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1. Hva saken gjelder 
 
Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av Program STIM etter oppdrag fra styret 
i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne saken 
informerer om aktiviteter i følgerevisjonen for perioden august 2020 til mars 2021, og om 
resultatene fra utført revisjon av kvalitetssikringen i programmets rapporteringsprosess.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Gjennomførte aktiviteter i følgerevisjonen   

Konsernrevisjonen har i perioden arbeidet med å operasjonalisere en ny tilnærming for 
følgerevisjonen basert på fremstillingen i styresak 102-2020 fra 24. september 2020. 
Prosjektene er kategorisert med grunnlag i vurderinger av risiko, kompleksitet og strategisk 
betydning for å oppnå programmets overordnende mål. Det er definert fem prioriterte 
prosjekter, der konsernrevisjonen over tid vil foreta prosjektrevisjoner: 

• Modernisering av nett 
• Innføring av kryptert stamnett 
• Felles plattform 
• Fremtidig driftsmodell 
• Windows 10 

   
Etter behandling i revisjonsutvalget har konsernrevisjonen i februar påbegynt en revisjon 
av Windows 10-prosjektene. Revisjonen vil dekke prosjektet for fase 1 og planlagte 
aktiviteter i prosjektet for fase 2. Revisjonsrapporten vil bli fremlagt for styret i Helse Sør-
Øst RHF i konsernrevisjonens rapport for 1. tertial 2021. Videre har konsernrevisjonen en 
revisjon av prosjekt Felles plattform under planlegging.   
 
Konsernrevisjonen har i 3. tertial gjennomført en revisjon av rapporteringsprosessen i 
program STIM, der formålet har vært å vurdere kvalitetssikringen. Denne er omtalt under. 
 
I tillegg til revisjonene foretar konsernrevisjonen aktiviteter for å monitorere status og 
fremdrift på enkelte andre prosjekter. Formålet her er å etablere en oppdatere forståelse av 
risikobildet. 
 

Revisjon av kvalitetssikringen i rapporteringsprosessen i program STIM 

Revisjonens målsetting har vært å kartlegge og vurdere kvalitetssikringen av 
rapporteringen fra prosjektene sett opp mot styringsgruppens behov for informasjon, samt 
prosessene for å kvalitetssikre programmets samlede rapportering til øvrige interessenter 
(programstyret og styrene i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF). Revisjonen har 
undersøkt hvordan prosjektlederne og programkontoret har etablert kontrollmekanismer 
som gir rimelig sikkerhet for enhetlig rapportering. 
 
Revisjonen viser at program STIM har bygget opp et system for kvalitetssikring av 
informasjon i rapporteringsprosessen. Informasjon kvalitetssikres i flere ledd og i ulike  
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sammenhenger som en integrert del av prosjekt- og programstyringen. Samlet sett er 
systemet utformet slik at det gir rimelig sikkerhet for at informasjon er tilstrekkelig 
kvalitetssikret som grunnlag for styring og oppfølging av STIM.  
 
Rapporteringen i STIM er bygget opp for å ivareta krav som fremkommer i 
oppdragsdokumenter, i regionale rammeverk og i andre sammenhenger, samt gi 
informasjon til styret som grunnlag å føre tilsyn med foretakets virksomhet og drift. 
Rapporteringen er i tråd med de krav som er satt til programmet. Den fremstår etter 
konsernrevisjonens vurdering som grundig og utgjør et godt grunnlag for styring og 
oppfølging av STIM. Like fullt er det et behov for å utvikle rapporteringen slik at den kan gi 
større nytteverdi for interessentene. Konsernrevisjonen bygger vurderingen på følgende: 

• Fast struktur for rapportering 
• Omfattende samhandling om rapporteringsgrunnlaget 
• Kvalitetssikring i flere ledd 
• Behov for å videreutvikle rapporteringen 

 
Fast struktur for rapportering 
Rapporteringen i STIM er satt inn i faste rammer. Ansvar for rapportering, 
rapporteringsveier og oppfølging er fastlagt. Det er tydelig hva som skal inngå i 
rapporteringen, hva som er grunnlaget for rapportering og når det skal rapporteres. Maler 
og veiledninger forenkler arbeidet for den som skal rapportere. Toleransegrenser gir felles 
kriterier for fastsettelse av status på de ulike rapporteringsparameterne. Sentrale ressurser 
i programmet og VO Virksomhetsstyring styrer prosessen og følger opp aktørene som skal 
levere inn i prosessen. 
 
Samlet sett gir dette tydelige føringer som begrenser variasjon mellom prosjektenes 
rapportering. Dette legger til rette for ensartet og konsistent rapportering fra programmet 
både over tid og på tvers av prosjektene. 
 
Omfattende samhandling om rapporteringsgrunnlaget 
Prosjektleder er ansvarlig for rapporteringen for sitt prosjekt. Samtidig blir vesentlige deler 
av grunnlaget for prosjektenes statusrapportering utarbeidet i forkant i en dialog med 
programmet. I møter med programledelsen og programmets fagressurser blir 
prosjektleders vurderinger supplert med ekspertise på fagområdene og gjennomgått i 
fellesskap. På tilsvarende vis gjennomgår programleder og -koordinator i møter med 
prosjektlederne de respektive prosjektplanene og sammenholder dette mot programmets 
samlede leveranser og fremdrift.  
 
Denne samhandlingen mellom program og prosjekt i forkant av rapporteringen medvirker 
etter konsernrevisjonens oppfatning til at rapporten bygger på et mer omforent og 
forankret grunnlag, og understøtter således kvalitet og reduserer usikkerhet i informasjons-
grunnlaget i statusrapportene. 
 
Kvalitetssikring i flere ledd 
Statusrapportene kvalitetssikres i flere ledd etter at informasjonsgrunnlaget er utarbeidet. 
Prosjektleder utarbeider først et utkast til rapport. Dette utkastet kvalitetssikres i månedlige 
prosjektrapporteringsmøter for hvert prosjekt der programleder og prosjekteier deltar. Med  
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sine respektive ansvarsområder kan programleder og prosjekteier bidra til at vurderingene 
inngår i en større sammenheng, der prosjektleveransene vurderes opp mot programmets 
samlede leveranser og mot linjens verdikjeder. 
 
I neste instans kvalitetssikres programmets statusrapportering av programeier med bistand 
av programstyret og VO Virksomhetsstyring. Samlet sett sørger dette for at vurderinger av 
status for programmet settes i en større sammenheng som omfatter Sykehuspartner HFs 
samlede leveranser. 
 
Behov for å videreutvikle rapporteringen – konsernrevisjonens vurderinger 
STIM har tidligere erfart kvalitetsproblemer i rapporteringen. Dette har medvirket til 
restrukturering av prosess og ansvarsområder i programmet. Programmet har prioritert 
oppgaver knyttet til både styring av og kvalitetsforbedring av rapporteringsprosessen. Selv 
om STIM har etablert flere mekanismer for kvalitetssikring av statusrapportene, er 
kvaliteten i det underliggende informasjonsgrunnlaget avgjørende for den endelige 
kvaliteten. Dersom dette grunnlaget er svekket som følge av svakheter i styringsprosessene, 
vil det få negative konsekvenser for informasjonsgrunnlaget. For at informasjonen fra 
styringsprosessene skal være av god kvalitet, må selve styringsprosessen fungere godt. Her 
er man avhengig av god kompetanse og bred erfaring innenfor prosjektstyring og 
programledelse, og på fagstøtten som gis innenfor spesialiserte områder som risikostyring, 
gevinststyring mv. Konsernrevisjonen mener derfor det er viktig at programmet fortsatt har 
oppmerksomhet på gode styringsprosesser og kontinuerlig forbedring, slik at 
informasjonskvaliteten i statusrapportene står i forhold til forventningene. 
 
Selv om rapporteringen fremstår som grundig, er det enkelte forhold som kan styrkes for å 
gi større nytteverdi av rapporteringen. Det ene gjelder omfanget og rekkevidden av 
rapporteringen. Programmets tertialvise statusrapportering vektlegger prosjektene som er i 
gjennomføringsfasen. Det gis mindre vekt til rapportering av prosjektene som er i 
tidligfasene, det vil si konsept- og planleggingsfasene. Hvis prosjektene i tidligfasene 
omtales i større grad, vil det kunne gi et mer dekkende bilde av aktivitetene og forventet 
fremdrift i programmet. 
 
En annen problemstilling er at programmets statusrapportering er prosjektfokusert. 
Realisering av programmets samlede målbilde blir ikke i samme grad vektlagt. Dette kan 
medføre at vesentlige sider i realiseringen av målbildet ikke blir synliggjort i tilstrekkelig 
grad eller at avhengigheter mellom interne og eksterne leveranser i en større sammenheng 
ikke synliggjøres (byggeprosjekter, andre prosjekter i Sykehuspartner HF eller i 
foretaksgruppen mv). Konsernrevisjonen vil reise spørsmålet om disse to begrensningene i 
rapporteringen er hensiktsmessig i den grad formålet med rapporteringen bør være å 
reflektere programmets status i realiseringen av målbildet og gi et dekkende bilde av 
programmets samlede fremdrift og risiko. 
 
Anbefalinger fra revisjonen 
Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner HF vurderer om rapporteringen i program 
STIM kan gjøres mer konsekvent og dekkende gjennom å utvide rapporteringen av 
prosjekter i konsept- og planleggingsfasene, slik at de synliggjøres i samme grad som de 
øvrige prosjektene. 
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Videre anbefaler konsernrevisjonen at programmets rapportering i større grad bør være 
orientert om realisering av programmets målbilde i tillegg til å synliggjøre 
enkeltprosjektenes status og framdrift. 
 
 

3. Revisjonsutvalgets anbefaling 
 
Konsernrevisjonen vurderer at program STIM har etablert et system som gir rimelig 
sikkerhet for at informasjonen er tilstrekkelig kvalitetssikret. Rapporteringen er i tråd med 
de krav som er satt til programmet. Den fremstår etter konsernrevisjonens vurdering som 
grundig og utgjør et godt grunnlag for styring og oppfølging av STIM. 
 
Revisjonsutvalget slutter seg til de to anbefalinger som er gitt av konsernrevisjonen. Disse 
anbefalingene er grunnleggende for et vellykket STIM. 
 
Revisjonsutvalget legger ellers konsernrevisjonens vurderinger til grunn for den videre 
oppfølging av programmet. Revisjonsutvalget vil samtidig fremheve at det i ethvert prosjekt 
og program vil være kontinuerlige iboende risikoer knyttet til rapporteringen. 
Kvalitetssikringen hviler på kontinuitet og kompetanse i alle ledd som er involvert. Det er 
viktig at Sykehuspartner HF og program STIM fortsatt har oppmerksomhet om 
kvalitetssikring og god kvalitet i rapporteringen.  
 
Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per  
3. mars til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3.mars 2021 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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