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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes tertialrapport 1. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10 for 
godkjenning. Tertialrapporten følger vedlagt og viser status for de styregodkjente prosjektene, og 
prosjektene som er i konsept- eller planleggingsfase, i program STIM. Ansvaret for prosjekt Windows 
10 ble overført IKT-tjenester i 2020, men statusrapportering inngår i felles rapport.  

Tertialrapporten ble behandlet i STIM programstyringsgruppe 19. mai 2021. 

 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
2.1 Program STIM 

Overordnet status  

Utviklingen i program STIM har i første tertial 2021 vært positiv. Programmet har per 30. april 2021 
åtte prosjekter i gjennomføringsfase og fem i planleggings- eller konseptfase. De fleste prosjektene 
har god fremdrift. Prosjekter med avvik til vedtatte planer og styringsparametere følges opp særskilt.  

Etablering av en felles regional plattform og modernisering av nettverk er grunnsteinene i IKT-
infrastrukturmoderniseringen i regionen, og i første tertial har prosjekt Felles plattform trinn 1 - RAM 
utført kapasitetsøkningen på Leveranseplattformen slik at test- og utviklingsmiljø for Regional 
radiologiløsning og multimediearkiv var klart til bruk fra april, og plan for anskaffelsesløpet av en 
regional, hybrid skyplattform er under utarbeidelse. Siden ferdigstillingen av tertialrapporten er 
regional Citrix-plattform satt i produksjon for Oslo universitetssykehus HF og prosjekt Regional Citrix-
plattform har startet avslutningsfasen. 

Sykehuspartner HF er opptatt av at kryptering av datakommunikasjonen i regionen blir ivaretatt og at 
Datatilsynets pålegg innfris. Sykehuspartner HF sendte status for prosjekt Innføring kryptert stamnett 
til Datatilsynet 21. mai 2021, og ba samtidig om møte med Datatilsynet før sommeren der tidligere 
forespørsel om utsettelse av frist for ferdigstilling av kryptering, status og planer kan redegjøres for.  

Programmet har i første tertial formelt avsluttet fire prosjekter: Mobilitetsplattform, Privilegerte 
tilganger, Sikkerhetssone og Styrket autentisering. Prosjekt Mobilitetsplattform sin forserte innføring 
av Enterprise Mobility Management og applikasjonen Secure Mail på fortakseide enheter for alle 
helseforetak i Helse Sør-Øst var en vesentlig risikoreduserende faktor knyttet til internetteksponerte 
tjenester i e-post- og kalenderfunksjonalitet. Leveransene fra prosjekt Privilegerte tilganger vil styrke 
informasjonssikkerheten gjennom kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger for alle 
privilegerte brukere i Sykehuspartner HF. Prosjekt PAM – én styrt vei inn vil videreføre dette arbeidet 
ved å sørge for at også IKT-leverandører og ansatte ved helseforetakene som benytter privilegerte 
tilganger, skal ha samme tilgangskontroll. Leveransene fra prosjekt Sikkerhetssone blir helt sentral i å 
ivareta konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet på både helse- og 
personopplysninger og virksomhetskritiske data i Helse Sør-Øst, da dette er sonen flere av de nye 
løsningene knyttet til tilgangsstyring og informasjonssikkerhet plasseres. Løsningen for sikker bruk av 
privilegerte tilganger er allerede plassert der. Prosjekt Styrket autentisering har blant annet levert en 
regional Public Key Infrastructure og en regional autentiseringstjeneste, som gjør at vi kan stole mer 
på at personer som får tilgang til informasjonen faktisk er de de utgir seg for å være. Ved 
avslutningen av prosjektene ble forankrede og godkjente gevinstrealiseringsplaner overlevert til 
gevinst- og kostnadseiere i Sykehuspartner HF. Erfaringene fra prosjektgjennomføringene, effektene 
som er oppnådd og gevinstene det er tilrettelagt for, er beskrevet i tertialrapporten.  

Prosjektene Felles plattform trinn 1, Modernisering av nett, Regional Citrix-plattform og Trådløst nett 
har i første tertial fått godkjenning for oppdatering av sine styringsparametere:   
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 Prosjekt Felles plattform trinn 1 ble som følge av forsinket leveranse av nettverksutstyr 
forsinket med om lag tre måneder på leveransen Forbedret DC-LAN. Revidert prosjektplan er 
godkjent (jfr. sak 032-2021) og finansieringssøknad ble sendt Helse Sør-Øst RHF 26. april. 

 Prosjekt Modernisering av nett har inkludert modernisering av lokale nettverk i datasentrene 
i prosjektets omfang, og revidert plan og grunnkalkyle er godkjent (jf. sak 033-2021). 
Finansieringssøknad ble sendt Helse Sør-Øst RHF 23. april. 

 Prosjekt Regional Citrix-plattform var forsinket med produksjonssetting ved Oslo 
universitetssykehus HF som følge av endringer av omfang grunnet økt bruk av Citrix, med 
konsekvenser for planlegging av testomfang og innkalling av testressurser. Prosjektet 
fullføres godt innenfor grunnkalkylen.  

 Med basis i endrede forutsetninger, inkludert tilrettelegging av lokal infrastruktur og behov 
for høyere tetthet av aksesspunkter som følge av nye krav, er endret omfang av prosjekt 
Trådløst nett vedtatt med prosjektavslutning i 2021 innenfor styringsrammen (jf. sak 034-
2021). Plan for resterende arbeid innarbeides i plan for prosjekt Trådløst nett fase 2, som er 
under etablering i linjen. 

Videre har programmet i første tertial gjort store fremskritt med arbeidet med avhengigheter samt 
styrket risikostyringen for å håndtere og redusere risiko. Som et resultat inneholder STIM 
avhengighetsregister nå alle identifiserte avhengigheter mellom prosjektene, samt avhengigheter til 
prosjekter i porteføljen Kliniske løsninger og Sykehuspartner HFs Bygg IKT-portefølje. Identifisering av 
avhengighetene STIM har til helseforetakene pågår, i tillegg til kartlegging av avhengigheter til 
aktiviteter ved helseforetakene som kan ha betydning for programmets planlegging og 
gjennomføring. For risikostyringen har det vært gjort en grundig gjennomgang av tiltakene for å sikre 
deres hensiktsmessighet, iverksettelse og at de samlet sett er tilstrekkelige for å ta ned risikoen. 
Tiltaksansvarlige følges opp for å sikre tiltakenes fremdrift og effekt. Som et resultat av gjennomførte 
risikoreduserende tiltak har Sykehuspartner HF ved avslutningen av første tertial redusert 
sannsynligheten for overordnet risiko for IKT-infrastrukturmoderniseringen. 

Programmet og prosjektene har i tertialet fortsatt involveringen av linjen og helseforetakene for å 
forberede for mottak av programmets leveranser og med å tilrettelegge for at effektene av 
investeringene kan realiseres. Ved utgangen av første tertial har samtlige prosjekter enten 
effektgrunnlag i arbeid eller fått godkjent effektgrunnlaget for den fasen prosjektet er i. Samlet 
inngår dette i det totale effektregisteret som grunnlag for STIM gevinstrealiseringsplan. 

Arbeidet innenfor felles drifts- og forvaltningsmodell har kommet et viktige steg videre med å sikre 
en forvaltningsorganisasjon som aktivt tar i bruk programmets leveranser gjennom helhetlig 
tjenestelivssyklus både internt i Sykehuspartner HF, med helseforetakene og leverandørene.  

Status program STIM og prosjekt Windows 10 per første tertial 2021 oppsummeres i tabellen under. 
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Tabell: Overordnet status program STIM og prosjekt Windows 10 per 30. april 2021. Prosjekter markert grønne 
ble avsluttet i første tertial. 

Kommentar til rød status i tabellen:  

Som følge av at sentrale prosjektressurser har sluttet eller vært sykmeldt, og nye ressurser er 
komment inn, har prosjekt Modernisering av nett en risiko for at mangler på erfaringer og kunnskap 
vanskeliggjør håndteringen av viktige arbeidsoppgaver i umiddelbar fremtid.  

 Tiltak: God involvering og opplæring av nyankomne ressurser. Øke kapasiteten ytterligere 
innenfor ledelse og styring av prosjektet. Engasjering av senior ressurser fra linjen i prosjektet. 
Prosjekteier og STIM programleder bidrar inn i prosjektet for å sikre god fremdrift.  

Som orientert om i tertialrapport for 3. tertial 2020 (sak 006-2021) besluttet Oslo universitetssykehus 
HF stans av utrullingen av regional telekomplattform basert på en hendelse 22. desember 2020. 
Utrulling ble besluttet startet opp igjen 23. mars 2021 etter forbedring av teknisk løsning, 
implementering av godkjente endringer og forbedret informasjon og opplæring av brukerne. I 
perioden prosjektet stod stille ble utrullingsteamet redusert for å redusere kostnader. Prognosen er 
per tid over grunnkalkylen men under styringsrammen. Stansen i utrullingen har medført at prosjekt 
Regional telekomplattform er forsinket.  

 Tiltak:  
o Med mål om å innhente noe av forsinkelsen endres utrullingsrekkefølgen for 

Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, og utrulling ved mindre lokasjoner gjennomføres i 
parallell med store sykehus. Endret plan fremstilles for godkjenning til Sykehuspartner HF 
styre 30. august 2020.  

o Oslo universitetssykehus HF etablerer, i samarbeid med prosjektet, strategi for 
informasjon og opplæring som skal sikre at sluttbrukerne vet hvordan telefonene skal 
brukes, også i kritiske situasjoner. Mottaksprosjektet vil også ha større tilstedeværelse 
under utrullingen ved helseforetaket. 

 
Økonomi 
Økonomisk kontroll av prosjektene i STIM vurderes som god. Program STIM har streng økonomisk 
kontroll på prosjektene.   
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Figur: Grunnkalkyle, prognose, styringsramme, kostnadsramme og påløpte kostnader for styregodkjente prosjekter per første 

tertial 2021.  

Investeringer er lavere enn budsjett hittil i år, blant annet som følge av forskjell i periodisering av 
anskaffelser mellom budsjett og hvordan de blir realisert. I tillegg har enkelte prosjekter hatt lavere 
ressurspådrag hittil i år enn budsjettert, eksempelvis prosjekt Regional Citrix-plattform som har 
gjenbrukt tilrettelagte pakker i regi av prosjekt Windows 10, noe som representerer en besparelse. 
For ytterligere kommentarer vises det til kapittel 8 økonomi i tertialrapporten. 

Risiko 
Program STIM har et middels høyt risikonivå per 1. tertial. På programnivå er de fem viktigste 
risikoene som følger: 

1. Om minimumskrav til lokale data- og kommunikasjonsrom ved helseforetakene ikke innfris 
vil det ikke være mulig for prosjektene å levere sine leveranser, ei heller mulig for 
helseforetakene å ta imot og utnytte leveransene fra program STIM.  

2. Manglende ibruktagelse og forvaltning 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.  

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.  

4. Koronapandemien kan føre til forsinkelser i prosjekter og økte kostnader. 
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. 

 
Programmet følger opp identifisert tiltak for å redusere risikoen. Det vises til kapittel 9 
Risikovurdering i tertialrapporten for overordnet oversikt over tiltak per risiko. 
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Kvalitetssikring og følgerevisjon 
Administrerende direktør har fra tredje tertial 2020 engasjert ekstern kvalitetssikring av program 

STIM. Kvalitetssikringen gjennomføres i iterasjoner, slik at tiltak kan iverksettes fortløpende. Blant 

tiltakene som er gjennomført i første tertial er etableringen av separate styringsgrupper for hvert av 

prosjektene innenfor moderniseringsområdet. Ekstern kvalitetssikrer har i første tertial 2021 blant 

annet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalg i prosjekt Modernisering av nett, bruk av inntjent 

verdi i styring av prosjekt og program, og gjennomgått prosjekters estimering og estimerings-

modeller. Vurdering er også gjort av organisasjonsstruktur og styrende dokumenter. Tiltak som følge 

av anbefalingene vil vurderes i andre tertial.  

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM og har i første 

tertial gjennomført revisjon av rapporteringsprosessen for STIM og overlevert rapport, jf styresak 

022-2021. I første tertial er det gjennomført en revisjon av prosjekt Windows 10 og resultatet legges 

frem for styret i sak 046-2021. Endelig rapport sendes også revisjonsutvalget og administrerende 

direktør i Helse Sør-Øst RHF.  

 
2.2 Prosjekt Windows 10 

Prosjekt Windows 10 fase 1 har i første tertial levert i henhold til leveranseplan og under budsjett, og 

prognosen viser at prosjektet vil nå måltallet på 50 000 klienter før utgangen av november 2021 og 

innen rammen av godkjent budsjett.  

Applikasjonstilretteleggingen for prosjekt Windows 10 fase 2 har, jf. styresak 006-2021, startet, og 

dette øker sannsynligheten for at fase 2 vil ferdigstilles innen utgangen av 2022. Styret i 

Sykehuspartner HF ga 30. april 2021, styresak 040-2021, sin tilslutning til leveranseplan og 

kostnadsomfang for fase 2, og søknad om tilhørende finansieringsfullmakt er oversendt Helse Sør-

Øst RHF. Kostnader for fase 2 i 2021 vil dekkes innenfor budsjettet til program STIM, og kostnader for 

2022 vil bli innlemmet i Sykehuspartner HFs budsjett. Omfanget av klienter som må håndteres, 

spesielt i prosjekt Windows 10 fase 3, er mindre enn tidligere antatt, og plan og forslag til finansiering 

vil fremlegges i tredje tertial 2021. 

 
3. Administrerende direktørs anbefaling 

Tertialrapporten for første tertial 2021 viser at program STIM har god fremdrift. Programmet har i 

tertialet formelt avsluttet fire prosjekter, og per tid er åtte prosjekter i gjennomføringsfase. 

Prosjektene Felles plattform trinn 1, Modernisering av nett, Regional Citrix-plattform og Trådløst nett 

har i første tertial oppdatert sitt omfang eller budsjett, og fått disse godkjent. De to sistnevnte 

prosjektene avsluttes i 2021. Programmets fem prosjekter i planleggings- eller konseptfase forventes 

å gå over i gjennomføringsfasen i løpet av året. Administrerende direktør følger programmet tett for 

å sikre fortsatt positiv utvikling og at leveransene realiseres innenfor vedtatte rammer. 

Administrerende direktør følger spesielt opp at programmet iverksetter nødvendige og effektive 

tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko. 

Fremdriften i oppgraderingen til Microsoft Windows 10-klientplattform er god og prosjekt Windows 

10 fase 1 leverer på vedtatte måltall.  

Fremdriften programmet har hatt i tertialet i forberedelsene for den felles plattformen for regionale 

tjenester er viktig, og administrerende direktør vektlegger at den trinnvise gjennomføringen gir verdi 

til helseforetakene og tidsmessig understøtter regionens behov i parallell med den helhetlige 
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realiseringen av plattformen. I første tertial ble kapasitetsøkningen på Leveranseplattformen utført 

slik at test- og utviklingsmiljø for Regional radiologiløsning og multimediearkiv ble klart til bruk. 

Kontinuerlig involvering av både linjeorganisasjonen og helseforetakene er helt avgjørende for å sikre 

at leveransene fra STIM dekker regionens behov, for prosjektgjennomføringen, at nødvendige lokale 

tiltak gjennomføres og for at det legges til rette for utnyttelse av de mulighetene leveransene gir. 

Administrerende direktør har hatt stor oppmerksomhet på avhengighetene mellom prosjektene i 

STIM og den regionale IKT-porteføljen, og konstaterer at programmet har jobbet godt innenfor 

områdene gevinst, avhengigheter, målbilde, forankring og kommunikasjon i det foregående tertialet.  

Som følge av utviklingen i programmet er administrerende direktørs vurdering at risikoen i 

programmet er noe redusert. Samtidig er programmets kompleksitet samlet sett stor, og råd og 

anbefalinger fra ekstern kvalitetssikrer og konsernrevisjon er viktige og vurderes derfor forløpende.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2021 for program 
STIM og prosjekt Windows 10.  


