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1. Gjennomførte aktiviteter i følgerevisjon 

Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøte 24. september 2020 en ny innretning og 
tilnærming til uavhengig revisjon av Program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). Konsernrevisjonen er ansvarlig for 
gjennomføringen av revisjon av programmet og rapporterer til styret i Helse 
Sør-Øst RHF ved revisjonsutvalget. For mer utfyllende informasjon om det nye 
oppdraget til konsernrevisjonen henvises det til: 
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0924/102-
2020%20Ny%20innretning%20av%20følgerevisjon%20av%20programmet%20
STIM.pdf 
 

Revisjonsaktiviteter 
Denne rapporten omfatter aktivitetene i følgerevisjonen i perioden fra januar 
til april 2021. 
 
Konsernrevisjonen har per 1. tertial 2021 fortsatt arbeidet med å 
operasjonalisere konseptet med å gjennomføre monitoreringsaktiviteter i 
tråd med vedtatt tilnærming om følgerevisjon. 
 
Det er gjennomført en kategorisering av programmets portefølje av 
prosjekter som grunnlag for å prioritere konsernrevisjonens innsats. 
Prosjektene er kategorisert med grunnlag i vurderinger av risiko, kompleksitet 
og strategisk betydning for å oppnå programmets overordnende mål.  
 
Det er definert seks prioriterte prosjekter der konsernrevisjonen over tid vil 
foreta prosjektrevisjoner eller monitoreringsaktiviteter etter oppdatering av 
kategoriseringen: 
 

 Modernisering av nett 

 Innføring kryptert stamnett 

 Felles plattform 

 Fremtidig drifts- og forvaltningsmodell 

 Windows 10 

 Tjenestemigrering 
 
Konsernrevisjonen vurderer risikobildet løpende og kategoriseringen over 
blir oppdatert minst 2 ganger i året. Det kan bli aktuelt å justere 
prioriteringen og eventuelt erstatte ovennevnte revisjoner med andre 
prosjekter og/eller temagjennomganger gjennom året. 
 
Pågående og gjennomførte revisjoner i perioden 
Konsernrevisjonen har gjennomført en revisjon i perioden. Denne 
revisjonen omfatter utrullingen av Windows 10 i foretaksgruppen. 
Formålet har vært å kartlegge og vurdere tilstanden i Windows 10-
prosjektenes leveranser sett opp mot målbilde og foretaksgruppens behov. 
Revisjonen har videre kartlagt og vurdert hvordan Windows 10-
prosjektene følges opp som et prosjekt i linjen i Sykehuspartner HF og at 
aktivitetene gir adekvat fremdrift og måloppnåelse. Rapport fra revisjonen 
inngår som del 2 i dette dokumentet. 
 
Videre har konsernrevisjonen for tiden en revisjon av Felles plattform 
under planlegging. Styrets revisjonsutvalg godkjente oppdragsplanen 4. 
mai 2021. Revisjonen vil dekke både trinn 1 og trinn 2 i prosjektet. 
Resultatene fra revisjonen bli omtalt fortløpende i tertialrapportene. 
Oppdraget som helhet forventes fullført tidligst 3. tertial 2021. 
 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0924/102-2020%20Ny%20innretning%20av%20følgerevisjon%20av%20programmet%20STIM.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0924/102-2020%20Ny%20innretning%20av%20følgerevisjon%20av%20programmet%20STIM.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0924/102-2020%20Ny%20innretning%20av%20følgerevisjon%20av%20programmet%20STIM.pdf
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Deltakelse i prosjektrapporteringsmøter, styringsgrupper 
og programstyringsgruppen i perioden 
Konsernrevisjonen har i perioden deltatt på styringsgruppemøter for 
prosjektene Felles plattform den 15. april og 6. mai 2021, Windows 10 den 22. 
april og 18. mars 2021 og Tjenestemigrering 12. mai 2021. 
 
Konsernrevisjonen har vært med som observatører i ekstraordinært 
styremøte i Sykehuspartner HF den 30. april 2021, der Windows 10-prosjektet 
fase 2, ble behandlet. 
 

Ressurser 
Konsernrevisjonen har i perioden etablert en avtale om eksterne ressurser til 
følgerevisjonen. Tilgjengelige ressurser fra årsskiftet omfatter to 
medarbeidere fra konsernrevisjonen og to eksterne konsulenter. Samlet vil 
innsatsen utgjøre anslagsvis 1,5-2 årsverk i følgerevisjonen i 2021. 
 

Koordinering med andre aktører 

Konsernrevisjonen har i perioden hatt dialog og forankring med program-
ledelsen om planlagte og kommende revisjoner.  
 
Konsernrevisjonen søker å koordinere revisjonsaktivitetene med Metier AS, 
som er STIM-programmets eksterne kvalitetssikrer. Formålet med 
koordineringen er å bidra til at den samlede ressursinnsatsen mot program, 
prosjekt og linjeorganisasjonen fordeles hensiktsmessig og uten overlappende 
aktiviteter. I andre tertial 2021 vil konsernrevisjonen ta initiativ til en mer 
formalisert prosess for informasjonsutveksling og en tettere dialog, for å sikre 
at nødvendig informasjon deles mellom konsernrevisjonen og Metier. 
 
Følgerevisjonen forutsetter generelt en tettere koordinering og dialog med 
ulike interessenter og revidert part, sammenlignet med mer tradisjonelle 
internrevisjonsprosjekter. I løpet av første tertial 2021 har det vært enkelte 
tekniske utfordringer med tilgang til informasjon fra program og prosjekter. 

Dette har gjort det mer krevende å følge med på aktivitetene på en måte 
som er effektiv for både konsernrevisjonen og revidert part. 
Konsernrevisjonen vil adressere problemstillingene til Sykehuspartner HF 
og STIM-programmet. 
 

Nærmere om monitoreringen 

For å bidra til økt verdi av følgerevisjonen, har konsernrevisjonen utviklet 
et konsept for å monitorere programmets aktiviteter. Monitoreringen 
innebærer at konsernrevisjonen vil ha regelmessige oppfølgingsaktiviteter 
overfor programmet og underliggende prosjekter, i tillegg til de planlagte 
revisjonshandlingene rettet mot utvalgte prosjekter og temaer i 
programmet.  
 
Formålet med monitoreringen er å gi styret i Helse Sør-Øst RHF en 
uavhengig og løpende vurdering av tilstanden i programmet, herunder på 
et tidlig tidspunkt synliggjøre risiko, utfordringer og problemer som bør 
eskaleres og håndteres etter dialog med Sykehuspartner og STIM 
programmet. Konsernrevisjonens ambisjon er også å gi raskere 
tilbakemeldinger til program og prosjekter, for å bidra til at risiko, 
utfordringer og problemer håndteres på lavest mulig nivå. 
 
I første tertial 2021 har det vært gjennomført flere 
monitoreringsaktiviteter. I tillegg til deltakelsen i 
prosjektrapporteringsmøter, styringsgrupper og STIM 
programstyregruppe, har konsernrevisjonen:  

- Gjennomgått saksunderlag til møter i styringsgrupper og 
programstyregruppe 

- Gjennomgått månedsrapportering fra prosjekter og program 
- Sammenstilt og analysert månedsrapportene 
- Gjennomgått programmets risikoregister  
- Gjennomført intervjuer med aktører i prosjekt Fremtidig drifts- og 

forvaltningsmodell (FDM)  
- Gjennomgått styrende dokumenter for programmet 
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I første tertial 2021 har monitoreringen vært i en oppstartsfase. Basert på de 
gjennomførte monitoreringsaktivitetene, og prosjektrevisjonene som har 
vært gjennomført i perioden, er det identifisert noen risikoområder som 
konsernrevisjonen vil følge opp i andre og tredje tertial 2021.
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2. Observasjoner fra løpende monitorering

I løpet av første tertial 2021 har konsernrevisjonen merket seg noen positive 
endringer i programmets overordnede styring. Det er en endring til det bedre 
at det er etablert et avhengighetsregister på programnivå. Håndtering av 
avhengigheter mellom de mange STIM-prosjektene og andre initiativ i 
Sykehuspartner HF og foretaksgruppen, er kritisk for å sikre en god styring av 
programmets aktiviteter.  
 
Konsernrevisjonen ser også at program STIM, etter anbefaling fra Metier, har 
endret innretningen og etablert separate styringsgrupper for hvert av 
prosjektene innenfor moderniseringssområdet. Endringene kan bidra til en 
tydeligere prosjekteierstyring og tettere oppfølging av de enkelte 
prosjektene. Det er samtidig en risiko for at avhengigheter og konsekvenser 
på tvers av prosjekter ikke fanges opp i samme grad som tidligere, dersom 
dette ikke blir synliggjort og håndtert på en god måte i programstyrings-
gruppen. Selv om det nå er etablert et avhengighetsregister på programnivå, 
etterlyser konsernrevisjonen et tydeligere fokus på avhengigheter og 
synliggjøring av konsekvenser på tvers av programmets ulike prosjekter i den 
overordnede oppfølgingen og rapporteringen. 
 
Konsernrevisjonen opplever at det er gode diskusjoner i programstyrings-
gruppen og styringsgruppene, og at det er mange eksempler på god 
rapportering fra prosjektene. Konsernrevisjonen har derimot i liten grad 
observert rapportering på og vurderinger av programmets måloppnåelse av 
effektmål, og vurderinger av programrisiko sett opp mot programmets 
effektmål. 
         
Det er vesentlig at programmet har oppmerksomhet på risiko, effekter og 
gevinster i programmet, og at dette synliggjøres på en transparent måte. 

Konsernrevisjonen vil følge nærmere opp hvordan programmets effektmål 
og de enkelte prosjektenes bidrag sees i sammenheng. Uten en slik 
forståelse er det vanskelig å se konsekvensen av at et prosjekt blir avbrutt, 
oppgaver flyttes mellom prosjekter eller at prosjekter får tilført nye 
oppgaver. Dette er vesentlige oppgaver for et program. 
 
Videre ligger det i et programs "natur" at det kan starte nye prosjekter, 
avslutte de som har levert eller er uhensiktsmessige og endre prosjekters 
omfang dersom det anses som fornuftig innenfor programmets mandat. 
Det er effektmålene i henhold til mandatet programmet skal sikre at kan 
nås. Prosjekter er et middel for å nå målene. Konsernrevisjonen har 
observert at det i programstyringsgruppen og flere styringsgrupper har 
vært diskusjoner knyttet til omfanget av STIM-programmet, herunder 
hvilke prosjekter og initiativ som styres og gjennomføres som en del av 
programmet. Sett i sammenheng med de mange prosjektene som allerede 
er i gjennomføringsfasen i programmet, den begrensede 
ressurskapasiteten i foretaksgruppen og omfanget og kompleksiteten i 
STIM-prosjektene, er det etter konsernrevisjonens vurdering viktig med 
gode prosesser for å vurdere hva som skal gjennomføres under ledelse og 
styring av programmet.  
 
I første tertial 2021 har Konsernrevisjonen også gjennomgått STIM-
prosjektenes månedlige rapportering. Konsernrevisjonen opplever at det 
er en god rapporteringsstruktur. Konsernrevisjoner merker seg likevel 
enkelte forbedringsområder. Konsernrevisjonen etterlyser i noen tilfeller 
en bedre konsistens i prosjektrapporteringen, spesielt når det gjelder 
risikorapporteringen og status på gjennomførte aktiviteter. 
Konsernrevisjonen vil adressere innspillene til programmet. 
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Konsernrevisjonen vil følge opp den overordnede programstyringen som en 
del av følgerevisjonen i andre og tredje tertial 2021. Konsernrevisjonen vil 
også vurdere sluttrapportene for de prosjektene som avsluttes i programmet. 
I tillegg vil konsernrevisjonene fortsette gjennomgangene av programmets 
månedsrapporter, samt følge opp programmets risiko- og 
avhengighetsregistre. Konsernrevisjonen vil fortsette deltakelsen i 
programstyremøter og styringsgruppemøter.
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Del 2 – Revisjon av implementering av Windows 10 i 
foretaksgruppen 
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1. Introduksjon

Kort om Windows 10-prosjektene 
Oppgraderingen fra operativsystemet Microsoft Windows 7 til Windows 10 er 
en forutsetning for økt sikkerhet og standardisering, enklere drift og 
forvaltning og bedre livssyklushåndtering av applikasjonsporteføljen i 
foretaksgruppen Helse Sør-Øst.  
 
I mai 2020 ble Windows 10-prosjektet flyttet fra STIM til IKT-tjenester i 

Sykehuspartner HF, men fremdrift rapporteres fortsatt som en del av STIM-

programmets overordnende rapportering. Prosjektet har tidligere hatt 

utfordringer med fremdrift, kostnader og forventet omfang i leveranser. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2020 ny og økt kostnadsramme for 

prosjektets fase 1 (jf. sak 115-2020).  

 
For foretaksgruppen som helhet skal om lag 68 000 PC-klienter oppgraderes 
fra Windows 7 til Windows 10. Prosjektorganiseringen har endret seg siden 
arbeidet med oppgraderingene startet. Ved tidspunktet for denne revisjonen 
har Sykehuspartner HF organisert oppgraderingen i tre faser, hvor Windows 
10 fase 1 og Windows 10 fase 2 er selvstendige prosjekter som pågår. Planlagt 
omfang i hver av de tre fasene vises i figuren nedenfor: 
 

 
Figur 1: Windows 10-prosjektene og denne revisjonens fokus 

I denne revisjonen er, som illustrert i figur 1, prosjektene Windows 10 fase 
1 og Windows 10 fase 2 i fokus.  
 
Fase 1 omfatter oppgradering av ca. 50 000 klienter. Prosjektet er i 
gjennomføringsfasen, med planlagt avslutning november 2021. Fasen er 
innrettet for å maksimere utrullingsvolumet ved høy grad av selvbetjente 
automatiserte installasjoner. Finansiering av fase 1 er godkjent av Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Fase 2 omfatter oppgradering av ca. 16 000 klienter, og er i 
planleggingsfasen ved tidspunktet for denne revisjonen. Da styret i Helse 
Sør-Øst RHF i 2020 vedtok ny kostnadsramme for fase 1, var det planlagt 
med ca. 14 000 klienter i fase 2. Dette har nå økt til ca. 16 000 klienter, da 
prosjektet for fase 2 planlegger å inkludere ca. 2 000 klienter tilhørende 
medisinsk teknisk utstyr (MTU). De øvrige klientene i fase 2 er tilknyttet 
fagområder med en høyere kompleksitet enn fase 1. Søknad om 
finansiering for fase 2 er godkjent av styret i Sykehuspartner HF, og er 
planlagt behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF den 17. juni 2021.   
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Fase 3 omfatter oppgradering av ca. 2 000 klienter som etter planen vil 
gjenstå etter gjennomføringen av fase 2. Disse klientene er tilknyttet MTU. 
Ved revisjonstidspunktet pågår det kartleggingsaktiviteter av fase 3, med 
planlagt styrebehandling i Sykehuspartner HF innen utgangen av oktober 
2021. 
  
Det er en viss overlapp mellom de ulike fasene, blant annet ved at planlegging 
av neste fase går parallelt med gjennomføringen av inneværende fase. I 
tillegg vil fase 2 etter planen starte gjennomføringen samtidig som fase 1 
fortsatt pågår. 
 
Mål med revisjonen 
Målsetningen med denne revisjonen har vært å kartlegge og vurdere 
tilstanden i Windows-10 prosjektenes leveranser. Revisjonen har videre hatt 
som målsetning å kartlegge og vurdere hvordan Windows 10-prosjektene 
følges opp som et prosjekt i linjen i Sykehuspartner HF og at aktivitetene gir 
adekvat fremdrift og måloppnåelse. 
 
Problemstillinger 
Revisjonen har hatt følgende problemstillinger:  

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? 

 
Figur 2 illustrer at de fire første problemstillingene er knyttet til Windows 10 
fase 1, mens den femte problemstillingen er knyttet til Windows 10 fase 2. 

Fordi Windows 10 fase 2 fortsatt er i planleggingen på 
revisjonstidspunktet, har konsernrevisjonen kun foretatt en begrenset 
gjennomgang av denne fasen i denne revisjonen. 
 
 
  

 
 

 
 
Figur 2: Windows 10-prosjektene og revisjons fokus på fase 1 og fase 2.  
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2. Konklusjoner og anbefalinger 

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 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. 
  

2.1 Prosjektet Windows 10 fase 1 
 
Prosjektstyringen bidrar til fremdrift, men det er fortsatt risikoområder som 
må håndteres  
Det har vært flere endringer i prosjektorganiseringen siden Windows 10-
prosjektet startet. Inndelingen i ulike faser med fokus på å maksimere antall 
oppgraderinger (volumstrategien) i fase 1 har gitt resultater med tanke på å 
sikre fremdrift for Windows 10 fase 1. Prosjektledelsen har fått god kontroll på 
både omfang, fremdrift og kostnader. Revisjonen har ikke identifisert noen 
praktiske utfordringer ved at prosjektet nå er organisert som et eget prosjekt i 
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon, fremfor å være en del av STIM-
programmet. Windows 10 fase 1 har rapportert grønt på hovedparameterne 
økonomi, tid og omfang siden august 2020, og har siden den gang operert med 
en relativ stabil prosjektorganisasjon i fase 1. 
 
Prosjektledelsen gir uttrykk for at det på revisjonstidspunktet er god styring og 
kontroll med tanke på fremtidige oppgraderinger for å nå målet om 50 000 
klienter oppgradert innen utgangen av november 2021.  
 
Status for prosjektet ved tidspunktet for denne revisjonen, er at prosjektet er 
foran den reviderte planen som ble lagt for Windows 10 fase 1 i juni 2020. 
Prosjektorganiseringen er noe nedskalert de siste månedene, for å sikre en mer 
effektiv ressursbruk og smidig overgang til Windows 10 fase 2. Det skjer en 
gradvis overføring av ressurser fra Windows 10 fase 1 til Windows 10 fase 2.  
 
Konsernrevisjonen vil understreke at Windows 10 fase 1-prosjektet fortsatt 
står overfor krevende oppgraderinger. Prosjektet er ved revisjonstidspunktet i 
en fase hvor utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF, det største foretaket i 
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regionen, pågår. Parallelt er oppgraderingene ved Akershus 
universitetssykehus HF under oppstart. Den vedvarende Covid19-situasjonen 
kan føre til at det tar lengre tid å få gjennomført de planlagte 
oppgraderingene i helseforetakene, blant annet som følge av at brukere sitter 
på hjemmekontor og at Lokal Service i Sykehuspartner HF ikke få tilgang til 
PC-er ute på sykehusene. Dette er i utgangspunktet utenfor prosjektets 
kontroll. 
 
Prosjekteierstyringen bidrar til ledelsesforankring 
Prosjekteier for Windows 10 fase 1 inngår som medlem av Sykehuspartner 
HFs øverste ledergruppe (LG1), som direktør for virksomhetsområdet IKT-
tjenester. Dette sikrer høy forankring i organisasjonen. Samtidig har 
prosjekteier allokert tid, og er i praksis tett involvert i prosjektet. Prosjektet 
fremstår som høyt prioritert av Sykehuspartner HFs ledelse. 
 
Prosjekteier leder styringsgruppen. Styringsgruppen er formelt kun en 
styringsgruppe for Windows 10 fase 1, men får også rapportering fra 
standardiserings- og saneringsinitiativet i Sykehuspartner HFs 
linjeorganisasjon og Windows 10 fase 2. Dette legger til rette for å se 
avhengigheter og se problemstillinger under ett, men kan også skape 
usikkerhet med tanke på hva som er styringsgruppens faktiske rolle og 
mandat. 
 
Fortsatt fremdrift avhenger av standardisering og sanering av applikasjoner 
Windows 10-prosjektet har tidligere hatt betydelige utfordringer med tanke 
på fremdrift og økonomi. Sykehuspartner HFs opprinnelige 
finansieringssøknad for Windows 10-oppgraderingen hadde en total 
kostnadsramme for hele oppgraderingen på 190 MNOK, jf. styresak 063-2018 
i Helse Sør-Øst RHF. Den nye kostnadsrammen ble i oktober 2020 utvidet til 
490 MNOK, da kun for Windows 10 fase 1, jf. styresak 115-2020. I tillegg 
kommer finansieringssøknaden for fase 2, som har en estimert 
kostnadsramme på 273 MNOK med planlagt styrebehandling i Helse Sør-Øst 
RHF 17. juni 2021. Sammenlignet med opprinnelig finansieringssøknad kan de 

totale kostnadene bli minst 570 MNOK mer enn først planlagt. Da gjenstår i 
tillegg arbeidet for fase 3, som foreløpig ikke er estimert  
 
Hovedårsaken til de høye kostnadene oppgis å være utfordringene som følger 
av den kompliserte applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen. I styresak 043-
2020 i Sykehuspartner HF ble de redegjort at prosjektet avdekket et vesentlig 
større antall applikasjoner, større variasjon og kompleksitet enn det som lå til 
grunn for opprinnelige planer. Gjennom prosjektets levetid har det virkelige 
omfanget og kompleksiteten i applikasjonsporteføljen blitt bedre kjent.  
 
Fortsatt fremdrift for prosjektet, avhenger av at det er god fremdrift i det 
videre arbeidet med standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen. 
Dette arbeidet inngår som et av tre strategiske initiativ i Sykehuspartner HF, 
kalt standardiserings- og saneringsinitiativet (SMIL1). Ved tidspunktet for 
revisjonen har standardiserings- og saneringsinitiativet sanert 26% av målet om 
50% sanerte applikasjoner, det vil si at over halvparten av måltallet er oppnådd 
på revisjonstidspunktet. 
 
I flere intervjuer gis det uttrykk for at manglende fremdrift med 
standardisering og sanering vil kunne skape problemer for den videre 
fremdriften i senere faser av Windows 10-oppgraderingene (Windows 10 fase 
2 og fase 3). Det gis uttrykk for at det gjenstår flere krevende saneringer, og at 
det er viktig med støtte og forankring fra ledelsen for å nå målene som er satt 
for å sikre en bedre styrt og kontrollert applikasjonsportefølje. Måloppnåelse 
for saneringen vil videre avhenge av aksept fra helseforetakene. For å håndtere 
eventuelle utfordringer er det viktig at det er god samhandling og 
kommunikasjon mellom helseforetakenes IT- og fagmiljøer, Sykehuspartner HF 
og Helse Sør-Øst RHF. 
 
Samhandlingen med helseforetakene kan forbedres 
Flere av de intervjuede gir uttrykk for at samhandlingen med helseforetakene i 
det store og hele er god, men at det er forbedringsområder.  
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Windows 10 fase 1-prosjektet har lagt opp til egne delprosjektledere for 
innføringen ved hvert helseforetak, og en organisering med en SPOC (Single 
Point of Contact) ved mottaksprosjektene ved hvert av helseforetakene. 
Dette vurderes som en god innretning.  
 
Det er likevel flere av mottaksprosjektene som gir uttrykk for at eskaleringer, 
tekniske utfordringer og problemstillinger som løftes fra helseforetakene, 
ikke håndteres raskt nok. Det gis uttrykk for at det tar lang tid å få gjort 
avklaringer, og at viktig teknisk informasjon kan gå tapt i dialogen mellom 
helseforetak og Windows 10 fase 1. En viktig grunn som fremheves er at det i 
flere tilfeller er uklart om Sykehuspartner HFs linje eller Windows 10 fase 1 
har ansvaret, og at det dermed oppstår usikkerhet i forbindelse med å avklare 
viktige problemstillinger. En annen grunn som trekkes frem er at tekniske 
ressurser ikke er godt nok representert i viktige samhandlingsarenaer mellom 
Windows 10-prosjektet og mottaksprosjekt på et operativt nivå. Prosjektet 
presiserer at helseforetakene har vært involvert i designarbeidet og 
godkjenning av designet, og at tekniske detaljer ikke skal diskuteres videre 
med helseforetakene. Konsernrevisjonen mener likevel det er viktig at 
Windows 10-prosjektene sørger for at teknisk kompetansen er representert i 
samhandlingen, for å bidra til avklaringer underveis. 
 
Ett av områdene som krever avklaringer og tydelig kommunikasjon, er etter 
konsernrevisjonens vurdering, ansvaret for å håndtere restanser knyttet til 
Windows 10-prosjektet. Windows 10 fase 1 vil sørge for den tekniske 
tilretteleggingen for å oppgradere klientene, men endelig oppgradering 
krever brukerinvolvering og innsats fra Lokal Service i Sykehuspartner HF og 
helseforetakene selv. Det er risiko for at det vil kunne gjenstå restanser som 
krever oppfølging og videre koordinering. Ulike forventninger mellom 
Sykehuspartner HFs linje, Windows 10-prosjektene og helseforetakene kan 
skape usikkerhet og misnøye, og føre til forsinkelser eller manglende 
måloppnåelse for prosjektene. 
 
 

Det er flere suksessfaktorer og læringspunkter fra fase 1 
Sett i lys av prosjektets historikk og kompleksiteten i applikasjonsporteføljen, 
har det vært en positiv snuoperasjon i Windows 10 fase 1.  
 
Revisjonen har identifisert følgende læringspunkter som kan ha 
overføringsverdi til andre prosjekter i Sykehuspartner HF og/eller i STIM:  

 Prosjektets gjennomføringsstrategi med inndeling i ulike puljer, hvor 
oppgraderingene kan skje på flere helseforetak i parallell, har gitt 
prosjektet fleksibilitet og bidratt til fremdrift. 

 Større åpenhet om prosjektets utfordringer har bidratt til å 
synliggjøre og håndtere problemstillinger på en mer effektiv måte.  

 Et prosjektlederteam med flere involverte ressurser, ikke kun én 
prosjektleder, har bidratt til større gjennomføringskraft og bedre 
kontroll i prosjektet. 

 Tett involvering av Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon har vært 
avgjørende for Windows 10-prosjektets fremdrift, og for å sikre bedre 
samhandling med helseforetakene som mottaksorganisasjoner.  

 

2.2  Prosjektet Windows 10 fase 2 
 
God erfaringsoverføring legger til rette for planlagt fremdrift i fase 2  
Windows 10 fase 2-prosjektet var i planleggingsfasen ved tidspunktet for 
denne revisjonen. Prosjektet jobbet med planer frem mot styrebehandling i 
Sykehuspartner den 30. april 2021, og deretter med finansieringssøknad til 
styret i Helse Sør-Øst RHF den 17. juni 2021. Det er planlagt med at planfasen 
varer ut juni 2021, med oppstart av gjennomføringsfasen juli 2021.  
 
Det har vært en god prosess for å sikre erfaringsoverføring fra Windows 10 fase 
1 til Windows 10 fase 2. Det er ulike prosjektledere for de to prosjektene, men 
det legges opp til gjenbruk av utrullingsprosess og metodikk, samt overføring 
av ressurser. Hele prosjektriggen med alle ressurser vil overføres fra desember 
2021, med unntak av prosjektleder. Noen av ressursene, deriblant 
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applikasjonstilretteleggerne, vil overføres tidligere. Det planlegges også med 
felles bruk av ressurser på tvers av de to prosjektene. 
 
Før oppstart av planfasen for Windows 10 fase 2, ble det i tillegg gjennomført 
et arbeid for å sikre erfaringsoverføring, med vurderinger og simuleringer 
knyttet til ulike hovedtilnærminger i Windows 10 fase 2. Involveringen av 
ressurser fra standardiserings- og saneringsinitiativet i Sykehuspartner har 
vært sentralt i planleggingen og kartleggingen av applikasjonsporteføljen og 
omfanget for fase 2.  
 
Det er noen forskjeller mellom fase 1 og fase 2 som gjør at fase 2 planlegger 
med en noe annerledes innretning, men i hovedsak vil både 
prosjektorganisasjonen, strukturen, prosesser og rutiner fra fase 1 
videreføres.  
 
Prosjektets risikobilde, slik det fremgår av underlaget til styret i 
Sykehuspartner HF 30. april, viser at det er flere risikoer knyttet til 
ressurssituasjonen. Det samme viser gjennomgang av usikkerhetsanalysen av 
budsjettestimatene for fase 2. Fleksibilitet i bruk av ressurser mellom de to 
prosjektene er viktig med tanke på å sikre fremdrift. 
 
Høy kompleksitet øker risikoen knyttet til oppgraderingene i fase 2 
Gjennomføringsstrategien for Windows 10 fase 1 har vært volumdrevet, med 
mål å maksimere antall oppgraderte klienter med færrest mulig antall 
tilrettelagte applikasjoner. Det innebærer at oppgradering av klienter for de 
fagmiljøene som har stor variasjon og en krevende applikasjonsportefølje, ble 
utsatt til fase 2. Dette gjelder områder som laboratoriefag, radiologi, 
øre/nese/hals-sykdommer, eiendom, AMK/prehospitale tjenester og 
scoringsverktøy innen psykisk helsevern. Den høye kompleksiteten gjelder 
også for klienter som er tilknyttet medisinsk teknisk utstyr, hvor halvparten av 
disse klientene er planlagt oppgradert i fase 2, og den resterende halvparten 
er planlagt oppgradert i en senere fase 3.  
 

Datakvaliteten og kunnskapen om applikasjonsporteføljen vurderes som 
betydelig bedre enn ved planleggingen av Windows 10 fase 1, men dette er 
fortsatt suksesskritisk. Standardisering og sanering vil videre bidra til å 
redusere omfanget for fase 2.  
 
Den høye kompleksiteten gjør likevel at Windows 10 fase selv 2 vurderer at det 
er betydelig risiko for prosjektet. Dersom Windows 10 fase 1 får forsinkelser, 
eller det gjenstår oppgraderinger ved prosjektavslutningen i utgangen av 
november 2021, vil dette også kunne føre til økt omfang og forsinkelser for 
Windows 10 fase 2. Det samme gjelder eventuelle utfordringer og forsinkelser i 
forbindelse med saneringen av applikasjoner. Fordi applikasjonsporteføljen 
ikke er fryst i forbindelse med oppgraderingene, vil Windows 10 fase 2 på 
samme måte som for fase 1 oppleve at både antall klienter og applikasjoner er 
i kontinuerlig bevegelse. Dette er en kompleks og utfordrende kontekst for 
prosjektet, som krever stor grad av kontroll, og samtidig fleksibilitet, i 
gjennomføringen. 
 
Det er identifisert forbedringsområder i planleggingen og 
beslutningsunderlaget frem mot finansieringssøknaden 
Windows 10 fase 2 hadde flere dokumenter, erfaringer og kartlegginger å ta 
utgangspunkt i ved oppstart av planfasen. Det har likevel vært knapt med tid 
for Windows 10 fase 2 frem mot styrebehandlingen i Sykehuspartner HF. Ny 
prosjektleder ble ansatt i februar 2021, og underlaget ble sendt til styret den 
23. april 2021.  
 
Til grunn for underlaget ligger blant annet prosjektets business case, 
estimerings-/simuleringsmodell for budsjetteringen og usikkerhetsanalyse av 
budsjettestimatene.  Videre er det gjort flere aktiviteter for å sikre erfaringstall, 
og et godt grunnlag for simuleringsmodell for kalkyler, samt sikret involvering 
og forankring med helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styreunderlaget inneholder informasjon om gjennomføringsstrategi, 
milepælsplan og prosjektøkonomi. Det presenteres fem risikoer med 
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tilhørende tiltak, og kommenteres at det er betydelig risiko for prosjektet. Det 
er derimot ikke sagt noe om vesentligheten av de enkelte risikoene, for 
eksempel sannsynlighet og konsekvens, eller utdypet hva den betydelige 
risikoen betyr for prosjektgjennomføringen og sentrale interessenter. Det er 
ikke kommentert hva som eventuelt er akseptabel risiko for prosjektet, eller 
hvordan prosjektet overordnet vil følge opp risikobildet videre inn i 
prosjektets planfase. Risiko og tiltak knyttet til kompleksiteten i 
applikasjonsporteføljen, eller håndtering av avhengigheten til Windows 10 
fase 1 og standardiserings- og saneringsinitiativet, blir ikke beskrevet. 
 
Det er gjennomført en intern usikkerhetsanalyse av budsjettestimatene. 
Behovet for en uavhengig usikkerhetsanalyse eller kvalitetssikring er ikke 
vurdert, slik Helse Sør-Østs prosjektmetodikk tilsier for prosjekter i denne 
størrelsesordenen (90+ MNOK). Det gis begrenset informasjon i 
styreunderlaget om hvilke usikkerheter som er vurdert i usikkerhetsanalysen, 
utover usikkerhet knyttet til antall applikasjonsinstanser og kompleksitet i 
applikasjonsporteføljen. Det gis også begrenset informasjon om hvordan 
prosessen for å gjennomføre usikkerhetsanalysen har vært.  
 
En mer fullstendig utdyping av prosjektets risikobilde og den økonomiske 
usikkerheten, ville etter konsernrevisjonens vurdering bidratt til å styrke 
beslutningsunderlaget for prosjektet. I lys av de betydelige kostnadene ved 
Windows 10-oppgraderingen totalt sett, erfaringene så langt med 
oppgraderingene, samt kompleksiteten og risikoene for fase 2, er det 
vesentlig at usikkerheten for prosjektet blir godt belyst. 
 

2.3  Anbefalinger 
Konsernrevisjonen har anbefalinger innen fem områder for Windows 10 fase 
1- og Windows 10 fase 2-prosjektene.  
Anbefalingene gjelder styringsgruppens rolle, fortsatt prioritering av 
standardiserings- og saneringsinitiativet, erfaringsoverføring og fleksibilitet i 
videre prosjektgjennomføring, samhandling med helseforetakene, samt 

risikostyring og gjennomføring av uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 
av Windows 10 fase 2. 
 
Anbefalingene følger nedenfor: 
 
Styringsgruppens rolle og mandat 

 Konsernrevisjonen anbefaler at prosjekteier tydeliggjør 
styringsgruppens rolle og mandat, herunder rolle og ansvar knyttet til 
Windows 10 fase 2 og standardiserings- og saneringsinitiativet. Dette 
arbeidet vil ha aktiviteter som skjer parallelt i tid og ha avhengigheter 
til hverandre. Windows 10 fase 2 vil også i en overgangsperiode dele 
ressurser med Windows 10 fase 1. 
 
Formålet med tiltaket er å tydeliggjøre rolleforståelsen blant 
styringsgruppens medlemmer, og unngå usikkerhet blant disse 
medlemmene og andre interessenter. Dette er spesielt viktig i 
forbindelse med faseoverganger i prosjektene, hvor styringsgruppens 
ansvar kan endres. Formålet er også å bidra til god håndtering av 
avhengigheter og ressurskoordinering på tvers av prosjektene. 

 
Fortsette ledelsesforankring og prioritering av standardisering og sanering 

 Konsernrevisjonen anbefaler at Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner 
HFs ledelse fortsetter å prioritere arbeidet med å standardisere og 
sanere applikasjoner opp mot helseforetakene, og sørger for raske 
avklaringer ved eventuell uenighet med helseforetakene.  

 Ledelsen bør bistå med å kommunisere behov, gevinster og 
avhengigheter knyttet til standardiseringen og saneringen. Dette vil 
bidra til større forutsigbarhet og fremdrift med de senere fasene av 
Windows-oppgraderingen (Windows 10 fase 2 og fase 3). 
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Erfaringsoverføring og fleksibilitet i prosjektbemanningen 

 Konsernrevisjonen anbefaler at prosjektet Windows 10 fase 1 
dokumenterer læringspunkter i prosjektets sluttevaluering, og 
fortsetter å bidra aktivt inn i Windows 10 fase 2 for å bidra med 
erfaringsoverføring.  

 Videre anbefaler Konsernrevisjonen at prosjekteier, styringsgruppen 
og Sykehuspartner HFs ledelse legger til rette for en fleksibel 
ressursbruk mellom de to prosjektene. Dette vil være særlig kritisk i 
perioden hvor både Windows 10 fase 1 og Windows 10 fase 2 
parallelt er i gjennomføringsfasen. Enkelte ressurser, eksempelvis 
applikasjonstilretteleggere, vil være kritisk nøkkelkompetanse. 

 
Samhandling og kommunikasjon med helseforetakene 

 Konsernrevisjonen anbefaler at Windows 10 fase 1 og Windows 10 
fase 2-prosjektene sammen vurderer ytterligere tiltak for å sikre en 
effektiv kommunikasjon og samhandling med helseforetakenes 
mottaksprosjekter. Dette gjelder primært håndteringen av 
problemstillinger som eskaleres fra helseforetakene, kommunikasjon 
knyttet til prosjektenes ansvar og det videre løpet for 
oppgraderinger av Windows 10.  

 Hvem som involveres i møtene mellom Windows 10- og 
mottaksprosjektene bør vurderes, herunder sikre at teknisk 
kompetanse er representert der det er behov. Formålet er å sikre 
god kommunikasjon og raske avklaringer. 

 Konsernrevisjonen anbefaler at Windows 10 fase 1 og Windows 10 
fase 2 vurderer å gjennomføre jevnlige målinger av hvordan 
helseforetakenes mottaksapparat opplever Windows 10-
prosjektenes leveranser (kundeopplevelsen). Dette er viktig da 
oppgraderingene både treffer sluttbrukerne, IT-miljøene og ledelsen 
ved helseforetakene. 

 
Windows fase 1-prosjektet mener i sine tilbakemeldinger til revisjonen at det 
er en god dialog med mottaksprosjektene. Konsernrevisjonens samlede 

vurdering er likevel at tiltakene over bør vurderes, for å bidra til en effektiv og 
forutsigbar prosjektgjennomføring og samhandling fremover. 

 
Risikostyring og uavhengig usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring 

 Konsernrevisjonen anbefaler at det gjennomføres en uavhengig 
usikkerhetsanalyse og/eller uavhengig kvalitetssikring av Windows 10 
fase 2-prosjektet. I henhold til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk skal 
dette vurderes for svært store prosjekter i foretaksgruppen (+ 90 
MNOK). 

 Konsernrevisjonen anbefaler at prosjektet Windows 10 fase 2 i den 
videre planleggingen av prosjektet sørger for å vurdere risiko på en 
mer systematisk måte, med vurderinger av sannsynlighet og 
konsekvens og gjennomføring av en risiko-workshop som involverer 
sentrale prosjektdeltakere. Formålet er å identifisere og vurdere risiko 
for gjennomføringsfasen og prosjektets måloppnåelse, og legge et 
godt grunnlag for den videre risikostyringen i prosjektets 
gjennomføringsfase. 
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3. Tilnærming

3.1   Metodisk tilnærming 
Konsernrevisjonen viser til styresak 102-2020 om ny innretning av 
følgerevisjon av program STIM. Innretningen innebærer at revisjonsinnsatsen 
vil vurderes ut fra prosjektenes risiko, kompleksitet og strategiske betydning 
for å oppnå programmets overordnede mål. 
 
Med utgangspunkt i gjennomført kategorisering av prosjekter i STIM, er 
Windows 10-prosjektet en av flere prioriterte revisjoner i 2021. 
 

3.2  Omfang og avgrensning 
Revisjonens omfang inkluderer prosjektets leveranseplaner, prioritering og 
sanering av applikasjoner/systemer, organisering (roller, ansvar og oppgaver), 
styring av leveransene mot de enkelte mottaksapparatene og 
helseforetakene, samt opplærings- og overleveringsaktiviteter. 
 
Revisjonen undersøker hvordan prosjektleder og prosjekteier har etablert 
kontrollmekanismer som sikrer hensiktsmessig gjennomføring og fremdrift i 
henhold til utrullings- og leveranseplaner, og i hvilken grad prosjektet har 
etablert en hensiktsmessig leveransemodell og drifts- og forvaltningsregime.  
 
Revisjonen har innhentet erfaringer fra tre helseforetak: To hvor utrullingen i 
Windows 10 fase 1 har kommet langt/er ferdigstilt, og ett der utrullingen 
pågår. Formålet med dette har vært å verifisere prosjektets involvering av 
helseforetakene, samt prosjektets planer for opplæring. Revisjonen har ikke 
kartlagt og vurdert helseforetakenes og sluttbrukernes opplevde kvalitet og 
tilfredshet med prosjektets leveranser som en del av denne revisjonen.   
 
Konsernrevisjonen gir kun en overordnet tilstandsvurdering av kvaliteten i 
prosjektet på de utvalgte områdene. Revisjonen har ikke undersøkt den 
tekniske tilstanden, testprosedyrer eller sikkerhet i løsningen. Fokus i 

revisjonen er primært leveransene i gjennomføringsfasen av Windows 10 fase 
1, men planer, aktiviteter og risiko knyttet til Windows 10 fase 2 er også 
vurdert. Denne revisjonen omfatter ikke oppgradering av de 2 000 
applikasjonene tilknyttet medisinskteknisk utstyr som er planlagt håndtert i 
Windows 10 fase 3. Det vil være relevant å gjennomføre flere 
revisjonsaktiviteter i neste tertial, når Windows 10 fase 2 er i 
gjennomføringsfasen og fase 3 detaljplanlegges.  
 

3.3  Revisjonsgrunnlag og revisjonskriterier 
Revisjonsgrunnlaget som ligger til grunn for revisjonen er basert på relevante 
standarder, interne retningslinjer (programhåndboken), samt rammeverk for 
god prosjekt- og IKT-styring, herunder Helse Sør-Østs prosjektmetodikk. 
Dokumentgjennomgang og intervjuer er benyttet som metode for å kartlegge 
og vurdere intern styring og kontroll innen revisjonsområdene. 
 
Revisjonskriteriene er knyttet til følgende områder: 
• Helse Sør-Østs prosjektmetodikk  
• Mandater og planverk for prosjektene  
• Statusrapportering  
• Roller og ansvar i prosjekteierstyringen  
• Kommunikasjon og interessenthåndtering   
• Risikostyring og eskaleringsmekanismer 
• Usikkerhetsanalyser av budsjettestimater 
• Prosesser, roller og ansvar for overlevering fra prosjekt til drift og 

forvaltning 
• Faseoverganger i prosjekter 
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4. Observasjoner og vurderinger 

I dette kapittelet inngår våre observasjoner innenfor følgende 
revisjonsområder for Windows 10 fase 1: 

 Styring og organisering (kapittel 4.1.) 

 Planer, leveranser og gjennomføring (kapittel 4.2.) 

 Drift og forvaltning (kapittel 4.3.) 

 Kommunikasjon og interessenthåndtering (kapittel 4.4.) 
 
I tillegg inngår våre observasjoner innenfor følgende revisjonsområde som 
gjelder Windows 10 fase 2: 

 Overgangen fra Windows 10 fase 1 til Windows 10 fase 2 (kapittel 4.5.) 
 
Avslutningsvis i kapittelet inngår våre overordnede vurderinger knyttet til 
revisjonsområdene nevnt over (kapittel 4.6.). 
 

4.1  Styring og organisering (fase 1) 
  
Mandat og prosjektplan 
Det opprinnelige Windows 10 prosjektet var ett av flere 
moderniseringsprosjekter i forbindelse med DxC-avtalen som ble stilt i bero i 
2017. I løpet av høsten 2018 ble det nedsatt et eget prosjekt i Sykehuspartner 
HF. Dagens prosjektleder kom inn i prosjektet fra desember 2018, men 
overtok ikke rollen som prosjektleder før januar 2020. Konsernrevisjonen får 
opplyst at det var et kjerneteam hele tiden, men at det ble foretatt endringer 
og gjort tilpasninger i teamet for å forsterke ny gjennomføringsstrategi. 
 
Mandatet og prosjektplanen til dagens prosjekt Windows 10 fase 1 er gitt i 
styresak 43/2020. I styresaken fremla administrasjonen i Sykehuspartner HF 
et omfang på oppgradering av om lag 50 000 klienter, samt et revidert 
budsjett på kr 414 MNOK (grunnkalkyle). Prosjektet planlegger å ferdigstille 
oppgraderingene for 50 000 klienter innen 30. november 2021. Prosjektet 
rapporterer ukentlig fremdrift og status på utrullingen. Dette gjør at 

prosjektet på et tidlig tidspunkt kan fange opp uventet og/eller negativ 
utvikling. 
 
I flere intervjuer gis det utrykk for at flere i prosjektet gjennom 2019 så 
faresignaler på at strategien som var lagt til grunn Windows-oppgraderingene 
ikke var holdbar. Etter flere forsinkelser og kostnadsoverskridelser i 2019 som 
følge av blant annet høyere kompleksitet og variasjon i applikasjonsporteføljen 
enn forventet, ble det foretatt endringer i prosjektledelsen og 
gjennomføringsstrategien. 
 
Det gis uttrykk for at flere i Windows 10 fase 1-prosjektet var frustrerte frem til 
det ble klart hvordan prosjektet kunne endre innretning for å sikre bedre 
fremdrift og kostnadskontroll. Dagens prosjektleder ble spurt om å overta som 
prosjektleder, og det ble gjort endringer i kjerneteamet rundt prosjektleder for 
å løse utfordringene som prosjektet stod ovenfor. Prosjektleder og 
kjerneteamet kom på plass i januar 2020.  
 
Etter endringene i prosjektorganiseringen, ble det brukt tid på å etablere en ny 
innretning og gjennomføringsstrategi for Windows 10 fase 1. Prosjektet brukte 
tid på å identifisere utfordringer og hva som gikk galt, og belyse utfordringene 
på en mer åpen måte for sentrale interessenter. Arbeidet med å endre 
prosjektets innretning dannet utgangspunktet for dagens etablerte prosesser 
og det som ligger til grunn for mandatet for prosjektet, som ble gitt i styresak 
043-2020 i Sykehuspartner HF. I mai 2020 ble Windows 10-prosjektet flyttet fra 
STIM til IKT-tjenester i Sykehuspartner HF.  
 
Prosjektet valgte å ikke bruke tid på å oppgradere formelle prosjektplaner og 
prosjektets styringsdokument, men heller detaljere operative prosjektplaner i 
tråd med den overordnede milepælsplanen i Sykehuspartner styresak 043 – 
2020. De operative planene består av utrullingsplan og detaljerte utrullings- og 
fremdriftsplaner. 
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Til grunn for styresaken ble det utarbeidet et business case som er godkjent 
av prosjekteier i juni 2020. Tabellen under viser opprinnelig og revidert 
grunnkalkyle, styringsramme og kostnadsramme for Windows 10 fase 1. 
 

 
Tabell 1: Opprinnelig estimat og revidert estimat Windows 10 prosjektet  

 
Kalkylene viser at det er betydelige kostnader knyttet til oppgraderingene 
som gjøres i Windows 10 fase 1 (kostnadsramme 490 MNOK), og at disse er 
betydelig høyere enn det opprinnelige estimatet som ble innvilget i   
forbindelse med finansieringssøknaden i Helse Sør-Østs styresak 063-2018 
(190 MNOK). Det første estimatet tok ikke tilstrekkelig høyde for 
kompleksiteten i arbeidet med applikasjonsporteføljen. 
 
For Windows 10 fase 1 ble i praksis prosjektmandatet og milepælsplanen lagt 
i forbindelse med Sykehuspartner HFs styresak 043-2020 (juni 2020), og 
endelig finansiering ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 115-2020 
(oktober 2020).  
 
Prosjektorganisering 
Per mars 2021 har prosjektet om lag 50 ressurser. Prosjektleder blir støttet av 
en Project Management Office (PMO)/prosjektkontorfunksjon, med 
støttefunksjoner innenfor controlling og kommunikasjon. I tillegg til 
delprosjektledere per helseforetak består prosjektet av følgende 
leveranseteam: 

 Applikasjonstilrettelegging 

 Plan og utrulling 

 Test 

 Release 

Det varierer hvordan helseforetakene selv har organisert mottaksapparatet (se 
nærmere om samhandlingen med helseforetakene i kapittel 4.4. 
Kommunikasjon og interessenthåndtering). 
 
Prosjekteierstyring og styringsgruppen 
Ved tidspunktet for revisjonen er styringsgruppen representert med 
medlemmer fra Sykehuspartners linjeorganisasjon og fra helseforetakene hvor 
utrullingsaktiviteter for fase 1 pågår eller nylig er ferdigstilt. Dette inkluderer 
Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Østfold HF, 
Sørlandet sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF.  
 
Prosjekteier inngår i Sykehuspartners ledergruppe, som leder for IKT-tjenester. 
Prosjekteier leder styringsgruppen. I flere intervjuer gis det uttrykk for at 
prosjekteier har en aktiv rolle, og er tett involvert i prosjektet. 
 
Styringsgruppen følger ordinært mandat for styringsgrupper i Sykehuspartner, i 
tråd med Helse Sør-Østs prosjektmandat. Styringsgruppen er sammen med 
prosjekteier overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, omfang, kvalitet og 
risiko innenfor prosjektets levetid, og sikre at det foreligger planer for uttak av 
gevinster/nytte. Styringsgruppen skal likeledes støtte aktivt i effektiv 
planlegging, oppdatering av business case og gjennomføring av prosjektet. 
 
Ved tidspunktet for gjennomføring av denne revisjonen får styringsgruppen 
regelmessig rapportering og status fra Windows 10 fase 2-prosjektet, og 
Standardiserings- og saneringsinitiativet, i tillegg til rapporteringen fra 
Windows 10 fase 1. I intervjuer blir det gitt uttrykk for at det er positivt at 
styringsgruppen får et mer helhetlig bilde, gitt de tydelige avhengighetene og 
grensesnittene mellom de ulike prosjektene og initiativene. Det blir samtidig 
påpekt at styringsgruppen kun har en formell rolle knyttet til Windows 10 fase 
1. Eksempelvis har ikke styringsgruppen hatt noen formell rolle knyttet til 
planene for Windows 10 fase 2. 
 

PROSJEKT WINDOWS 10 Grunnkalkyle
P50

Styringsramme

P85

Kostnadsramme

Opprinnelig estimat 170 190

Revidert estimat 414 459 490
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Statusrapportering 
Prosjektet Windows 10 fase 1 utarbeider månedlige statusrapporter på lik 
linje med prosjektporteføljen for øvrig i STIM-programmet. Disse 
statusrapportene inkluderer etablerte styringsparametere som alle prosjekter 
skal rapportere på. I tillegg rapporterer prosjektet ukentlig status på 
utrullingen til administrerende direktør og prosjekteier. 
 
Risikostyring i prosjektet 
Prosjektet Windows 10 fase 1 har utarbeidet et risikoregister og behandler de 
viktigste risikoene med tilhørende tiltak 2 ganger per måned. En intern 
vurdering midt i måneden samt en formell oppdatering ved 
månedsavslutning, som en del av statusrapporten. 
 
De største risikoene (3 av 5 topprisikoer) i planen og gjennomføringen er 
knyttet til covid-19. Den totale risikoeksponeringen til prosjektet er, ifølge sist 
oppdaterte statusrapport, i grenseland av prosjektets toleranseevne. Dette er 
primært grunnet den uforutsigbare covid-19-situasjonen, hvor prosjektet har 
løpende oppfølging og tiltak. Prosjektet gir i intervjuer uttrykk for at 
risikoeksponeringen ellers er håndterbar i nåværende fase. Prosjektet 
identifiserer og vurderer risikoer løpende i prosjektstyrings-verktøyet CA PPM 
på lik linje med andre prosjekter i STIM og Sykehuspartner HF. Prosjektet har 
flere løpende tiltak tilhørende de aktuelle risikoene. 
 
Avhengigheter 
Det er gjensidige avhengigheter mellom Windows 10 fase 2 og 
standardiserings- og saneringsinitiativet. Sistnevnte skal redusere en stor 
mengde applikasjoner, og har også god innsikt i applikasjonsporteføljen 
generelt. Det er særlig to type avhengigheter:  

 At standardiserings- og saneringsinitiativet får sanert og standardisert. 

 At det gjøres en korrekt kartlegging av applikasjonsporteføljen.   
Begge deler vil være viktige suksessfaktorer for Windows 10 fase 2. 
 

I tillegg har prosjektet en avhengighet til datamigreringen ved Akershus 
universitetssykehus HF (Ahus). 
 
Standardiserings- og saneringsinitiativet (SMIL1) 
Rollen til leder for standardiserings- og saneringsinitiativet er på siden av det 
formelle Windows 10-arbeidet. Denne rollen er plassert i linjeorganisasjonen til 
Sykehuspartner HF. Initiativet har pågått siden våren 2020, men arbeidet ble 
intensivert fra juni 2020. 
 
Leder for initiativet har ansvaret for å koordinere og lede standardiserings- og 
saneringsinitiativet, som er ett av de strategiske tiltakene i Sykehuspartner HF. 
Det er en sterk knytning mellom dette arbeidet og Windows 10- 
oppgraderingen. En av de store kostnadsdriverne i Windows 10-omleggingen 
er variasjonen og det store antallet applikasjoner i foretaksgruppen. Mye av 
drivkraften bak dette strategiske initiativet er å få ned omfanget (volumet) på 
antall applikasjoner for Windows 10 prosjektet, og sikre en mer standardisert 
og mindre diversifisert applikasjonsportefølje i foretaksgruppen. 
 
Høsten 2020 var leder for standardiserings- og saneringsinitiativet involvert i 
utarbeidelsen av saksfremlegget for styret i både Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF. Styrebehandling av saken skjedde den 15. oktober i 
Sykehuspartner HF og 22. oktober i Helse Sør-Øst RHF. Styresaken omhandlet 
finansiering av fase 1, tilnærming til standardiserings- og saneringsarbeidet og 
foreløpig worst case- og best-case-simuleringer for fase 2. 
 
I tillegg til å bistå prosjektleder for Windows 10 fase 2 i planleggingsfasen, 
bidrar standardiserings- og saneringsinitiativet inn i gjennomgangen av 
applikasjonsporteføljen som rulles ut i forbindelse med fase 1. Et viktig mål 
med involveringen er å bistå prosjektene med å få opp et mest mulig korrekt 
tallgrunnlag for utrullingen, og informere om fremdriften med saneringen. 
 
Applikasjonsporteføljen bestod av 2100 unike applikasjoner da 
standardiserings- og saneringsarbeidet startet. På revisjonstidspunktet er tallet 
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nede i 1600 applikasjoner, og målet er å redusere porteføljen med 50 % i 
løpet av første halvår 2022. Ved tidspunkt for rapporteringen av denne 
revisjonen, medio mai 2021, er initiativet over halvveis mot målet (26 % av 
målet om 50 % applikasjoner sanert).  
 
Arbeidet med å sanere applikasjoner og standardisere applikasjonsporteføljen 
påvirker i hovedsak arbeidsomfanget i Windows 10 fase 2-prosjektet. I 
saksfremleggene til styret i Sykehuspartner, sak 075-2020, og saksunderlaget 
til styret i Helse Sør-Øst RHF, 115-2020, beskrives tilnærmingen med å 
standardisere og sanere nærmere. Standardisering- og saneringsinitiativet har 
ikke et formelt prosjektmandat, men det er et utarbeidet en «one pager» som 
beskriver mandatet for initiativet og arbeidet som skal gjøres i dette 
initiativet.  
 
I flere intervjuer gis det uttrykk for at det er kritisk å lykkes med planene om å 
sanere og standardisere applikasjonsporteføljen, og at det samtidig er risiko 
knyttet til om det er tilstrekkelig fremdrift.. Forankring er gjort hos 
toppledelsen, hos eier og i helseforetakene. Status rapporteres månedlig til 
det regionale porteføljestyret ifølge leder for standardiserings- og 
saneringsinitiativet.   
 
Overføring av alle Ahus-klienter til SIKT-plattformen 
I samarbeid med Akershus universitetssykehus HF arbeides det med å migrere 
alle Ahus-klienter til SIKT-plattformen på revisjonstidspunktet. 
 

4.2  Planer, leveranser og gjennomføring (fase 1)  
 
Status for prosjektet 
Gjennomføringsstrategien i Windows 10 fase 1-prosjektet er volumdrevet, 
med fokus på å maksimere antall oppgraderinger. Det betyr at klienter 
tilknyttet medisinsk teknisk utstyr og komplekse applikasjoner innen 
krevende fagområder er utsatt til fase 2 og fase 3.  
 

Ved tidspunktet for denne revisjonen har Windows 10 fase 1 god kontroll på 
økonomi, fremdrift og omfanget for fasen, og prosjektet har over tid rapportert 
positiv fremdrift sett opp mot den nye planen som ble vedtatt i juni 2020. 
Siden august 2020 har prosjektet rapportert grønt på sentrale parametere som 
økonomi, fremdrift og overordnet status. Prosjektet rapporterer per tidspunkt 
for revisjonen at antall oppgraderinger er foran plan, samtidig som 
ressursbruken er under planlagt budsjett. 
 
I kombinasjon med kompleksiteten i applikasjonsporteføljen, er det fortsatt en 
krevende kontekst for prosjektet at det gjøres kontinuerlige endringer i 
applikasjonsporteføljen og antall klienter. De kontinuerlige endringene fra 
linjen fører til at omfanget endrer seg, med både tillegg og fratrekk underveis i 
prosjektgjennomføringen. Ifølge Windows 10-prosjektet er det snakk om ca. 
600-1000 endringer per måned, med større eller mindre betydning for 
prosjektets leveranser. Gitt at det ikke er et fryst eller statisk bilde er prosjektet 
avhengige av god datakvalitet og raske oppdateringer. Det gis uttrykk for at 
prosessverktøyet Juriba har bidratt til bedre kontroll med omfanget i 
prosjektet, men det er fortsatt suksesskritisk at verktøyet holdes løpende 
oppdatert og at datakvaliteten er tilfredsstillende. 
 
Ledende praksis for oppgradering til Windows 10 
Gjennom intervjuer i revisjonen gis det uttrykk for at det i planleggingen av det 
opprinnelige Windows 10 prosjektet ble gjort vesentlige feil på sentrale 
områder, også sett opp mot Microsofts beste praksis for oppgradering til 
Windows 10, før snuoperasjonen og den nye innretningen. Microsoft 
vektlegger at det er nødvendig med god kontroll på applikasjonsporteføljen, og 
at 80 % av applikasjonene bør være klargjorte for å kunne starte utrullingen. I 
tillegg vektlegges at det ikke skjer andre store implementeringer parallelt med 
oppgraderingen av Windows 10.  
 
I forbindelse med den nye innretningen i Windows 10 fase 1-prosjektet har det 
vært sentralt å bruke ledende praksis for Windows 10-oppgraderinger i 
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kombinasjon dypere analyser og vurderinger av den faktiske 
applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen. 
 
Gjennomføringsmodell for utrullingen - fabrikken og puljehjulet 
En av suksessene i prosjektet har vært etablere flere alternative 
utrullingsprosesser og metoder for utrulling. Konsernrevisjonens 
observasjoner knyttet til metodene for utrulling følger nedenfor. 
 
Utrullingsprosess og metode 
Prosjektet har hatt en «helseforetak-til-helseforetak-tilnærming». Strategien 
er at det er applikasjonene som er drivere for hvilke klienter som blir 
oppgradert. I tillegg inngår tidsbestemt planlagt oppgradering. Denne 
metoden tas i bruk hvis flere funksjoner oppgraderes samtidig og anses 
samlet for å være kritisk.  
 
 Det er etablert to utrullingsløp i tillegg til ordinær livsyklusforvaltning, hvor 
det ene løpet er automatisk oppgradering og det andre er en manuell 
oppgradering som krever fysisk utskiftning (oppgradering/bytting) av klienter. 
Enkelte områder i helseforetakene må håndteres manuelt (akutt, operasjon, 
føde mv). Begge løpene er gjenstand for de samme prosessene og 
metodikken i bunn, som illustrert i figuren nedenfor. 
 

 
Figur 3: utrullingsprosess og metodikk i Win10-prosjektet (applikasjonsdrevet utrulling)  

Automatisk selvbetjening 
I automatisk selvbetjening ferdigstiller prosjektet hele applikasjonsporteføljen 
og gir deretter klarsignal til klienten slik at brukeren selv kan starte 
oppgraderingen til ønsket tid. Dette skjer for fysisk bytte også. Prosjektet 
ferdigstiller klienten så langt det er teknisk mulig. Brukeren må selv trykke på 
knappen for å oppgradere. 
 
Manuelt løp 
I manuelt planlagte lokasjoner er det snakk om fysisk bytte. Klientene må 
byttes manuelt fordi klienten står på kritiske områder i helseforetaket. Kritiske 
områder knytter seg til type funksjoner som anses som kritiske.  
I tillegg inngår tidsbestemt planlagt oppgradering. hvis flere funksjoner 
oppgraderes samtidig og anses samlet for å være kritisk (f.eks. alle røntgen 
klienter eller klienter i kundesenter/kundeluke oppgraderes samtidig).  
 
En del av det manuelle løpet er å bruke prosjektet til å oppgradere klientene 
som en del av livsyklusmodellen i Sykehuspartner HF for å bytte klienter som 
har gått ut, eller er i sluttfasen, av sine leasingavtaler ute i helseforetakene.  
 
Prosjektet mottar lister over klienter fra IKT-utstyrsforvaltning som skal byttes 
ut og håndteres sammen med utrullingen i de enkelte puljene. Planleggingen 
av utrullingsløp skjer på klientnivå og type utrullingsløp gjenspeiles i 
puljeplanleggingen. Planleggingen skjer i samarbeid med Lokal Service og IKT-
utstyrsforvaltning i Sykehuspartner HF. 
 
Oppstartsaktiviteter 
En bruker har et visst antall applikasjoner på sin klient. Det første prosjektet 
gjør er å undersøke om maskinen og applikasjonene tilhørende maskinen er 
Windows 10-kompatibel.  Tilknyttet applikasjonene foreligger det også drivere, 
snarveier og integrasjoner som krever flere applikasjonspakker (instanser) enn 
antall applikasjoner som brukeren benytter.  
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Puljeomfang 
I kvalitetssjekk med kunden fastslår prosjektet omfanget (hvilke applikasjoner 
og hvilke klienter prosjektet skal levere). Etter at testing er gjennomført får 
prosjektet en endelig godkjenning fra kunden og Sykehuspartner før 
prosjektet kan gå ut i utrulling.  
 
Tilnærming 
Tilnærmingen til prosjektet for å levere på det endelige måltallet på 50 000 
klienter, er å bryte ned arbeidet i pulje for pulje og rulle ut klienter gjennom 
det etablerte puljehjulet. Den overordnede tidslinjen per helseforetak er 
brutt ned i enkeltpuljer (dvs. at et enkelt HF består av flere puljer) og 
prosjektet legger deretter detaljerte planer pulje for pulje.  
 
Opprinnelig strategi for prosjektet var å ha én felles applikasjonsdrevet 
utrulling på tvers av helseforetakene. I intervjuer gis det uttrykk for at dette 
var en av de store fallgruvene som ikke fungerte. 
 
En av de store endringene prosjektet gjorde våren 2020 var å gå fra utrulling 
på tvers av helseforetakene til å se på utrullingen per helseforetak. 
Antakelsen om at det var én samlet applikasjonsportefølje i Helse Sør-Øst 
viste seg å ikke stemme med de virkelige forskjellene mellom 
helseforetakene. Dette førte til at arbeidsomfanget knyttet til 
applikasjonstilretteleggingen ble sterkt undervurdert av det opprinnelige 
prosjektet.  
 
For prosjektet i ny innretning har det vært viktig å få god kontroll på 
applikasjonsporteføljen. Ved å få kontroll på applikasjonene per helseforetak, 
la prosjektet grunnlaget for å starte utrullingen. I praksis er det selve 
tilretteleggingen, også kalt pakkingen, av applikasjonene som er mest 
krevende med tanke på arbeidsomfanget i prosjektet. For å sikre fremdrift ble 
det valgt en gjennomføringsstrategi med å pakke og ferdigstille applikasjoner 
som ga størst mulig volum innenfor fase 1. 
 

Prosjektet etablerte halvårs- og helårsplan og tok hensyn til selvbetjent 
oppgradering, dvs. der alle klientene var klare på oppstartstidspunktet og 
brukeren bare må trykke på knappen for å oppgradere. I tillegg ble det lagt et 
løp for å ivareta manuell oppgradering som krevde noe mer tid. Prosjektets 
ansvar stopper ved det fysiske byttet som skjer via Lokal Service i 
Sykehuspartners linjeorganisasjon.  
 
Puljehjulet 
Det er konsernrevisjonens forståelse at puljehjulet er de samlede aktiviteter fra 
etablering av puljeomfang til produksjonssetting. 
 
Hver pulje har fra oppstart ca. 10 ukers forberedelsestid. Utrulling i det 
selvbetjente løpet pågår i 4 uker, og i det manuelle løpet pågår utrullingen i 
opptil 8 uker per pulje. Det er konsernrevisjonens forståelse at samtidig som 
prosjektet gjennomfører puljefremføring, gjøres det endringer i 
Sykehuspartner sin driftsorganisasjon som påvirker applikasjonsporteføljen, 
noe som også må hensyntas i planleggingen. 
 
Det er til enhver tid flere puljer under gjennomføring per helseforetak, som 
befinner seg i ulike faser, jfr. figur 4. 
 
Konsernrevisjonen observerer at denne delen av produksjonen defineres som 
«fabrikken» av prosjektledelsen. 
 
Aktiviteter per pulje 
For hver eneste pulje utarbeides det en puljebeskrivelse. Arbeidsdeling mellom 
helseforetaket og prosjektet er definert.  
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Figur 4: Aktiviteter per utrullingspulje  

 
Puljebeskrivelsen blir prosjektets arbeidsdokument opp mot helseforetakets 
mottaksprosjekt som helseforetaket signerer to ganger, herunder 
godkjenning for oppstart utrulling og godkjenning for ferdigstilt utrullet pulje. 
 
I testperioden gjennomfører prosjektet testing og får dette godkjent hos 
kunden (helseforetaket).   
 
I tillegg til kundegodkjenning før utrullingen starter, får prosjektet en 
godkjenning i CAB (Change Advisory Board). Dette er den formelle 
organisasjonen i Sykehuspartner som godkjenner produksjonssetting av nye 
løsninger. I puljebeskrivelsen blir det beskrevet hvilke helseforetak utrullingen 
gjelder, antall klienter helt ned på klientnavn og hvilke applikasjonspakker 
prosjektet leverer. Ved godkjenning i CAB foreligger det en testrapport som er 
del av puljebeskrivelsen, samt utfylte sjekklister. Denne godkjenningen sørger 
prosjektet å få uken før oppstart av utrulling. 
 
Etter at prosjektet har fått godkjenning fra helseforetaket som kunde og 
Sykehuspartner som driftsleverandør, har prosjektet implementert et siste 
GO/NO GO-møte i prosjektet for å sikre at eventuelle endringer i mellomtiden 

blir fanget opp før prosjektet endelig går i oppstart med utrulling.  
 
I early life support (ELS), som er et samordningsforum mellom prosjektet, 
helseforetakene og Sykehuspartners linjeorganisasjon, gjøres det en 
avstemming av at utrulling og teknisk løsning fungerer som det skal. Det er 
likevel Sykehuspartners linjeorganisasjon som er ansvarlig for ELS og overtar 
drift- og forvaltningsaktivitetene løpende. 
 
 
 

 
Figur 5: Dokumentasjon som benyttes ulike steder av puljehjulet  

Rapportering 
Rapporteringspunktene følger applikasjoner fordi det er fokus på arbeidet med 
applikasjonstilrettelegging.  
 
Prosjektet rapporter ukentlig til administrerende direktør i Sykehuspartner og 
prosjekteier. I den overordnende utrullingsrapporten viser prosjektet faktisk 
fremdrift opp mot en prognose som fastsettes ut fra prosjektets planverk og 
måltallene for 30. juni 2021 (40.000 klienter) og 30. november 2021 (50.000 
klienter).  
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Prosjektet rapporterer på totalt antall oppgraderte klienter til Windows 10. 
Enten det er gjennomført gjennom selvbetjening eller manuelt. 
 
Prosjektet har identifisert en risiko relatert til økende lagerbeholdning (både 
ved helseforetakene og Lokal Service i Sykehuspartner) i takt med den 
vedvarende Covid -19-situasjonen. Blant årsakene til at endelig oppgradering 
ikke blir gjennomført på grunn av covid-19, er eksempelvis hjemmekontor 
uten tilgang til PC-en som skal oppgraderes og at Lokal Service ikke får tilgang 
til å gjøre PC-bytter fysisk ute på sykehusene. Windows 10-prosjektet er ikke 
ansvarlig for å følge opp de endelige oppgraderingene, da dette skal følges 
opp av helseforetakene selv og Lokal Service i Sykehuspartner. 
 
 

4.3   Drift og forvaltning (fase 1) 
 
Roller og ansvar 
Driftsorganisasjonen i Sykehuspartner HF har fortløpende overtatt ansvaret 
for Windows 10 support og forvaltning i løpet av høsten 2020, og 
prosjektriggen i Windows 10 fase 1 har parallelt blitt nedskalert tilsvarende.  
 
Det er etablert en permanent rigg for forvaltning av Windows 10. Dette 
teamet er en del av Sykehuspartners linjeorganisasjon, og er plassert i 
avdeling Arbeidsflate i virksomhetsområdet IKT-tjenester. Teamet har 
overtatt ansvaret for å håndtere de regelmessige oppgraderingene som 
Microsoft leverer. Det er tett samarbeid mellom prosjektet og avdelingen 
Arbeidsflate i Sykehuspartner HF. Avdelingen Arbeidsflate håndterer 
oppgaver knyttet til både drift, support og forvaltning 
 
Modellen som gjelder for prosjektet er tosidig. Prosjektet følger den 
overordnende drifts- og overleveringsprosessen som er etablert i 
Sykehuspartner HF. Prosjektet overleverer i tillegg fortløpende i hver pulje. 

Aktiviteter mot drift og forvaltning (linjeorganisasjonen i Sykehuspartner) før 
produksjonssetting 
Før produksjonssetting skjer det en rekke aktiviteter opp mot linjen (drift og 
forvaltning) i Sykehuspartner HF som går på å avdekke hvem som har interesse 
av og hvem som er mottaker av leveransene fra prosjektet. Jfr. Figur 6. 
 
Gjennom møter avdekkes forventninger og krav til prosjektet, samt gjøres 
nødvendige avklaringer. Prosjektet svarer ut kravene og får deretter formelle 
aksepter fra alle interessentene før prosjektet går i gang med produksjons- 
setting. 
 

 
Figur 6: Overlevering til linjen 

Aktiviteter før avslutning av prosjektet 
I slutten av prosjektet går prosjektet i en siste dialog med de relevante 
faginstanser som skal ta imot leveranser fra prosjektet, og ser dette opp mot 
helseforetakenes krav. Da skjer den den siste formelle overleveringen. 
 
Prosess for godkjenning av puljer og overlevering av klient/applikasjon 
I en pulje er det en del formelle sjekkpunkter og dokumentasjonskrav. I starten 
av en pulje blir det overlevert et puljeomfang som er et arbeidsdokument som 
består av gitt antall klienter og applikasjoner som prosjektet skal levere. I 
tillegg starter prosjektet arbeidet med å fylle ut en sjekkliste som fungerer som 
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kvalitetssikring mot forskjellige deler av prosjektet og andre områder for å 
sikre at alt som skal gjøres før en pulje går live faktisk blir gjort. Puljeomfanget 
blir behandlet av prosjektet og av SMIL1. Helseforetakene blir involvert for å 
vurdere applikasjoner som blir levert og ikke blir levert. Lokal service gjør en 
vurdering av kritiske klienter som eventuelt skal tas ut. 
 
I puljebeskrivelsen, som er et resultat av arbeidsdokumentet puljeomfang, 
signeres av helseforetaket i en seksjon A. Her beskrives det hvilke klienter 
som skal oppgraderes, hvilke applikasjoner som blir levert med en godkjent 
testrapport og med eventuelle feil/mangler som man kan leve med i 
produksjon og applikasjoner som ikke blir levert, samt tidsrommet for 
utrullingen. Før utrulling skal helseforetaket signere. 
 
I slutten av en puljeutrulling skjer den formelle signeringen av 
puljebeskrivelsen i en seksjon B som endelig aksept for en ferdigstilt pulje 
med gjenstående restanser. I helseforetaket skjer det via prosjektleder i 
mottaksapparatet. Prosjektet har valgt en suksessiv overlevering fremfor en 
etterskuddsvis overlevering. 
 
Produksjonssetting skjer første arbeidsdag uken etter møtet i Change 
Advisory Board i Sykehuspartner HF med en gitt varighet for selvbetjent og 
manuell håndtering. I det en klient er oppgradert er avtalen med 
Sykehuspartner linje (Drift og forvaltning) at klienten og tilhørende 
applikasjoner formelt er overlevert til linjen. Overlevering skjer i praksis på 
denne måten etter en signert avtale med Sykehuspartner linje (avdeling 
Arbeidsflate, forvaltningsapparatet og brukerstøtte) fortløpende. 
 
Prosjektet benytter endringshåndteringsprosessen i Sykehuspartner HF. Alle 
endringer i puljene blir behandlet i Change Advisory Board i Sykehuspartner 
HF før oppstarten av en pulje. Dette gjør at alle i Sykehuspartner HF kan se i 
endringsoversikten at det pågår endringer opp mot det aktuelle 
helseforetaket i den aktuelle tidsperioden. I intern «GO» / «NO-GO» beslutter 
prosjektet puljeoppstart, som baserer seg på sjekklisten som prosjektet 

etablerer. Sjekklisten blir utkvittert og er underlaget for beslutningen om 
utrulling.  
 

4.4   Kommunikasjon og interessenthåndtering 
 
Kommunikasjonsplaner og interessentanalyser 
Kommunikasjonsstrategien ble opprettet da prosjektet startet opp i 2018 og 
beskriver hvordan prosjektet jobber med kommunikasjon i prosjektet. 
Dokumentet beskriver hovedbudskapet og behovet for prosjektet, og definerer 
kommunikasjonsmål og en beskrivelse av hvordan prosjektet skal nå disse 
målene. Kommunikasjonsstrategien er på et overordnet nivå, og gir føringer for 
kommunikasjonen og interessenthåndteringen i Windows 10 fase 1.  
 
Sentrale mål i kommunikasjonsstrategien er rettet mot helseforetakene som 
kunder i prosjekter, IKT-ledelsen og de administrerende direktørene i 
foretaksgruppen, samt Sykehuspartners egne medarbeidere. 
Kommunikasjonsstrategien er ikke oppdatert etter endringene i prosjekts 
tilnærming og gjennomføringsstrategi, da kommunikasjonsmålene og 
tilnærming til kommunikasjon fortsatt er gjeldende. Vurderingen ble tatt ved 
prosjektets endring våren 2020 og prosjektet redegjør for at ytterligere 
endringer ikke er prioritert, da det er kommunikasjonsmålene som anses som 
førende for tilnærmingen   
 
Den detaljerte kommunikasjonsplanen har til hensikt å gi en oversikt over 
planlagte og utførte kommunikasjonsaktiviteter. Dokumentet viser 
kommunikasjonsaktiviteter, budskap, når de er/skal planlagt kommuniseres, 
hvem som er ansvarlig for å utvikle materiell og hvilken kanal budskapene 
formidles gjennom.  
 
Ved revisjonstidspunktet styrer prosjektet Windows 10 fase 1 i praksis 
kommunikasjonen etter prosjektets utrullingsplaner og de konkrete 
utrullingsaktivitetene. Den detaljerte kommunikasjonsplanen var ikke 



 

 Rapport 4/2021 Følgerevisjon av STIM – 28. mai 2021 Side 28 

oppdatert med tanke på fremtidige kommunikasjonsaktiviteter, ved tidspunkt 
for revisjonen. 
 
Det er etablert en interessentanalyse i prosjektet, med oversikt over de 
viktigste interessentene. Denne er ikke oppdatert siden juli 2019, og viser ikke 
hvem som er ansvarlig for håndteringen av de ulike interessentene. Prosjektet 
redegjør for at interessentene er de samme som i 2019, og at det ikke har 
vært prioritert å oppdatere analysen. 
 
Kommunikasjonsarbeidet i praksis 
Prosjektet Windows 10 fase 1 så tidlig behovet for en egen rolle knyttet til 
kommunikasjon i prosjektet, da prosjektet påvirker Sykehuspartners kunder 
og sluttbrukere. Prosjektet har derfor hatt en kommunikasjonsrolle som har 
vært allokert til prosjektet i en 20%-stilling. Den reelle involveringen i 
prosjektet har variert over tid  
 
Prosjektet gir uttrykk for at kommunikasjonen har endret seg underveis i 
prosjektgjennomføringen, ettersom prosjektet også har endret tilnærming, 
hatt tre ulike prosjektledere og varierende fremdrift over tid. Ved oppstarten 
av prosjektet brukte prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver tid på å møte 
tillitsvalgte, kundeansvarlige og sentrale miljøer i Sykehuspartner, (gjennom 
avdelingsmøter og lunsjmøter) samt gjennomføre regelmessige dialogmøter 
med IKT-ledelsen ved helseforetakene. Prosjektet oppgir at det var et større 
kommunikasjonsbehov i den tidlige fasen av prosjektet, med utarbeidelse av 
informasjons- og opplæringsmateriell og forankring av dette. Da prosjektet 
tidligere hadde større utfordringer med fremdriften ble det også brukt mye 
tid på å forklare bakgrunnen for utfordringene, og bakgrunnen for ny 
gjennomføringsstrategi da dette ble etablert våren 2020. Ved tidspunkt for 
denne revisjonen har prosjektet et høyt trykk i gjennomføringsfasen, hvor 
dialogen med mottaksorganisasjonen og delprosjektlederne i prosjektet er 
sentral.    
 

I praksis anser prosjektet IKT-ledelsen ved helseforetakene som den viktigste 
interessenten, da mottaksapparatet ved helseforetakene er etablert av IKT-
ledelsen. Prosjektet ser også helseforetakenes sluttbrukere som interessenter, 
selv om det er de lokale foretakene som selv er ansvarlige for opplæring og 
informasjon til sine egne brukere. I tillegg er det fortsatt viktig for prosjektet å 
følge opp interne interessenter i Sykehuspartner, med deltakelse på lunsjmøter 
i ulike avdelinger og gjennomføring av andre kommunikasjonstiltak 
 
Opplæring 
Windows 10 fase 1 har utformet en større mengde opplæringsmateriell med 
tanke på å nå ut til sluttbrukerne. Materiellet inkluderer informasjon til 
ledelsen, forslag til intranettartikler, diverse brukerveiledninger, 
presentasjonsmateriell, plakater og informasjons- og opplæringsvideoer. 
Prosjektet har selv tatt ansvar for å utforme standardisert materiell, som 
helseforetakene selv kan velge å tilpasse etter behov.  
 
Det er helseforetakene som selv er ansvarlige for kommunikasjon i eget 
helseforetak. Det har derfor også vært helseforetakenes eget ansvar å tilpasse 
og distribuere opplæringsmateriellet som har blitt utformet av Windows 10 
fase 1. Et flertall av helseforetakene har brukt materialet som er utformet, med 
enkelte endringer og tilleggsprodukter som de har laget selv.  
 
I forbindelse med utformingen av det standardiserte opplæringsmateriellet 
gjennomførte prosjektet en pilotering av materialet, hvor alle helseforetakene 
kunne komme med tilbakemeldinger for å justere innholdet.    
 
Samhandling mellom prosjektet og helseforetakenes mottaksapparat 
Det varierer hvordan helseforetakene selv har organisert mottaksapparatet. 
Det gjelder både antall ressurser og hvilke roller fra helseforetakene som har 
vært involvert. Fra prosjektets side har det vært en delprosjektleder knyttet til 
hvert helseforetak. I tillegg har det vært en SPOC (Single Point of Contact) for 
Windows 10 fase 1 ved hvert av helseforetakene. Prosjektet gir uttrykk for at 
dedikerte ressurser fra helseforetakene har vært viktig for å sikre god dialog 
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med helseforetakene, og at en egen SPOC og delprosjektleder har vært viktig 
for å tydeliggjøre roller og ansvar i samhandlingen.  
Kommunikasjonsrådgiver har ved behov vært involvert i dialogen mellom 
delprosjektlederne i Windows 10 fase 1 og mottaksapparatet ved 
helseforetakene.  
 
Helseforetakene som er intervjuet i revisjonen gir stort sett uttrykk for at det 
har vært en tett og god dialog med Windows 10-prosjektet. De tre 
helseforetakene har hatt ukentlige møter med prosjektet, hvor blant annet 
delprosjektleder fra Windows 10 fase 1 og SPOC ved helseforetaket har vært 
representert. I tillegg til formelle kontaktpunkter har det vært uformell 
kommunikasjon og andre oppfølgingsmøter ved behov. Helseforetakene gir 
uttrykk for at møtefrekvens og dialog i stor grad har vært etter 
helseforetakets eget initiativ, og at det har vært viktig å være aktive og 
fremoverlente i dialogen med Windows 10-prosjektet for å sikre god 
samhandling. Utformingen av møteforum og frekvensen på dialogen varierer 
og modellen er ikke lik for helseforetakene. 
 
I intervjuene gis det uttrykk for at det er enkelte utfordringer og 
forbedringsområder i samhandlingen mellom Windows 10-prosjektet og 
helseforetakene. I hovedsak gjelder dette håndteringen av problemstillinger 
som løftes fra helseforetakene underveis i prosjektgjennomføringen på et 
teknisk nivå. Enkelte vektlegger at det er utydelige eskaleringsmekanismer, 
andre at det ikke har vært en tydelig nok avklaring av ansvaret mellom linjen i 
Sykehuspartner (Lokal Service) og prosjektet Windows 10 fase 1. Det gis også 
uttrykk for at teknisk kompetanse ikke har vært godt nok representert i 
dialogen mellom Windows 10-prosjektet og mottaksapparatet. En uheldig 
konsekvens i eksemplene er at det tar lang tid å gjøre avklaringer og håndtere 
problemstillinger som adresseres, og at det er en risiko for at vesentlig 
informasjon går tapt i dialogen. 
 
Det er noe ulike opplevelser fra helseforetakene som er intervjuet, hvor 
enkelte av foretakene er mer kritiske enn andre. Dette kan henge sammen 

med at utrullingen er i ulike fase og at det er ulik kompleksitet og usikkerhet 
knyttet til utrullingene ved hvert av foretakene.  
Gjennom flere av intervjuene gis det uttrykk for at det har vært en positiv 
utvikling i prosjektet, med tettere involvering av sentrale miljøer i 
Sykehuspartners linje. Lokal Service i Sykehuspartner, som er den operative 
delen med ansvar for bytte av PC-er og utstyr ved helseforetakene, trekkes 
frem som sentrale. Det samme gjør miljøene som kjenner 
applikasjonsporteføljen godt, blant annet representert gjennom 
standardiserings- og saneringsinitiativet i Sykehuspartner og avdelingen 
Arbeidsflate.  
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4.5   Overgangen fra Windows 10 fase 1 til Windows 10 
fase 2 

 
I dette avsnittet inngår våre observasjoner og vurderinger innenfor 
revisjonsområdene: 

 Status fase 2 

 Prosess for å sikre overføring av erfaring 

 Planer for gjennomføring i fase 2 
 
Status for fase 2 
Ved tidspunkt for gjennomføring av denne revisjonen var Windows 10 fase 2 i 
planleggingsfasen. Planleggingen av Windows 10 fase 2 pågår frem til 30. juni 
2021. Fokus i perioden for revisjon var å etablere leveranseplan og 
kostnadsestimater for styrebehandling av fase 2 i styremøte 30. april, samt 
redegjøre for videre planlegging av fase 3. Parallelt med disse aktivitetene har 
Windows 10 fase 2 også etablert et tidligløp, hvor formålet er å avstemme 
applikasjonsinstanser, skaffe et godt grunnlag for planlegging og sikre 
gjennomføring av oppgraderingen for disse miljøene. 
 
Fase 2 og fase 3 omfatter samlet om lag 18 000 klienter, som er det estimerte 
omfanget etter at de 50 000 klientene i fase 1 er oppgradert.  
 
Fase 2 og 3 omfatter mer konkret følgende:  

 Fase 2 skal dekke klargjøring av applikasjoner og oppgradering av 
klienter som kan leveres i henhold til standardiserte prosesser og 
rutiner etablert i Windows 10 fase 1. Dette omfatter ca. 16 000 
klienter, inklusivt ca. 2 000 MTU-klienter. 

 Fase 3 skal dekke resterende applikasjoner og klienter som er 
tilknyttet medisinteknisk utstyr (MTU). Disse stiller særskilte krav til 
oppgradering av klientene. Det var tidligere estimert at omfanget i 
denne fasen ville være ca. 4 000 klienter, men ettersom ca. 

halvparten av disse er planlagt oppgradert i fase 2, vil det 
gjenværende behovet være ca. 2 000 klienter i fase 3. 
 

Prosjektet har på revisjonstidspunktet i liten grad detaljert innhold og 
leveranser for fase 3. Styret i Sykehuspartner fulgte administrerende direktørs 
forslag til vedtak, 30. april 2021, sak 041-2020, om at administrerende direktør 
kommer tilbake med plan og forslag til finansiering innen utgangen av oktober 
2021. Styret sluttet seg samtidig til tilnærmingen og planene for fase 2. Dette 
innebærer å søke finansieringsfullmakt hos Helse Sør-Øst RHF. Styret i 
Sykehuspartner sluttet seg til administrasjonens forslag om en grunnkalkyle på 
225 millioner kroner, styringsramme på 254 millioner kroner og 
kostnadsramme på 273 millioner kroner. Gjennomføringsperioden er planlagt 
fra juli 2021 ut januar 2023.  
 
Prosess for å sikre erfaringsoverføring fra fase 1  
Før oppstart av planfasen for Windows 10 fase 2, ble det gjennomført et arbeid 
for å sikre erfaringsoverføring fra fase 1. I dette arbeidet var sentrale ressurser 
fra fase 1 representert. Det ble gjort vurderinger og simuleringer knyttet til 
ulike hovedtilnærminger, og gitt anbefalinger til oppstarten av fase 2-
prosjektet. Arbeidet ble dokumentert i Tilnærmingsmetoder for Fase 2. 
Dokumentet ble utarbeidet i desember 2020. 
 
For å sikre erfaringsoverføring fra fase 1, har flere ressurser fra fase 1 fått 
frigjort tid og kapasitet til å delta i fase 2 av prosjektet. Det inkluderer 
teamledere for applikasjon og utrulling fra fase 1, applikasjonstilretteleggere 
og andre nøkkelressurser i prosjektet og linjen.  I tillegg har leder av 
standardiserings- og saneringsinitiativet og andre linjeressurser vært tett 
involvert i planleggingen, herunder i arbeidet med å få oversikt over 
applikasjonsporteføljen.  
 
I intervjuer fremgår det at involveringen fra standardiserings- og 
saneringsinitiativet har vært viktig i planleggingen. Dels skyldes dette at 
fremdriften med sanering og standardisering av applikasjonsporteføljen i Helse 
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Sør-Øst vil ha direkte påvirkning på omfanget av oppgraderinger som skal 
gjøres i fase 2. I tillegg skyldes det kompetansen og de praktiske erfaringene 
standardiserings- og saneringsinitiativet, samt andre linjeressurser i 
Sykehuspartner, har til applikasjonsporteføljen og arbeidsomfanget knyttet til 
applikasjonstilretteleggingen. Usikkerhet knyttet til hvor kompleks og 
tidkrevende applikasjonstilretteleggingen i fase 2 vil være, trekkes i 
intervjuene frem som den største usikkerheten for fase 2. Dette gjenspeiles i 
den økonomiske usikkerhetsanalysen prosjektet har gjennomført. 
 
Planer for gjennomføringen av fase 2 
Det er planlagt med at både prosjektorganisasjonen, strukturen, prosesser og 
rutiner fra fase 1 vil gjenbrukes i fase 2. Etter planen vil også styringsgruppen 
for fase 1 videreføres for fase 2 av prosjektet. Videre vil prosjekteier etter 
planen være den samme. Det innebærer at et flertall av ressursene også vil 
overføres. I en periode fra august til desember 2021 vil deler av 
prosjektriggen i fase 1 håndtere leveranser i både fase 1 og fase 2. 
 
Det er derimot enkelte forskjeller mellom fase 1 og fase 2 av prosjektet, som 
gjør at fase 2 planlegger med en noe annerledes innretning. Hovedforskjellen 
er at fase 1 har en volumdrevet strategi hvor målet er å maksimere antall 
oppgraderte klienter ved å prioritere de applikasjonene som er mest brukt. 
Fase 2 skal på sin side oppgradere klienter med en større mengde av 
tilhørende applikasjoner. Applikasjonene i fase 2 vil i tillegg til å være et større 
volum totalt, også til dels være mere komplekse å håndtere for prosjektet. 
 
Det er i tillegg flere kompliserende faktorer ved fase 2. Mange av 
applikasjonene er ikke forvaltet av Sykehuspartner HF, og det er utfordringer 
knyttet til mangelfull dokumentasjon og manglende livssyklushåndtering med 
tanke på oppgraderinger. Videre har fase 1 ikke hatt i omfang å oppgradere 
oppgradering av klienter for de fagmiljøene som har stor variasjon og en 
krevende applikasjonsportefølje (områder som laboratoriefag, radiologi, 
øre/nese/hals-sykdommer, eiendom, AMK/prehospitale tjenester og 
scoringsverktøy innen psykisk helsevern).  

Nærmere om planleggingen av fase 2 
Planleggingen av fase 2 startet i februar 2021, og vil etter planen vare ut juni 
2021. Fokus i perioden for revisjon har vært å etablere leveranseplan og 
kostnadsestimater for styrebehandling av fase 2 i styremøte 30. april. Planlagt 
styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF, for eventuell godkjenning av 
finansieringssøknaden, er 17. juni 2021. 
 
I forbindelse med saksunderlaget til styret i Sykehuspartner, arbeidet 
prosjektet med selve saksunderlaget, business case, estimerings-
/simuleringsmodell for budsjettestimering, samt usikkerhetsanalyse 
budsjettestimater. Videre er det gjennomført analyser av ressursbruk i 
Windows 10 fase 1, analysert og kvalitetssikret applikasjonsomfang for fase 2 
og laget overordnede planutkast for videre gjennomføring. Det ble også 
gjennomført møter for å få innspill og forankring hos helseforetakene og Helse 
Sør-Øst RHF. Underlaget som her ble forankret er bearbeidet i 
simuleringsmodellen for kalkyler, som videre dannet grunnlag for den 
økonomiske usikkerhetsanalysen.  
Saksunderlaget inneholdt vurdering av handlingsalternativer med begrunnelse 
for valgt gjennomføringsstrategi, avgrensninger og forutsetninger for fase 2. 
Underlaget inneholdt også kritiske suksessfaktorer for prosjektet, overordnet 
milepælsplan, risikobilde, prosjektøkonomi, samt kort oppsummering av 
gjennomført usikkerhetsanalyse og prosjektets gevinster. I tillegg ble det 
redegjort for det videre arbeidet med planlegging av fase 3.  
I saksunderlaget fremgår det at «fase 2 har en stram tidsplan med flere forhold 
som representerer betydelig risiko for gjennomføring av prosjektet». Det er 
kort redegjort for fem risikoer i underlaget med tilhørende tiltak, men ikke 
gjort noen vurdering av sannsynligheten og konsekvensen for de ulike 
risikoene, eller vurdert hvordan den betydelige risikoen kan påvirke prosjektets 
fremdrift, økonomi og kvalitet.  
 
Estimerings- og simuleringsmodell 
Fordi arbeidet knyttet til applikasjonstilretteleggingen vurderes som den 
viktigste kostnadsdriveren for prosjektet, er grunnlaget i estimerings- og 
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simuleringsmodellen i stor grad basert på ressursinnsatsen for det antatte 
arbeidsomfanget. Kostnadene er med andre ord primært knyttet til 
bemanning, hvor både interne og eksterne ressurser vil brukes. 
 
Det er prosjektleder som har eierskapet til estimerings- og 
simuleringsmodellen, med involvering fra prosjektcontroller og flere sentrale 
nøkkelressurser fra linjen og Windows 10 fase 1. Ut over prosjektcontroller 
har øvrige nøkkelressurser fra linjen og fase 1 vært involvert i analyser av fase 
1 erfaringstall, applikasjonsportefølje og forskjeller mellom fase 1 og fase 2. 
Simuleringsmodellen tar høyde for forventet antall applikasjoner, fordeling av 
applikasjoner på kompleksitetskategorier og hvor lang tid 
applikasjonstilretteleggingen tar for ulike kategorier samt tidsrammen for 
prosjektet. I tillegg er faktisk prosjetrigg for fase 1 med noen justering i 
forhold til tidsplan og omfang for fase 2 brukt som basis for i 
simuleringsmodellen. Simuleringsmodellen tar høyde for forventet antall 
applikasjoner, fordeling av applikasjoner på kompleksitetskategorier og hvor 
lang tid applikasjonstilretteleggingen tar for ulike kategorier, samt 
tidsrammen for prosjektet. I tillegg er faktisk prosjetrigg for fase 1 med noen 
justering i forhold til tidsplan og omfang for fase 2 brukt som basis for i 
simuleringsmodellen. 
 
Prosjektets business case er kost-/nytteanalysen for prosjektet. Prosjektet har 
brukt Helse Sør-Østs mal for å utarbeide prosjektets business case. 
  
Usikkerhetsanalyse av budsjettestimater 
Den økonomiske usikkerhetsanalysen for fase 2 er basert på simulering av 
ulike scenarioer for fordeling av applikasjonsinstansene på ulike 
kompleksitetskategorier, samt usikkerhet knyttet til antall 
applikasjonsinstanser som skal håndteres av fase 2. Det er gjort simuleringer 
knyttet til optimistiske og pessimistiske scenarioer, samt for grunnkalkylen. 
For de tre scenarioene er det ulike fordelinger av kompleksiteten i 
applikasjonsporteføljen, i kategoriene «enkel», «standard» og «avansert». I 

det pessimistiske scenarioet er det også gjort et påslag på 10 % applikasjoner 
totalt.  
 
Det er gjennomført en intern usikkerhetsanalyse i prosjektet. For svært store 
prosjekter (90+ MNOK), skal det i henhold til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk 
vurderes å innhente en uavhengig usikkerhetsvurdering og/eller uavhengig 
kvalitetssikring. Prosjekteier skal avtale dette med Helse Sør-Øst RHF avdeling 
Teknologi og e-helse. Beslutningen skal dokumenteres. Det er ikke 
dokumentert at det er gjort noen slik vurdering i forbindelse med 
usikkerhetsanalysen for fase 2. Ifølge prosjektet ble det i forbindelse med 
etablering av plan/tidslinje for å ta frem underlag for styrebehandling av fase 2, 
vurdert at det ikke skulle legges inn ekstern kvalitetssikring. Videre opplyses 
det at plan/tidslinje ble delt med Helse Sør-Øst RHF, men ikke eksplisitt 
diskutert ekstern kvalitetssikring. 
 
Prosjektet har brukt Helse Sør-Østs mal for usikkerhetsanalyser. Denne malen 
har vært i bruk i Sykehuspartner i ca. 1,5 år.. I gjennomgangen av 
usikkerhetsanalysen er det vurdert usikkerhet knyttet til hver av 
budsjettpostene, men ikke prosjektovergripende økonomiske usikkerheter som 
kan ha konsekvenser for tid og kostnader i hele prosjektet. Eksempler på denne 
type usikkerheter kan være knyttet til prosjektets totale omfang, 
endringsbehov, nøkkelressurser, prosjekteierstyring og avhengigheter. I 
saksunderlaget til styret i Sykehuspartner, fremgår det begrenset med 
informasjon om hvilke usikkerheter som er vurdert i usikkerhetsanalysen, 
utover antall applikasjonsinstanser og kompleksitet i applikasjonsporteføljen. 
 
Avhengigheter  
Oppgaven til standardisering- og saneringsinitiativet er å redusere 
applikasjonsporteføljen mest mulig. Dette har direkte avhengigheter til 
utrullingen av klientene i Windows10 prosjektet - i både fase 1 og fase 2. Leder 
for standardisering- og saneringsinitiativet opplyser at det i planleggingsfase er 
det viktig at standardisering- og saneringsinitiativet informerer om planer for 
sanering og status på applikasjoner som faktisk blir sanert slik at prosjektet 
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slipper å tilrettelegge for applikasjonene som skal saneres. Det jobbes med 
sanering parallelt med at fase 2 planlegges. Samtidig legger prosjektet opp til 
under utrullingen å fortløpende identifisere og ta stilling til applikasjoner som 
skal saneres som en del av planleggingen og gjennomføringen slik at man ikke 
bare tar utgangspunkt i et øyeblikksbilde. 
 
Prosjektet har i fase 2 avhengigheter til fase 1 med hensyn til ressurser og 
ivaretakelse av kompetanse. Avhengighetene knytter seg til når fase 1 kan 
avgi ressurser som prosjektet mener er vesentlige for å sikre en god 
gjennomføring.  
 
Fase 2 jobber med dette som en del av planleggingen for å se om dette er 
hemmende eller om dette skal kompenseres på en annen måte. Fase 2 har 
høyt fokus på dette og avstemmer behovet løpende som en del av 
planleggingen.  
 
Prosjektet har også en avhengighet mot drift- og forvaltningsorganisasjonen i 
Sykehuspartner med hensyn til utskiftning av maskinvare som håndteres som 
en del livsyklushåndteringen i linjen (life cycle management). Prosjektet 
koordinerer mot linjen når de skal rulle ut klienter på en lokasjon samtidig 
som det er planlagt for eller behov for å bytte maskinvare i foretaket.  
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4.6 Vurderinger 
 
Nærmere om vurderingene knyttet til Windows 10 fase 1 
Det er konsernrevisjonens vurdering at Windows 10 fase 1 prosjektet har vist 
god kontroll på omfanget, fremdriften og kostnadene, ved tidspunkt for 
denne revisjonen. Det er fortsatt en krevende kontekst for prosjektet at det 
gjøres kontinuerlige endringer i antall klienter og applikasjonsporteføljen som 
en del av det løpende drifts- og forvaltningsarbeidet som skjer i 
foretaksgruppen. Prosjektet har likevel fått bedre kontroll på 
applikasjonsporteføljen enn tidligere, og organisert seg på en måte som gjør 
at det er god fremdrift i prosjektet. De etablerte planene og 
puljeorganiseringen legger til rette for å sikre fremdrift også fremover mot 
målet om 50 000 oppgraderte klienter ved utgangen av prosjektets målsatte 
tidslinje.  Samlet er det gjort en snuoperasjon i prosjektet, med flere positive 
læringspunkter som har stor overføringsverdi til Windows 10 fase 2 og 3, men 
også andre prosjekter i Sykehuspartner og foretaksgruppen. 
 
Konsernrevisjonens inntrykk er at fortsatt fremdrift forutsetter stor grad av 
kontroll og disiplin i prosjektet, og samtidig fleksibilitet til å gjøre tilpasninger 
underveis. Windows 10 fase 1 står overfor flere krevende oppgaver, herunder 
oppgraderinger på det største helseforetaket i foretaksgruppen, Oslo 
universitetssykehus HF. I tillegg venter oppgraderingene ved Akershus 
universitetssykehus HF, som avhenger av at datamigreringen til SIKT-
plattformen ved foretaket går som planlagt. Covid-19 er også en risiko som 
kan forårsake endelig oppgraderinger av klienter vil ta lengre tid, blant annet 
som følge av at brukere sitter på hjemmekontor og at Lokal Service i 
Sykehuspartner ikke får tilgang til PC-er ute på sykehusene.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering er prosjekteier tett involvert i prosjektet. 
Det er positivt at styringsgruppen får informasjon om prosjekter og initiativer 
med tydelige grensesnitt og avhengigheter til Windows 10 fase 1, herunder 
fase 2 og fase 3, samt standardiserings- og saneringsinitiativet i 
Sykehuspartners linjeorganisasjon. Konsernrevisjonen ser samtidig et behov 

for at styringsgruppens rolle og mandat tydeliggjøres, blant annet med tanke 
på styringen av ressurser, prioriteringer og håndtering av problemstillinger, 
spesielt når både fase 1 og fase 2 er i gjennomføring parallelt fra juli 2021.   
 
Konsernrevisjonen ser potensielle utfordringer og kritiske avhengigheter 
mellom Windows 10-prosjektene og standardiserings- og saneringsinitiativet. 
Primært gjelder dette Windows 10 fase 2. Dette initiativet gjør i praksis en 
ryddejobb som er viktig for å redusere risiko, kompleksitet og omfang i 
Windows 10. Sanering er generelt et krevende arbeid i alle type virksomheter, 
og vil kunne møte utfordringer fremover også i Helse Sør-Øst. God håndtering 
av disse avhengigheten er derfor av stor betydning for videre fremdrift for 
Windows 10-prosjektene.   
 
Prosjektet har utarbeidet flere dokumenter for å sikre god kommunikasjon og 
interessenthåndtering i prosjektet, herunder kommunikasjonsstrategi, detaljert 
kommunikasjonsplan og interessentanalyse. Helseforetakene som er intervjuet 
i revisjonen gir i det store og hele også uttrykk for at det er en god dialog med 
leveranseprosjektet. Etter konsernrevisjonens vurdering er innretningen med 
delprosjektledere knyttet til hvert av helseforetakene og en egen SPOC (Single 
Point of Contact) ved helseforetaket en god innretning for å bidra til god 
kommunikasjon og samhandling. 
 
Etter konsernrevisjonens vurdering er det likevel identifisert 
forbedringsområder som både Windows 10 fase 1- og fase 2-prosjektene bør 
følge opp. Dette gjelder spesielt å sikre en effektiv håndtering av 
problemstillinger som løftes og krever avklaringer fra helseforetakenes side. 
Bedre teknisk kompetanse i samhandlingen mellom leveranseprosjekt og 
helseforetak blir etterlyst. Prosjektet presiserer at helseforetakene har vært 
involvert i designarbeidet, ROS-arbeidet og godkjenning av design, og at 
tekniske detaljer ikke skal diskuteres videre med helseforetakene. 
Konsernrevisjonen mener likevel det er viktig at Windows 10-prosjektene 
sørger for at teknisk kompetanse er representert i samhandlingen, for å bidra 
til avklaringer underveis. 
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Leveranseprosjektene har ikke ansvaret for å følge opp de endelige 
oppgraderingene, for eksempel dersom sluttbruker ikke trykker på knappen 
for å gjennomføre oppgraderingen eller Sykehuspartner ikke får byttet ut PC-
er. Etter konsernrevisjonenes vurdering har prosjektene og styringsgruppen 
likevel en sentral rolle for å legge til rette for forutsigbarhet og avklaringer 
knyttet til oppfølgingen av utestående klientoppgraderinger sammen med 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Det er viktig for foretaksgruppen 
som helhet at oppgraderingene faktisk blir gjennomført, og at 
lagerbeholdningen med ferdigstilte, men ikke oppgraderte klienter, ikke 
innebærer en vedvarende og en utestående restanse som ikke følges 
systematisk opp av helseforetakene og linjen i Sykehuspartner. 
 
Konsernrevisjonen har ikke identifisert høyrisikoområder i selve 
overleveringsprosessen fra leveranseprosjektet til helseforetakene og linjen i 
Sykehuspartner (drift og forvaltning), eller det etablerte planverket som 
Windows 10-prosjektet følger. Den løpende overleveringen på puljenivå 
krever likevel omforente aksepter og er suksesskritisk også i fortsettelsen. 
 
Nærmere om vurderingene knyttet til Windows 10 fase 2 
Ved revisjonstidspunktet er Windows 10 fase 2 i planfasen. Planene og 
rammene for fase 2 ble godkjent av styret i Sykehuspartner den 30. april 
2021, og prosjektet vil etter planen få behandlet sin finansieringssøknad i 
styret i Helse Sør-Øst den 17. juni 2021.  
 
Det er enkelte forskjeller mellom fase 1 og fase 2 av prosjektet, som gjør at 
fase 2 planlegger med en noe annerledes innretning enn fase 1. 
Hovedforskjellen er at fase 1 har en volumdrevet strategi hvor målet er å 
maksimere antall oppgraderte klienter ved å prioritere de applikasjonene som 
er mest brukt. Fase 2 skal på sin side oppgradere klienter med en større 
mengde av tilhørende applikasjoner. Applikasjonene i fase 2 vil i tillegg til å 
være et større volum totalt, også til dels være mere komplekse å håndtere for 
prosjektet. 
 

Det er sørget for en god erfaringsoverføring fra Windows 10 fase 1 til Windows 
10 fase 2, og lagt til rette for stor grad av gjenbruk av ressurser, organisering, 
struktur og prosesser som har fungert hensiktsmessig i fase 1.  
Etter konsernrevisjonens vurdering er det likevel enkelte forhold i 
planleggingen av Windows 10 fase 2 som ville ha styrket beslutningsunderlaget 
og planene.  
 
Gitt de betydelige kostnadene for Windows 10 fase 2, og for Windows 10-
oppgraderingene samlet, samt den antatte kompleksiteten og risikoen knyttet 
til fase 2, er det viktig å identifisere, vurdere og synliggjøre prosjektrisiko og 
økonomisk usikkerhet i prosjektet. Konkrete forbedringsområder som 
konsernrevisjonen vurderer ville ha styrket planene og beslutningsunderlaget, 
gjelder en mer fullstendig utdyping av prosjektets risikoer og håndtering av 
disse, og en mer robust prosess rundt gjennomføringen av usikkerhetsanalysen 
av prosjektets budsjettestimater.  
 
Prosjektet har gjennomført en intern usikkerhetsanalyse av prosjektets 
budsjettestimater, i henhold til Helse Sør-Østs standardmal. Det er ikke 
dokumentert noen formell vurdering av om det skal gjøres en uavhengig 
usikkerhetsanalyse, selv om budsjettet er vesentlig (MNOK 225) og det i 
henhold til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk skal det vurderes en uavhengig 
usikkerhetsvurdering og/eller uavhengig kvalitetssikring for svært store 
prosjekter (90+ MNOK). Usikkerheten fokuserer primært på 
applikasjonsporteføljen (antall) og miksen i denne applikasjonsporteføljen 
gruppert i enkel, normal, avansert, og tilhørende ressursinnsats. Det gjøres 
best case- og worst case-betraktninger med hensyn til disse parameterne. 
Prosjektet angir ikke standardavvik i grunnlaget (uttrykk for den totale 
usikkerheten i prosjektet). Prosjektovergripende økonomiske usikkerheter 
inkluderes ikke, og det synliggjøres ikke hva som er de største bidragene til 
prosjektets usikkerhet. Prosjektet opplyser at det er vurdert at det ikke skal 
gjennomføres denne type usikkerhetsvurderinger i usikkerhetsanalysen. 
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I underlaget som ble presentert Sykehuspartner HF styre den 30. april 2021 
ble det kort redegjort for fem risikoer med tilhørende tiltak, men ikke vurdert 
sannsynlighet eller konsekvens for vurderingene, eller utdypet hva den 
betydelige risikoen som underlaget viste til i praksis betyr for 
prosjektgjennomføringen og sentrale interessenter.  
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Vedlegg 1
 

Tabell 1: Informasjonsgrunnlag 

Dokumentasjon 

043-2020 - Transformasjon og oppgradering til Windows 10 – revidert 
leveranseplan og kostnadsomfang 

Innhentet dokumentasjon 

073-2020 saksfremlegg - finansiering oppgradering Windows10 Innhentet dokumentasjon 

115-2020 - protokoll fra styremøte 22. oktober 2020 Innhentet dokumentasjon 

2021_02 Risikoer - Windows 10 Innhentet dokumentasjon 

2021_02_26_statusrapportering Windows 10 Innhentet dokumentasjon 

Beslutningslogg Win10 1. mars 2021 Innhentet dokumentasjon 

Detaljert kommunikasjonsplan Windows 10 Innhentet dokumentasjon 

Emneregister Win 10 1. mars 2021 Innhentet dokumentasjon 

Erfaringslogg Win10 1. mars 2021 Innhentet dokumentasjon 

Fremdrift puljer 21 - 010321 Innhentet dokumentasjon 

Kommunikasjonsaktiviteter i Windows 10. mars 2021 Innhentet dokumentasjon 

Kommunikasjonsstrategi for SP Win 10 Innhentet dokumentasjon 
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Dokumentasjon 

Risikoregister CA PPM - 03.03.21 Innhentet dokumentasjon 

Saksliste styringsgruppen Win10 1. mars 2021 Innhentet dokumentasjon 

Win10 organisasjonskart 2021-03-01 Innhentet dokumentasjon 

Utrullingsrapportering 21.03.01 - uke 08 Innhentet dokumentasjon 

WIN 10 - final Business Case - Kost Nytte juni 2020 Innhentet dokumentasjon 

WIN 10 Business Case v1.0 jun 2020 Innhentet dokumentasjon 

Win10 - detaljert utrullingsplan W10 1H21 v1.0 Innhentet dokumentasjon 

Win10 Prosess for overlevering til drift og forvaltning i SP Innhentet dokumentasjon 

Interessentanalyse og Kommunikasjonsplan versjon 034 Innhentet dokumentasjon 

Windows 10 Milepælsplan Innhentet dokumentasjon 

201216 Tilnærmingsmetoder for Fase 2 Innhentet dokumentasjon 

Annen dokumentasjon, samt kartlegging 

Puljefabrikk og puljehjul Walk-through 

Sign-off / GO live / aksept fra kunde Innhentet dokumentasjon 

Grunnlagsdokumenter (innledende planarbeid og styresak) – Fase 2 Innhentet dokumentasjon og gjennomgang 
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Vedlegg 2
 

Tabell 2: Gjennomførte samtaler 

Dato  Navn og stilling/funksjon 

4. mars 2021 
Grethe Solvang (prosjektleder Windows10 fase 1), Kari Myrestrand  (controller), Niklas Johnsen (PMO), Carina Ytre-Eide (PMO) - 
Sykehuspartner  

12. mars 2021 Olav Storli Ulvund, prosjekteier/direktør VO IKT-tjenester – Sykehuspartner 

16. mars 2021 Grethe Solvang (prosjektleder Windows10 fase 1), Magne Hansen (rolle), Øyvind Bjelland (rolle) - Sykehuspartner 

19. mars 2021 Grethe Solvang (prosjektleder Windows10 fase 1), Elisabeth Askimdal Hersvik (kommunikasjon) - Sykehuspartner 

22. mars 2021 Rolf Jørgen Nylund (prosjektleder Windows 10 fase 2), Tore Hovden (leder SMIL1) - Sykehuspartner 

16. april 2021 Kari Myrestrand (controller) – Sykehuspartner 

7. april 2021 Morten Sauthon, Rådgiver - IKT og arkitektur og Tomas Lyngstad, Avdelingssjef IKT og arkitektur - Vestre Viken 

7. april 2021 Jostein Kleiven, Rådgiver eHelse og teknologi og Roy Bruås Garberg, Rådgiver eHelse og teknologi - Innlandet 

16. april 2021 Kjetil Johnsen, Stab IKT – OUS 
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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. 
 

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: februar-mai 2021 
Virksomhet: Sykehuspartner HF 
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF 
 
Revisorer: 
• Espen Anderssen (oppdragseier) 
• Mazhar B. Ahmad (oppdragsleder) 
• Morten Skogum (internrevisor) 
 
Rapporten er oversendt til: 
• Styret i Sykehuspartner HF 
• Administrerende direktør i Sykehuspartner HF 
• Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 
• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
 

Konsernrevisjonens rapporter 
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse: 
https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen 

https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen

