomføringsmodell hos beslutningstakere 
(programstyret, styret i SP og styret i HSØ) for å øke sannsynligheten for å levere i tråd med planer, mål og forventninger. Det er 
kritisk på kort sikt å beslutte hva man ønsker å bruke markedet til og hvilke krav det stilles til gjenbruk av eksisterende teknologi i 
Sykehuspartner HF. Endringene i styringsgruppens sammensetning kommer sent i planlagt prosjektløp, men det er 
konsernrevisjonens vurdering at dette vil gi positiv effekt på sikt. 

Ressurs- og 
kompetanse-
styring

• Prosjektet jobber planmessig med ressurser og kompetansebehov for å løse prosjektets mandat.
• Prosjektteamet er inndelt i to team, henholdsvis arkitekturteam og anskaffelsesteam for å ivareta teknisk og kommersielle 

kompetansebehov.
• P.t. er prosjektet bemannet med en fordeling på 50/50 med interne og eksterne ressurser i henhold til programmets målsetning. De

fleste av prosjektressursene er tilordnet 100%  i prosjektet. Det er to prosjektstillinger som er ubemannet på revisjonstidspunktet.
• Ressurs- og kompetansebehov er tilstrekkelig avklart i nåværende fase (planleggingsfasen).
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I dette kapitlet har konsernrevisjonen vurdert om prosjektet Felles platt-
form har etablert styringselementer som sørger for at prosjektet utvikles, 
etableres og gjennomføres i henhold til programmets mandat, prosjekt-
veiviseren i Helse Sør-Øst og beste praksis. Videre har konsernrevisjonen 
vurdert om det er etablert en styringsmodell som påser at nødvendige 
beslutninger fremmes og at kritiske forhold for å sikre prosjektstyring og 
prosjektledelse ivaretas.

3.1 Observasjoner

Prosjektet har etablert følgende prosjektorganisasjon:

Prosjektet er inndelt i to team: anskaffelsesteam og arkitekturteam. 
Prosjektleder har også støttefunksjoner og rapporterer direkte til 
styringsgruppen.

Styringsgruppen for prosjekt Felles plattform
Styringsgruppens sammensetning er endret fra 1. mai 2020 og første 
styringsgruppemøte etter endringen var 29. mai 2020. Ny prosjekteier er 
direktør for virksomhetsområde IKT-tjenester i Sykehuspartner HF. Tidli-
gere var STIMs programdirektør prosjekteier for Felles plattform, mens 
dagens prosjekteier var medlem i styringsgruppen og programstyrings-
gruppen.

Virksomhetsområde IKT-tjenester skal ha ansvar for forvaltning og drift av 
plattformen når den er levert. Prosjekteiers ansvar og rolle er definert slik 
i prosjektveiviseren: "Prosjekteieren er personen som blir utpekt som over-
ordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål". Felles plattform er et pros-
jekt i STIM-programmet, og programleder har derfor et medansvar for 
måloppnåelsen.

Prosjektleders nærmeste foresatte er prosjekteier som leder for styrings-
gruppen, sammen med programleder i STIM som utøver den daglige 
ledelsen. Det er konsernrevisjonens observasjon at noe av det viktigste 
ansvaret for prosjekteier er å ivareta det forretningsmessige perspektivet i 
prosjektet.

I følge styringsdokumentet til STIM skal styringsgruppen blant annet:
• Bidra til at prosjektet gjennomføres i henhold til mandat
• Følge opp prosjektets løsningsutvikling og gjennomføring, og påse at 

behov og krav blir ivaretatt
• Sikre forankring av anbefalinger og beslutninger
• Bidra til at prosjektet har riktig kompetanse, kapasitet og ressurser 
• Etablere forståelse for prosjektets formål og betydning
• Bidra til involvering av og forankring med helseforetakene som kunder 

samt fagmiljøet i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF
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På revisjonstidspunktet ble det opplyst at styringsgruppen for Felles platt-
form vil bli slått sammen med styringsgruppen for de andre modernise-
ringsprosjektene i STIM. Det vil da være en felles styringsgruppe for disse 
prosjektene med prosjekteier som representant for Felles plattform 
prosjektet.

Status og fremdrift
Prosjektet utviklet i løpet av høsten 2019 dokumentasjon for et alternativ 
for etablering av felles plattform i egen regi. STIM opplyser at dette alter-
nativet ikke ble besluttet med henvisning til høy fremdriftsrisiko samt  et 
behov for videre utredninger. Prosjektet har i løpet av første tertial 2020 
utredet:
• Bruk av leverandørmarkedet for etableringen av felles plattform
• Vurdering av dagens plattformer
• Vurderinger av RAD/MML (radiologi og multimedialagring)

Prosjekt Felles plattform er på revisjonstidspunktet i en planleggingsfase 
(godkjent BP2) basert på arkitektur- og designdokumenter, prosjekt-
forslag og business case.

På revisjonstidspunktet var prosjektet i gang med å planlegge en anskaf-
felsesprosess. Denne ble satt på vent inntil det er avklart hvilke deler av 
etableringen av fellesplattform Sykehuspartner HF selv skal ha utførende 
ansvaret for. 

Prosjektet var forsinket etter gjeldende plan før styringsgruppemøte 15. 
april 2020. Prosjektet ble da replanlagt i forbindelse med overgang til 
planleggingsfasen (BP2). Den planlagte oppstarten den 5. mai måtte 
utsettes og prosjektet er nå forsinket etter den nye planen.

Prosjektets egenrapportering per mai viser overordnet status som gult.

Det vises til vedlegg 4 i rapporten. Prosjektet rapporterer også inn risikoer 
og tiltak månedlig.

Prosjektet har daglig stand-up møter og ukentlige statusmøter.

Mandat
Mandatet til prosjektet ble vedtatt av AD i Sykehuspartner/programeier i 
STIM den 7. oktober 2019. Dokumentet beskriver blant annet forventet 
nytte, leveranser, avgrensninger, avhengigheter og forutsetninger/kritiske 
suksessfaktorer.

Prosjektforslag
Prosjekt Felles plattform har etablert et prosjektforslag for det anbefalte 
alternativet og fikk tilslutning av styringsgruppen i prosjektet den 15. april 
2020. Prosjektforslaget er en del av grunnlagsdokumentene til BP2. 
Prosjektforslaget forutsetter en anskaffelse av en ny plattform for det 
anbefalte alternativet gjennom en konkurransepreget dialog med aktører i 
markedet.

Business case
Prosjekt Felles plattform har etablert en business case som fikk tilslutning 
av styringsgruppen i prosjektet den 15. april 2020. Business casen er 
utarbeidet som en del av saksgrunnlaget til BP2. 

Prosjektet estimerer kostnadsbildet. Business case legger til grunn kvalita-
tive vurderinger av potensielle gevinster, og det argumenteres med at det 
er vanskelig å kvantifisere gevinstene.

Felles plattform har en planlagt gjennomføringstid på tre år og kostnadene 
er estimert innenfor rammene av økonomisk langstidsplan.
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Målsettinger
Prosjektets målsettinger foreligger i form av resultat- og effektmål. Disse 
er definert og beskrevet i ulike grunnlagsdokumenter. Det vises til ved-
legg 6 i rapporten som beskriver målene. Målene er ikke kvantifisert og 
fremstår ikke som målbare i dagens form. Konsernrevisjonen får opplyst at 
effektmålene konkretiseres videre gjennom effektmål i business case og 
prosjektets bidrag til programmets overordnende gevinst-
realiseringsplaner.

Prosjektplan
Prosjektleder benytter CA Clarity PPM, Microsoft Project (MSP) til 
prosjektplanlegging og Jira som et verktøy for å koordinere og fordele 
oppgaver og aktiviteter i teamene, samt Sharepoint for å administrere og 
arkivere prosjektdokumentasjon.

Prosjektplanen i MSP er prosjektleders styringsverktøy og prosjektleder 
styrer aktiviteter i leveranseplanen mot etablerte milepæler i samsvar 
med faseoverganger og tidsplaner som beskrevet i prosjektforslaget.

Alternative gjennomføringsmodeller
Per 15. april 2020 har prosjekt Felles plattform gjennomført vurdering av 
ulike alternativer for realisering av ny felles regional plattform. Det er 
vurdert tre alternativer for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har 
brukt 39 kriterier for å vurdere alternative løsninger for felles plattform:
1. Etablering av rammeavtaler og videreføring av hvordan 

Sykehuspartner HF har arbeidet frem til nå. 
2. Anskaffelse av en leveranse i markedet der Sykehuspartner HF 

konkurranseutsetter etablering av felles plattform. 
3. Kombinasjon av etablering og anskaffelse gjennom bruk av egne 

ressurser, rammeavtaler og bruk av markedet. 

Kombinasjonsalternativet anbefales av prosjektet for realisering av  ny 
plattform.

Målarkitektur og high level design (HLD)
Dokumentet målarkitektur ble sist justert av arkitekturteamet i prosjektet 
den 11. oktober 2019 etter innspill fra SPARK (øverste arkitekturorgan i SP). 
Dette dokumentet er et veikart som beskriver dagens arkitektur, 
målarkitektur, gapanalyser og tiltak i arkitekturen for prosjektet. 

Prosjektet har også utarbeidet en overordnet funksjonell og teknisk
beskrivelse av felles regional plattform i form av et arkitekturdokument 
(HLD) som er ferdigstilt og godkjent i arkitekturrådet (ASR) i STIM, samt fått 
innspill fra SPARK. HLD-dokumentet under-støtter også styrevedtak om at 
IT-utstyr i hovedsak skal være lokalisert i sentrale datarom.

På revisjonstidspunktet pågår et arbeid i programregi for å tydeliggjøre 
målbildet for moderniseringen og hvilken verdi felles plattform sammen 
med nettverksprosjektene vil gi for foretaksgruppen. Dette er vesentlig for 
å kunne legge fram prosjekt Felles plattform for beslutning i en helhetlig 
kontekst.

3.2 Vurderinger
Prosjektleder måler fremdrift løpende basert på utførte aktiviteter, og 
rapporterer månedlig status på prosjektet og fremdrift til styringsgruppen. 
Prosjektleder legger inn ikke-planlagte aktiviteter inn løpende i Jira.
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Det er konsernrevisjonens vurdering at prosjektet har etablert nødven-
dige grunnlagsdokumenter og styrende dokumenter i henhold til beste 
praksis og forventninger fra interessentene for BP2. Det ble gitt tilslutning 
for oppstart av BP2, og dette var forutsetningen som prosjektet opererte 
under i denne fasen.

Prosjektstyringsgruppen skal fungere som en "gateway" (kontrollpost) før 
prosjektet går over i en ny fase. Det er grunn til å stille spørsmål ved 
styringsgruppens beslutning den 15. april da det kort tid etterpå viser seg 
at forutsetningene for beslutningen ikke var tilstrekkelig validert. 

Det er konsernrevisjonens vurdering at omlegging av styringsgruppens 
sammensetning hvor blant annet VO IKT-tjenester har blitt prosjekteier, 
vil bidra til å ansvarliggjøre linjen for prosjektets leveranser og vil styrke 
prosjektstyringen.

3.3 Anbefaling
Ingen egen anbefaling på dette området. Det vises til temaet omfangs-
styring da det er sammenheng mellom prosjektstyring og styringsmodell 
og prosjektets definerte omfang.
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I dette kapitlet har konsernrevisjonen vurdert om prosjekt Felles platt-
form har etablert styringselementer som sørger for at omfangsstyring 
vurderes i sammenheng med tid, kost og kvalitet. Videre vil 
styringselementene være avhengig av fasen prosjektet befinner seg i. 

I konseptfasen skal føringer og endringsbehov fanges opp og ulike 
alternativer skal utredes. I planleggingsfasen skal prosjektet danne 
grunnlaget for en god gjennomføring senere i prosjektet, gjennom blant 
annet å klargjøre prosjektets produkter og løsninger samt utarbeide 
faseplaner for å styre omfanget.

4.1 Observasjoner
Omfanget ble opprinnelig fastlagt i et prosjektmandat fra januar 2019.

Mai 2019 ble "Prinsipper og plan for sentralisering av tjenester og reduk-
sjon av lokale datarom" styregodkjent i Sykehuspartner HF. Disse prinsip-
pene har vært dimensjonerende for videre arbeid med felles plattform. 
Videre ble styret orientert i en temasak om en strategi der plattformen 
skulle etableres i to trinn. Første trinn skulle dekke behov for samhandling 
på tvers av helseforetak. Andre trinn skulle dekke mer langsiktige behov 
med moderne teknologi.

På bakgrunn av de vesentlige endringene i prosjektets premisser, blant 
annet endret leverandørstrategi og RAD/MML på felles plattform, ble 
mandatet justert og oppdatert oktober 2019.

Prosjektets mulighetsrom ble vesentlig utvidet høsten 2019, da det ble 
klarert at Oslo universitetssykehus HF kan konsumere tjenester knyttet til 
MKB, LVMS og ambulansejournal fra SIKT-plattformen.

I desember 2019 behandlet prosjektets styringsgruppe saksfremlegget for 
at prosjektet skulle gå over til gjennomføringsfasen, basert på et

alternativ for etablering av felles plattform i egen regi. Styringsgruppen 
ønsket ytterligere utredning av alternativer med blant annet en mulighets-
studie for hvordan Sykehuspartner HF best kan anvende dagens platt-
former i kombinasjon med felles plattform. Oppstart av neste fase ble 
utsatt.

Parallelt med ferdigstillelsen av alternativet for bygging i egen regi, ble det 
gitt føringer til prosjektet om å gjennomføre vurderinger av hvordan felles 
plattform kunne anskaffes gjennom økt bruk av markedet i henhold til 
leverandørstrategien til STIM.

15. april 2020 ble business case og prosjektforslag godkjent i styrings-
gruppen (BP2). Prosjektets anbefalte alternativ for realisering fikk 
tilslutning. Alternativet skiller mellom kortsiktige behov, herunder 
RAD/MML, som skal løses på dagens plattformer og langsiktige løsninger  
for felles plattform gjennom anskaffelse i markedet. Prosjektets frem-
driftsplan var da omarbeidet og planleggingsfasen skulle starte opp 5. mai. 
Det ble planlagt med rask fremdrift. Saksgrunnlaget for overgang til 
gjennomføringsfasen (BP3) skulle vært klart for behandling i prosjektets 
styringsgruppe primo juni. Videre behandling i programstyret og i styrene 
for henholdsvis Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF skulle sluttføres 
før sommeren.

Kort tid etter BP2-behandlingen i prosjektets styringsgruppe har det vist 
seg at ytterligere avklaringer med hensyn til innretningen av realiseringen 
og bruk av markedet er nødvendig før planleggingsfasen kan starte opp. I 
arbeidsmøter der både linjeledelse og -medarbeidere har deltatt sammen 
med medarbeidere fra prosjektet, har forutsetningene for prosjektets 
videre framdrift blitt ytterligere detaljert og avklart. Den øverste ledelsen i
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Sykehuspartner HF har vært direkte orientert om, og til dels bidratt i 
denne prosessen. Disse avklaringene og et behov for at målbilde
ferdigstilles og at design for felles plattform besluttes og forankres, har 
ført til at oppstart av planleggingsfasen er utsatt inntil videre. Den videre 
behandlingen av BP3 for overgang til gjennomføringsfasen må forskyves til 
over sommeren.

Et sentralt tema i de nevnte avklaringene har vært å skille mellom kort- og 
langsiktige behov. Kortsiktige behov sorteres ut og ansvaret for å løse 
disse overføres til et nytt prosjekt i STIM. Overføringen av ansvaret for 
test- og utviklingsmiljøene for RAD/MML forutsetter en godkjent endring i 
prosjektets mandat.

Konsernrevisjonen observerer videre at ansvaret for å styre omfanget 
innenfor rammene er tillagt prosjektleder, mens prosjekteier og program-
leder definerer og følger opp rammene.

4.2 Vurderinger
Styringsrammene for prosjektet har vært justert flere ganger i løpet av 
prosjektets konseptfase. Konseptfasen har vart fram til nå. Forutsetnin-
gene fra det opprinnelige mandatet ble endret såpass mye, blant annet 
kom det til at RAD/MML skulle leveres på felles plattform, at prosjektet 
fikk et fornyet mandat høsten 2019. Påfølgende endringer i handlingsrom 
og overordnede føringer har ført at prosjektet i flere omganger har måttet 
utrede nye alternativer. I tillegg har linjen i Sykehuspartner HF etter hvert 
som prosjektet har skredet fram stadig mer blitt involvert i prosjektets 
leveranser, og har ønsket å validere konsepter og realiseringsplaner før 
planleggingsfasen starter opp. Summen av disse hendelsene har med-
virket til at prosjektet har brukt mer tid enn opprinnelig planlagt.
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Det er konsernrevisjonen oppfatning at linjens validering av konsepter og 
gjennomføringsplaner med fordel kunne ha vært gjennomført før disse ble 
behandlet i styringsgruppen i april i år. Da kunne man trolig ha unngått 
behovet for ytterligere avklaringer og forsinkelser etter at faseovergangen 
er besluttet. Like fullt anser revisjonen det som verdifullt at linjen tar ansvar 
for og bidrar til at løsningene og gjennomføringsplanene blir best mulig 
gjennomarbeidet og tilpasset realitetene i drifts- og forvaltnings-
organisasjonen. Det vil øke sannsynligheten for en mest mulig problemfri 
overlevering fra prosjekt til linje og at programmets planlagte gevinster kan 
bli innfridd.

Ved å skille kort- og langsiktige behov får prosjektet bedre kontroll på 
omfanget. Innsatsen kan konsentreres om de langsiktige løsningene. Dette 
kan forenkle både planlegging og gjennomføring.

Det stilles store forventninger til prosjektets leveranser og leveransetids-
punkter fra interessentene. Mye tid har medgått for å etablere et grunnlag 
for planleggings- og gjennomføringsfasene. Det er derfor viktig at prosjektet 
nå får sluttført de nødvendige avklaringene slik at prosjektet kan gå over i 
en ny fase uten ytterligere forsinkelser.

Konsernrevisjonen vil likevel påpeke viktigheten av å få avklaringene på 
plass før planleggingsfasen starter opp, og at problemene ikke blir skjøvet 
frem i tid. Avklaringene vil danne grunnlaget for gjennomføringen av de 
neste fasene og for de fremtidige leveransene. Et svakt grunnlag vil øke 
risikoen for sviktende måloppnåelse.
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4.3 Anbefaling
Det er konsernrevisjonens forståelse at planleggingsfasen vil fortsette som 
planlagt, men at man blir forsinket i forhold til plan. Konsernrevisjonen 
anbefaler derfor at prioriterte tiltak på kort sikt kommuniseres til prog-
ramstyret, styret og det regionale helseforetaket i statusoppdateringen 
for dette tertialet. 

Videre anbefaler konsernrevisjonen at STIM informerer styrende organer 
om konsept og valgte gjennomføringsmodeller for felles plattform, 
herunder avklaringer med hensyn til tjenestekjøp, samt legger frem 
reviderte tids- og gjennomføringsplaner på lang sikt før 
gjennomføringsfasen for å avklare og styre forventninger. 

Deler av dette vil ligge utenfor prosjektleders mandat og myndighet.
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I dette kapitlet har konsernrevisjonen vurdert om prosjektet innehar 
nødvendig kompetanse eller innehar planer for å skaffe til veie kompe-
tanse innen kritiske områder i planleggingsfasen, og hvorvidt prosjektet 
har en balansert tilnærming med hensyn til bruk av interne og eksterne 
ressurser.

5.1 Observasjoner
Prosjektet rapporterer ressurs- og bemanningssituasjonen som en fast del 
av agendaen i de ukentlige statusmøtene internt i prosjektet.

Status på ressurssituasjonen er også en fast del av den månedlige 
rapporteringen til styringsgruppen og viser status på 
rapporteringstidspunktet og for forrige måned. I tillegg er status på 
bestilte og mottatte ressurser en del av rapporteringen til 
styringsgruppen. Statusrapporteringen viser også fordelingen av interne 
og eksterne ressurser.

Prosjektet har på revisjonstidspunktet 14 prosjektressurser inkludert 
prosjektleder. De fleste prosjektressursene har tilnærmet 100 % arbeids-
innsats i prosjektet.

Prosjektet er inndelt i to team med henholdsvis arkitektur- og 
anskaffelseskompetanse, samt en støtte- og stabsfunksjon.

Anskaffelseskompetansen hentes både fra Sykehusinnkjøp HF og internt i 
Sykehuspartner HF. Anskaffelsesteamet har definert en prosjektplan med 
aktiviteter for planleggingsfasen. Arkitekturkompetanse er i hovedsak 
hentet eksternt, mens hovedarkitekt er ansatt i Sykehuspartner HF. 
Arkitekturteamet har blant annet utarbeidet arkitekturdokumentet (HLD).

På revisjonstidspunktet mangler prosjektet felles plattform to ressurser. Det 
er en prosjektressurs som slutter 1. september 2020. Oppbemanning av 
arkitekturressurser innen drift og forvaltning og kravspesifisering 
infrastruktur avventes inntil videre.

5.2 Vurderinger 
Det er konsernrevisjonens vurdering at ressurs- og kompetansesituasjonen i 
prosjektet er adekvat på revisjonstidspunktet.

5.3 Anbefaling
Ingen anbefaling.
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6. Anbefalinger

Anbefaling Tilbakemelding fra programmet

Det er konsernrevisjonens forståelse at planleggingsfasen vil fortsette som planlagt, men at man blir 
forsinket i forhold til plan. Konsernrevisjonen anbefaler derfor at prioriterte tiltak på kort sikt 
kommuniseres til programstyret, styret og det regionale helseforetaket i statusoppdateringen for dette 
tertialet. 

Videre anbefaler konsernrevisjonen at STIM informerer styrende organer om konsept og valgte 
gjennomføringsmodeller for felles plattform, herunder avklaringer med hensyn til tjenestekjøp, samt 
legger frem reviderte tids- og gjennomføringsplaner på lang sikt før gjennomføringsfasen for å avklare 
og styre forventninger. 

Deler av dette vil ligge utenfor prosjektleders mandat og myndighet.

Programmet er enig. Programmet vil i status-
rapporten for inneværende tertial legge frem 
prioriterte tiltak på kort sikt. Videre vil 
programmet legge frem anbefaling av 
tilnærming for felles plattform (både konsept 
og valgte gjennomføringsmodeller, herunder 
avklaringer med hensyn til tjenestekjøp) og 
reviderte tids- og gjennomføringsplaner på lang 
sikt for styrende organer før gjennomførings-
fasen (BP3) for å avklare og styre 
forventninger.
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Vedlegg 1: 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 2
Tabell 1 Informasjonsgrunnlag

Dokumentasjon

Saker til styringsgruppen i felles plattform 15. april 2020 Saksfremlegg programstyringsgruppen 31. mars 2020

Overordnet design (HLD) - felles plattform 3. april 2020 Orienteringssak styremøte 1. april 2020 (sak nr. 027-2020)

Mandat - Felles plattform 7. oktober 2019 Foiler fra styremøter 27. mai 2019 om etablering av felles plattform

Statusrapport fra prosjekt felles plattform april 2020 Statusrapport fra prosjekt felles plattform mai 2020

Prosedyre for endringsstyring i program STIM versjon 
2.0

Underlag prosjektmøte 02.06.2020

Underlag introduksjon for konsernrevisjonen – felles 
plattform 8. mai 2020
Faseplan planlegging av anskaffelse

Underlag prosjektmøte 19. mai 2020

Underlag prosjektmøte 26. mai 2020

Styresak 034-2019 

Alle saker fra programstyringsgruppen

Styresak 043-2019 

Saksfremlegg til direktørmøtet 29. mai 2019
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Vedlegg 3
Tabell 2 Gjennomførte samtaler

Dato Navn og tittel

08.05.2020
15.05.2020
20.05.2020
26.05.2020
04.06.2020

Hege Fredhall, prosjektleder felles plattform

14.05.2020 Olav Storli Ulvund, prosjekteier felles plattform

27.05.2020 Marianne Østvand, programleder STIM

28.05.2020 Arild Dregelid, programdirektør STIM
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Vedlegg 4
Tabell 3 Prosjektets rapportering til styringsgruppen per mai 2020
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Vedlegg 5
Tabell 4 Oppsummering av historikk og sentrale milepæler/endringer – felles plattform fra oppstart til 7. oktober 2019

Side 19

Videreutvikling av prosjektforslag sommer 
og høst 2019

O Innrettet mot bygging i egen regi med 
bruk av markedet (teams osv)

Mulighetsrom – leveranser fra SIKT til OUS 
høsten 2019
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Vedlegg 5
Tabell 5 Oppsummering av historikk og sentrale milepæler/endringer – felles plattform fra 13. desember 2019 til 11. mai 2020

Side 20

Vurderinger – bruk av markedet i 4. kvartal
O Framtidsrettet å bruke markedet for 
etablering og drift

Mulighetsstudie II igangsatt desember 2019
O Vurdering av dagens plattformer
O Vurdering av RAD/MML
O Justering av kurs

Vurderinger av hvordan LVMS, MKB og 
Amb kan leveres fra leveranseplattformen 
på SIKT gjennomført i perioden jan. – apr.
Sentral premiss for innretningen kort – lang 
sikt
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Mål 
Prosjektet har definert følgende resultatmål:
• Plattformen skal baseres på kjent, programvaredefinert teknologi.
• Plattformen skal utvikles trinnvis, hvor trinn 1 blant annet skal 

dimensjoneres for ny regional radiologiløsning
• Plattformen skal være produksjonsklar, med nødvendige 

komponenter og funksjoner for prioriterte applikasjoner og tjenester
• Felles plattform skal kunne leveres til nye sykehusbygg snarest mulig
• En felles, regional driftsmodell for infrastruktur- og plattformtjenester 

skal etableres
• Plattformen skal legge til rette for å etablere skytjenester der det er 

hensiktsmessig
• Krav til regional backup og sikring av data skal ivaretas
• Tilfredsstillende geo-redundans og disaster recovery kapabilitet skal 

etableres.

Prosjektet har definert følgende effektmål:

Samhandling, informasjonsdeling og pasientforløp

Felles plattform skal etablere en felles, sikker regional 

infrastrukturplattform som skal muliggjøre regionale løsninger og deling 

av informasjon i hele behandlingskjeden, herunder tjenester, 

pasientinformasjon og tilrettelegging for pasientens helsetjeneste. 

Plattformen skal gi en god brukeropplevelse og støtte relevante 

bruksmønstre. Felles, sikker plattform skal legge til rette for økt 

samhandling på tvers av helseforetakene.

Forbedret tjenestekvalitet
Felles plattform skal legge til rette for at helseforetakene har tilgang på 
stabile IKT-tjenester som ivaretar pasientsikkerhet og en effektiv 
pasientbehandling med høy kvalitet. IKT-infrastrukturen skal tilrettelegge 
for smidig og sømløs oppgradering av applikasjoner og løsninger.

Felles plattform skal tilfredsstille helseforetakenes krav til stabilitet, 
tilgjengelighet og kvalitet på tjenester. Uavhengig om tjenesten 
produseres lokalt, regionalt eller som en skytjeneste, skal plattformen 
legge til rette for økt grad av standardisering og god livssyklusforvaltning. 

Forbedret informasjonssikkerhet og personvern
Felles plattform skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og 
personvern i Helse Sør-Øst. Gjennom moderniseringen skal gamle 
driftsmiljøer med kjente sårbarheter erstattes med standardiserte 
løsninger og sikkerhetsmekanismer.

Økt kostnadseffektivitet og -forutsigbarhet
Moderniseringen skal bidra til å realisere stordriftsfordeler i drift og 
forvaltning av IKT-infrastrukturen. Felles plattform skal sikre 
kostnadseffektive driftstjenester, både lokalt, regionalt eller som en 
skytjeneste. Driften av IKT-plattformen skal effektiviseres ved 
standardisering, sentralisering, innføring av verktøy for automatisering og 
større grad av fjernstyring. Utdatert teknologi skal fases ut og den 
moderne plattformen skal være skalerbar for vekst og nye behov. 

Forbedret fleksibilitet og endringsevne
Den moderniserte plattformen skal understøtte helseforetakenes behov 
for utvikling og innovasjon gjennom forbedret fleksibilitet og endringsevne 
i leveranse av IKT-tjenester. Den nye plattformen skal understøtte raskere 
leveranser av nye tjenester og endringer på eksisterende tjenester til 
helseforetakene. Dette skal bidra til at helseforetakene i fremtiden kan 
utnytte muligheter som innovasjon og teknologiutvikling gir. Prosjektet 
skal opprette en moderne og fremtidsrettet plattform som legger til rette 
for effektiv tjenesteinnovasjon, både lokalt, regionalt eller som en 
skytjeneste. 

Side 21

Vedlegg 6

Rapport 5/2020



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: April-mai 2020
Virksomhet: Sykehuspartner HF
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF

Revisorer:
• Espen Anderssen (oppdragseier)
• 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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