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1. Administrerende direktørs anbefaling
Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en
standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets
gjennomføringsperiode er 2019-2023. I 2019-2020 er det lagt vekt på å forbedre sikkerheten,
redusere teknisk gjeld og starte utviklingen av prosjekter for moderniseringen, spesielt felles
plattform og nettverk.
Med bakgrunn i de utfordringer som flere av prosjektene i STIM har hatt i første halvår, er
organisering av programmet og prosjektene gjennomgått og endret. Endringene er innarbeidet i
vedlagte reviderte programplan STIM med leveranseplan 2020.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar revidert programplan STIM med leveranseplan 2020
til orientering.
2. Faktabeskrivelse
Programplan for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)
operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for styring og oppfølging av prosjektene
med hensyn på tid, kost, kvalitet og omfang slik at resultatmålene nås. Gjennomføringen legger
grunnlaget for realisering av effekter og gevinster ved helseforetakene i Helse Sør-Øst.
Programplanen danner grunnlag økonomisk langtidsplan og omfatter overordnet plan for
programperioden 2019-2023 samt detaljerte leveranseplaner for inneværende år, per prosjekt.
Planene for hvert enkelt prosjekt godkjennes i henhold til gjeldende fullmakter ved overgang til
gjennomføring, og det er de styregodkjente planene som danne grunnlag for virksomhetsrapporten
og gjelder hvis det er avvik mellom programplanen og prosjektplanen.
Styret godkjente i sak 080-2019 STIM programplan 2020. Program STIM har i første halvår 2020 fulgt
prioriteringene i leveranseplan 2020, men utviklingen gjennom 1. halvår var ikke tilfredsstillende i
forhold til vedtatte mål og planer. Det vises til sak 031-2020 og 040-2020 virksomhetsrapport 1.
tertial for programmene STIM og ISOP.
Styret fattet i sak 031-2020 følgende vedtak (vedtakspunkt 7):
Styret ber administrerende direktør om å legge frem revidert programplan for 2020 med
revidert budsjett for STIM.

Som redegjort for i sak 040-2020 er det gjort en omfattende gjennomgang av prosjektene og det er
gjennomført endringer i organiseringen og styringen av programmet, og prosjektplanene er
gjennomgått og kvalitetssikret. Kvaliteten i planverket for både program og prosjekt er forbedret
med spesifisering av milepæler og økonomi som grunnlag for styrket styring, rapportering,
oppfølging og kommunikasjon, internt og med helseforetakene. Endringene er innarbeidet i vedlagte
dokument, og revidert programplan inkluderer dermed justering av leveranseplanene og budsjett
for 2020, for prosjektene som er berørt.
Det er gjort en gjennomgang av risiko på prosjektnivå. Oppdatert risikovurdering for program STIM
samlet er under utarbeidelse og vil fremlegges i forbindelse med virksomhetsrapport for andre
tertial 2020.
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Styret ba i sak 040-2020, vedtakspunkt 3, om at administrerende direktør la frem for styret en
oversikt som viser avhengighetene mellom de forskjellige prosjektene i STIM. Programmet har
utarbeidet et avhengighetskart, og det arbeides med å oppdatere dette. Administrerende direktør vil
komme tilbake til styret når dette arbeidet er ferdigstilt.
Revidert forslag til programplan STIM med leveranseplan 2020 inneholder ingen endringer i forhold
til de vedtak styret har fattet på prosjektnivå. For prosjekt Regional telekomplattform er utrullingen
ved Oslo universitetssykehus HF fordelt på to separate faser. Det er igangsatt et arbeid for å se på
fordelingen mellom de to fasene, og administrerende direktør vil komme tilbake til dette i styremøte
16. september.
Ansvaret for Windows 10 oppgraderingen er overført til Sykehuspartner HF IKT-tjenester fra og med
1. juni 2020, men inngår i program STIM plan og rapportering ut inneværende år. Dette fordi
økonomien til Windows10 oppgraderingen er for 2020 en del av STIM, og det er avhengigheter
mellom prosjektet og STIM som gjør det hensiktsmessig å inkludere rapporteringen på Windows10
oppgraderingen sammen med STIM.
Revidert programplan STIM med leveranseplan for 2020 ble godkjent i STIM programstyringsgruppe
13. august 2020.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Det er gjennom 1. halvår 2020 vært gjennomført et stort arbeid for å sikre kontroll, bedre
organiseringen og heve kvaliteten på arbeidet som gjennomføres i prosjektene i STIM. Det er gjort
omfattende endringer i organisering, styring og planverk. I revidert programplan med leveranseplan
for STIM 2020 er endringene innarbeidet.
Administrerende direktør har stort fokus på å følge opp vedtatte endringer, og sikre at de gir ønsket
effekt. Styret vil bli holdt orientert gjennom den ordinære virksomhetsrapporten.
Som vist til i saken godkjenner styret hvert enkelt prosjekt, i henhold til gjeldende fullmakter ved
overgang til gjennomføring, og Helse Sør-Øst RHF godkjenner med bakgrunn i styrets vedtak,
finansiering på prosjektnivå. Dette medfører at det er prosjektplanene som er førende, og
programplanen blir en sammenstilling av de ulike prosjektplanene. Det innstilles derfor på at styret
tar programplanen til orientering.
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