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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 2. juni 2021 

 
 
 

SAK NR 046-2021 
 
 
FØLGEREVISJON PROGRAM STIM OG PROSJEKT WINDOWS 10 PER 28. MAI 2021 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport Rapport 4/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021 

Sykehuspartner HF til etterretning. 
 

2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 
av Windows 10 fase 2 prosjektet, og komme tilbake med plan for oppfølging av 
Konsernrevisjonens øvrige anbefalinger i neste styremøte. 

 
 
 
 
Skøyen, 30. mai 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Konsernrevisjonens Rapport 4/2021. Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021. 
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1. Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF har mottatt Konsernrevisjonens revisjonsrapport 4/2021: Følgerevisjon av 
program STIM pr. 28. mai 2021 Sykehuspartner HF. Tema for revisjonen er implementering av 
Windows 10 i foretaksgruppen. I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten.   
 

2. Hovedpunkter 

Bakgrunn 
Konsernrevisjonen har som en del av sitt revisjonsprogram følgerevisjon av program STIM (jf. 
orientering sak 018-2021). Styret har behandlet Konsernrevisjonens rapporter, senest 
revisjonsrapport nr. 1/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 3. mars 2021 Sykehuspartner HF i sak 
022-2021 i møte 17. mars 2021. 
 
Konsernrevisjonen har i siste del av 2020 arbeidet med å justere innretningen for følgerevisjonen, jf. 
styresak Helse Sør-Øst RHF 102-2020. 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 4/2021 - følgerevisjon per 28. mai 2021 
Konsernrevisjonen har ferdigstilt Rapport 4/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021  
Sykehuspartner HF. Rapporten legges etter planen frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 19. august 
2021.  
 
Målsettingen med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere tilstanden i Windows-10 prosjektets 
leveranser, videre hvordan prosjektene følges opp i linjen i Sykehuspartner HF og at aktivitetene gir 
adekvat fremdrift og måloppnåelse.  Revisjonen har hatt følgende problemstillinger (jf. rapportens 
side 11):  

1. Er det etablert planer for aktiviteter og leveranser i prosjektets gjennomføringsfase som 
sørger for effektiv utrulling? 

2. Er det etablert tilfredsstillende prosesser og planer for drift og forvaltning av løsningen?  
3. Er det god kommunikasjon og involvering av sentrale interessenter i prosjektene? 
4. Er styringen og organiseringen av prosjektet tilfredsstillende for å bidra til en effektiv 

prosjektgjennomføring? 
5. Er det etablert prosesser for å sikre en effektiv overgang fra Windows 10 fase 1 til Windows 

10 fase 2? 
 

Konsernrevisjonens konklusjoner og anbefalinger er inntatt i rapportens kapitel 2, konklusjoner og 
anbefalinger. Konsernrevisjonen konkluderer med (jf. rapportens side 12): 

Det er konsernrevisjonens vurdering at Windows 10 fase 1 har fått god kontroll på omfanget, 
fremdriften og kostnadene i prosjektet, ved tidspunkt for denne revisjonen. Prosjektet har 
gjennomført en snuoperasjon, og konsernrevisjonen har identifisert flere positive 
læringspunkter fra måten prosjektet nå styres og er organisert. Konsernrevisjonen ser at det 
gjenstår krevende aktiviteter, blant annet med oppgraderinger ved det største helseforetaket 
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i foretaksgruppen, Oslo universitetssykehus HF. Prosjektet vurderer selv at det har kontroll 
med fremdriften, og mener målene om totalt antall oppgraderte klienter vil nås.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering er det størst risiko knyttet til Windows 10 fase 2-
prosjektet, som må håndtere de antatt mest komplekse applikasjonene. Det presiseres at 
applikasjonene i fase 2 er mer komplekse enn de i fase 1, men de aller mest komplekse (MTU) 
ligger presumptivt i fase 3 som ennå ikke er analysert og planlagt på revisjonstidspunktet. 
Fase 2 har også avhengigheter til standardiserings- og saneringsinitiativet. Etter 
konsernrevisjonens vurderinger er det identifisert forbedringsområder som ville styrket 
planleggingen og beslutningsunderlagene ved styrebehandling i Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF. Det er viktig å presisere at rammene for planleggingen av Windows 10 fase 2 
har vært at prosjektets planlegging fortsetter etter finansieringssøknaden og 
styrebehandlingene, og at det ved tidspunkt for revisjonen derfor pågår videre 
detaljplanlegging i prosjektet. 
 
Konsernrevisjonen vurderer at det for begge prosjektene er viktig å vurdere forbedringer 
knyttet til kommunikasjonen og samhandlingen med helseforetakene, prosjekt og 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, for å bidra til en forutsigbar og effektiv 
prosjektgjennomføring fremover. 
 

 
Med bakgrunn i den gjennomførte revisjonen formulerer Konsernrevisjonen anbefalinger innen seks 
områder for fase 1 og fase 2 av prosjekt Windows 10, jf. punkt 2.3 anbefalinger, rapportens side 16 
og 17. Anbefalingene er innen områdene;  

 Styringsgruppens rolle og mandat 

 Fortsette ledelsesforankring og prioritering av standardisering og sanering 

 Erfaringsoverføring og fleksibilitet i prosjektbemanningen 

 Samhandling og kommunikasjon med helseforetakene 

 Risikostyring og uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 
 
Sykehuspartner HF vil gjennomgå Konsernrevisjonens rapport og anbefalinger, og vurdere behovet 
for korrigeringer og endringer som følge av dette. Når det gjelder anbefaling om gjennomføring av 
en uavhengig usikkerhetsanalyse eller kvalitetssikring av Windows 10 fase 2-prosjektet, har 
Sykehuspartner HF besluttet at dette skal gjennomføres innenfor rammen av den pågående 
planleggingsfasen, som i henhold til planen ferdigstilles 30. juni 2021 (jf. styresak. 040-2021). 
Innretningen av dette arbeidet er under planlegging. 
 
På grunn av den korte tiden fra mottak av endelig revisjonsrapport til styremøtet, har det ikke vært 
mulig å vurdere tiltak på bakgrunn av de andre anbefalingene til dette styremøtet, så 
Sykehuspartner HFs vurdering vil legges frem i kommende styremøte. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av 
program STIM og prosjekt Windows 10. Dette er ett av flere tiltak som skal bidra til god 
gjennomføring, og gir viktige innspill til tiltak som øker sannsynligheten for at programmet og 
prosjektene lykkes, og som reduserer risikoen. Sykehuspartner HF har vært involvert i 
Konsernrevisjonens arbeid, og gitt sine innspill underveis.  
 
Konsernrevisjonens rapport skal etter planen legges frem for styret i Helse Sør-Øst 17. august 2021. 
Som det ble kommentert i forbindelse med sak 022-2021 er det ønskelig at styret i Sykehuspartner 
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HF får rapporten til behandling før behandling i Helse Sør-Øst RHF, og rapporten legges derfor frem 
for styret selv om det er kort tid fra mottak av rapporten til styremøtet.  
 
På grunn av den korte tiden fra mottak av revisjonsrapport til styremøtet, har det ikke vært mulig å 
gjennomføre en samlet vurdering av tiltak på bakgrunn av anbefalingene til dette styremøtet. Når 
det gjelder anbefalingen om gjennomføring av en uavhengig usikkerhetsanalyse eller kvalitetssikring 
av Windows 10 fase 2-prosjektet, vurderer administrerende direktør at dette tiltaket bør 
gjennomføres innenfor rammen av den pågående planleggingsfasen, og har bedt prosjektet 
iverksette dette. Administrerende direktør vil påse at arbeidet får en hensiktsmessig innretning og 
følge arbeidet tett. For de øvrige anbefalingene vil administrerende direktør legge frem vurderingen 
av disse og tiltak i møte 30. august 2021. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning, og at styret ber  
administrerende direktør gjennomføre uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring av Windows 10 
fase 2 prosjektet, og komme tilbake med plan for oppfølging av Konsernrevisjonens øvrige 
anbefalinger i neste styremøte. 
 
 
 
 

 


