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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes tertialrapport 2. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP. Tertialrapporten 
følger vedlagt og viser status for de styregodkjente prosjektene i program STIM og omtaler 
avslutningen av program ISOP. Tertialrapporten ble behandlet i STIM programstyringsgruppe 6. 
oktober 2020. 
 
For program STIM har iverksatte tiltak gitt positive effekter. Programmet har i andre tertial hatt god 
utvikling og de styregodkjente prosjektene er i all hovedsak på plan.  
 
Program ISOP ble avsluttet i henhold til plan. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Program STIM 

Styret behandlet virksomhetsrapport første tertial i sakene 031-2020 og 040-2020. Det var avvik for 
flere av prosjektene i STIM og det er gjennomført tiltak både på program- og prosjektnivå. Det ble 
redegjort for tiltakene i saksfremlegget for virksomhetsrapport 1. tertial, sak 040-2020.  
 
Fremdriften i program STIM har i andre tertial 2020 hatt en positiv utvikling og de styregodkjente 
prosjektene er i all hovedsak på plan. Det er gjort et stort arbeide med å styrke styringen og heve 
kvaliteten på arbeidet. Omfattende endringer i organisering og planverk er gjennomført, og ansvar 
og styringslinjer er tydeliggjort som planlagt. Program STIM følger prioriteringene og gjennomfører 
styregodkjente prosjekter i henhold til leveranseplan 2020, jfr. sak 056-2020 Revidert STIM 
programplan med leveranseplan 2020, hvor tiltakene og styregodkjente endringer er innarbeidet. I 
den reviderte leveranseplanen er det tatt høyde for tidligere oppståtte forsinkelser samt 
programmets oppstart, avgivelse eller overtakelse av prosjekter. Endringene er godkjent i henhold til 
fullmaktstrukturen i Helse Sør-Øst. 
 
Status for styregodkjente prosjekter per andre tertial 2020 oppsummeres i tabellen under. 

 

Tabell: Overordnet status program STIM styregodkjente prosjekt per 31. august 2020.  
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Kommentarer til rød status: 

Prosjekt Privilegerte tilganger har risiko for forsinkelse på sluttdato på grunn av følgende forhold: 

 Forsinket etablering av georedundans for løsningen 

 Avhengighet til prosjekt Styrket autentisering, som er forsinket med autentiseringsløsningen 
for brukere av PAM-tjenesten.  

Status: Tiltakene som ble igangsatt ved tertialrapporteringstidspunktet har ført til at risikoen er 
redusert. Prosjektet har i tillegg komprimert tiden for innrulling av brukere til løsningen, slik at 
sluttdatoen for prosjektet opprettholdes.  

Prosjekt Styrket autentisering har avvik på plan for overlevering av regional autentiseringstjeneste til 
linjen. I tillegg er prosjektet forsinket i oppstart på testing av FIDO2-teknologien, da inngåelse av 
kontrakt med leverandør har tatt lengre tid enn planlagt.  
Status: Tiltakene som ble igangsatt ved tertialrapporteringstidspunktet har sikret PAM-prosjektet 
autentiseringsløsning. Prosjektet har startet arbeidet med testing av ny autentiseringsløsning basert 
på FIDO2-teknologi etter den nye planen uten at den økonomiske rammen er endret. 

 
Økonomi 
Rutiner for økonomistyring, -organisering og -rapportering i program STIM er styrket og 

kvalitetssikret som planlagt. Økonomisk kontroll av prosjektene vurderes som god. Overordnet 

prognose er lavere enn planlagt som følge av lavere fremdrift i de store moderniseringsprosjektene 

hittil i 2020. 

Regnskap hittil i år viser underforbruk på 65 millioner kroner, fordelt med 13 millioner kroner på drift 
og 51 millioner kroner på investering. Prognose for driftskostnad viser 3 millioner kroner i avvik. 
Dette betyr at ikke budsjettert driftskostnad på 30 millioner kroner for prosjekt Windows 10 
forventes dekket innenfor tildelt driftsbudsjett for 2020. 
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Figur: Grunnkalkyle, prognose, styringsramme, kostnadsramme og påløpte kostnader for 

styregodkjente prosjekter per andre tertial 2020.  

For ytterligere kommentarer vises det til punkt 1.5 i tertialrapporten. 
 
Risiko 
Programmet har et middels høyt risikonivå per 2. tertial. På programnivå er de fire viktigste risikoene 
som følger; 

1. Om minimumskrav til lokale data- og kommunikasjonsrom ved helseforetakene ikke innfris 
vil det ikke være mulig for foretakene å ta imot og utnytte leveransene fra STIM. 

2. Manglende etablering og ibruktakelse av felles plattform medfører at de begrensede 
mulighetene for automatisering vedvarer, ønsket kvalitetsheving innen tjenesteleveranser 
reduseres og det vil fortsatt være krevende å implementere nye sikkerhetskrav og regionale 
løsninger. 

3. Utilstrekkelig tilgang på ressurser og kompetanse fra Sykehuspartner og manglende 
involvering fra helseforetakene kan hindre tidsmessig innføring av STIMs leveranser. 

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

Programmet har identifisert tiltak for å redusere risikoen, og følger opp disse aktivt. 
 
Kvalitetssikring og følgerevisjon 
Det har vært gjennomført intern kvalitetssikring av program STIM ved bruk av interne ressurser. Som 
omtalt i styresak 040-2020 endres dette ved engasjering av en ekstern part. Anskaffelsen er 
gjennomført og arbeidet starter opp i september 2020.   
 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører følgerevisjon av program STIM, jf. 

driftsorientering til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. Følgerevisjonen fremlegges 

tertialvis og Konsernrevisjonen fremla revisjonsrapport av prosjekt Felles plattform for 

Sykehuspartner HF styre 17. juni 2020, jfr. sak 041-2020 Konsernrevisjonen rapport 14/2020 revisjon 

av felles plattform – program for standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering 1. tertial 2020. 

Prosjekt Felles plattform har i parallell, og i samsvar med konsernrevisjonens anbefalinger, utarbeidet 

og fått besluttet design og prinsipper for trinnvis etablering av ny felles hybrid skyplattform, samt 

gjennomført betydelig forankring av dette med relevante interessenter og fora. Styrende 

dokumenter er utarbeidet for Felles plattform trinn 1, og en helhetlig gjennomføringsplan for 

moderniseringen med en iterativ tilnærming er under utarbeidelse. 
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2.2 Program Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) 
Program Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) ble avsluttet som 

planlagt 30. juni 2020. Sluttrapport ble godkjent og evaluering av programmet ble gjennomført i et 

avsluttende programstyremøte 31. august 2020. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Tertialrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP viser en positiv utvikling og administrerende 

direktør vurderer at tiltakene iverksatt i 1. tertial har hatt god effekt. Administrerende direktør følger 

utviklingen nøye for å sikre fortsatt positiv utvikling og at leveranser og effekter blir realisert innen 

vedtatte rammer og i henhold til leveranseplan for 2020.  

Ett av tiltakene som er gjennomført er overføring av prosjekteierskapet fra programmet til linje. Den 

styrkede koblingen skal bidra til at programmet får de nødvendige ressursene og bidra til at linjen er 

klar til å overta prosjektenes leveranser. Overføringen har bidratt til gjensidig økt forståelse, tettere 

samarbeid, bedret kommunikasjon og lavere terskel for tidsmessige avklaringer på tvers av prosjekt 

og linje.  

Administrerende direktør har gjennomført tiltak for tydeligere planer og bedre kontroll på tid, kost 
og kvalitet i leveransene, og vurderer at status og tiltak nå fremkommer tydeligere i rapporteringen. 
Videre gir dette et godt grunnlag for kommunikasjon om programmet. 
  
Administrerende direktør vurderer at programmet har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere 
risiko og konsekvenser for prosjektene Privilegerte tilganger og Styrket autentisering, og følger 
utviklingen nøye.  
 
Program STIM har utarbeidet en ny risikovurdering. Administrerende direktør vurderer at samlet 
risikobilde gjenspeiler kompleksiteten i programmet. Det forutsetter at tiltakene som er identifisert 
prioriteres og gjennomføres for å redusere risiko, samt å sikre fremdrift i henhold til vedtatte 
milepæler og at nødvendige tiltak kan iverksettes rettidig. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner tertialrapport for 2. tertial 2020 for 
programmene STIM og ISOP.  
 
 
 
 


