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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 mars–mai 2021, og om resultatene 
fra utført revisjon av implementeringen av Windows 10 i foretaksgruppen.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Gjennomførte aktiviteter i følgerevisjonen   
Følgerevisjonen bygger på prosjektrevisjoner av prioriterte prosjekter. 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: 

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

   
Konsernrevisjonen har i 1. tertial 2021 gjennomført en revisjon av prosjektene Windows 10 
fase 1 og fase 2. Videre har konsernrevisjonen en revisjon av prosjekt Felles plattform under 
planlegging.     
 
I tillegg til revisjonene foretar konsernrevisjonen aktiviteter for å monitorere status og 
fremdrift på enkelte andre prosjekter og på programmet. Formålet her er å etablere en 
oppdatert forståelse av risikobildet. I løpet av første tertial 2021 har konsernrevisjonen 
merket seg noen positive endringer i programmets overordnede styring. Det er etablert et 
avhengighetsregister på programnivå, som legger til rette for å håndtere avhengigheter 
mellom de mange STIM-prosjektene og andre initiativ i Sykehuspartner HF og 
foretaksgruppen. Videre er det etablert separate styringsgrupper for hvert av prosjektene 
innenfor moderniseringssområdet. Endringene kan bidra til en tydeligere 
prosjekteierstyring og tettere oppfølging av de enkelte prosjektene. 
 
Konsernrevisjonen har 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. 
 
Revisjon av implementering av Windows 10 i foretaksgruppen 
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. Ved 
tidspunktet for revisjonen har Sykehuspartner HF organisert oppgraderingen i tre faser, 
hvor Windows 10 fase 1 og Windows 10 fase 2 er selvstendige prosjekter som pågår.  
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Fase 1 omfatter oppgradering av ca. 50 000 klienter. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, 
med planlagt avslutning november 2021. Fase 2 omfatter oppgradering av ca. 16 000 
klienter, og er i planleggingsfasen ved tidspunktet for denne revisjonen. 
 
Målsetningen med 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. 
 
Prosjektet Windows 10 fase 1 
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. 
 
Det er foretatt flere endringer i prosjektorganiseringen siden Windows 10-prosjektet 
startet. Inndelingen i ulike faser for å maksimere antall oppgraderinger (volumstrategien) i 
fase 1 har gitt resultater gjennom god fremdrift. 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 linjeorganisasjonen i 
Sykehuspartner HF, fremfor å være en del av program STIM. 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. 
 
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 understreker at Windows 10 fase 1-prosjektet fortsatt står overfor 
krevende oppgraderinger. Prosjektet er ved revisjonstidspunktet i en fase hvor utrullingen 
ved Oslo universitetssykehus HF 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. 
 
Prosjektet Windows 10 fase 2 
Av de to reviderte prosjektene er det etter konsernrevisjonens vurdering størst risiko 
knyttet til Windows 10 fase 2-prosjektet, som må håndtere mer komplekse applikasjoner 
enn fase 1. De aller mest komplekse (MTU) ligger presumptivt i fase 3, som ennå ikke er 
analysert og planlagt på revisjonstidspunktet.  
 
Gjennomføringsstrategien for Windows 10 fase 1 har vært volumdrevet, med mål om å 
maksimere antall oppgraderte klienter med færrest mulig antall tilrettelagte applikasjoner.  
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Oppgraderingen 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 2 selv 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 har vært en god prosess for å sikre erfaringsoverføring fra Windows 10 fase 1 til 
Windows 10 fase 2. Det legges opp til gjenbruk av utrullingsprosess og metodikk samt 
overføring av ressurser. Hele prosjektriggen med alle ressurser vil blir overført fra 
desember 2021, med unntak av prosjektleder. Noen av ressursene, deriblant 
applikasjonstilretteleggerne, vil bli overført tidligere. Det planlegges også med felles bruk av 
ressurser på tvers av de to prosjektene. Prosjektets risikobilde viser at fleksibilitet i bruk av 
ressurser mellom de to prosjektene er viktig med tanke på å sikre fremdrift. 
 
Windows 10 fase 2-prosjektet var i planleggingsfasen ved tidspunktet for denne revisjonen. 
Prosjektet jobbet med planer frem mot styrebehandling av leveranseplan og kostnader i 
Sykehuspartner den 30. april 2021, og deretter med en finansieringssøknad til 
styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF den 17. juni 2021. Etter konsernrevisjonens 
vurderinger er det identifisert forbedringsområder som ville styrket planleggingen og 
beslutningsunderlagene ved styrebehandling i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. 
Dette gjelder tiltak for å følge opp prosjektets risikobilde og usikkerheten i budsjett-
estimatene. Det er samtidig 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. 
 
Styreunderlaget inneholder informasjon om gjennomføringsstrategi, milepælsplan og 
prosjektøkonomi. Saken presenterer fem risikoer med tilhørende tiltak, og beskriver 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. 
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Det er gjennomført en intern usikkerhetsanalyse av budsjettestimatene. Behovet for en 
uavhengig usikkerhetsanalyse eller kvalitetssikring er ikke vurdert, slik prosjektmetodikken 
i Helse Sør-Øst 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.  
 
Oppfølging av anbefalinger fra revisjonen i Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner HF gjennomfører en uavhengig 
usikkerhetsanalyse og/eller uavhengig kvalitetssikring av Windows 10 fase 2-prosjektet, og 
at prosjekt Windows 10 fase 2 i den videre planleggingen sørger for å vurdere risiko på en 
mer systematisk måte. I tillegg er det utformet anbefalinger knyttet til ledelsesforankring av 
standardisering og sanering, erfaringsoverføring fra Windows 10 fase 1, fleksibilitet i 
prosjektbemanningen samt samhandling og kommunikasjon med helseforetakene. 
 
Styret i Sykehuspartner HF tok revisjonsrapporten til etterretning i styremøtet 2. juni 2021. 
Videre ba styret administrerende direktør om å gjennomføre uavhengig usikkerhets-
analyse/kvalitetssikring av Windows 10 fase 2 prosjektet, og komme tilbake med en plan for 
oppfølging av konsernrevisjonens øvrige anbefalinger i styremøte 30. august.  
 
Administrasjonen i Sykehuspartner HF stiller seg bak anbefalingene i rapporten, og vi legge 
frem en plan for oppfølging for styret. Etter behandling av revisjonsrapporten ble Metier 
OEC engasjert til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for 
Windows 10 fase 2. Gjennomgangen er fullført og rapport fra kvalitetssikringen foreligger.  
Når det gjelder rammene som ble besluttet i styresak 040-2021 oppgradering til Windows 10 
- leveranseplan og kostnadsomfang for fase 2 vurderer Metier OEC at kostnadsestimatet på et 
overordnet nivå representerer den totale investeringskostnaden, men at usikkerhets-
avsetningen er noe lav. Metier OEC vurderer således at det er noe høyere risiko. 
Sykehuspartner HF legger til grunn videre styring av prosjektet innenfor godkjent 
finansieringsfullmakt. 
 
Administrasjonen i Sykehuspartner HF opplyser til konsernrevisjonen at det vil bli 
gjennomført tiltak i prosjektet Windows 10 fase 2 for å vurdere risiko på en mer systematisk 
måte i den videre planleggingen. Dette omfatter bruk av metodikk, verktøy og rapportering 
for program STIM. 
 
Videre vil det bli lagt til rette for erfaringsoverføring fra Windows 10 fase 1 og fleksibel 
ressursbruk mellom de to prosjektene. Dette omfatter utarbeidelse av sluttrapport for 
Windows fase 1 per helseforetak og bruk av ukentlig møter mellom prosjektleder fase 1 og 
fase 2 for å sikre kontinuerlig kompetanseoverføring. Ressurser vil bli delt og overført 
løpende fra fase 1 til fase 2. 
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Konsernrevisjonen anbefaler at prosjekteier tydeliggjør styringsgruppens rolle og mandat, 
herunder rolle og ansvar knyttet til Windows 10 fase 2 og standardiserings- og 
saneringsinitiativet. Administrasjonen i Sykehuspartner HF opplyser at man vil formalisere 
styringsgruppen for prosjekt Windows 10 som felles styringsgruppe for Windows 10 
prosjektene, dvs både fase 1 og fase 2. Videre vil man tydeliggjøre at løpende status i 
standardiserings- og saneringsinitiativet legges frem for styringsgruppen til informasjon. 
 
Konsernrevisjonen anbefaler at ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF 
fortsetter å prioritere arbeidet med å standardisere og sanere applikasjoner opp mot 
helseforetakene, og sørger for raske avklaringer ved eventuell uenighet med 
helseforetakene. Sykehuspartner HF opplyser at prosjektet vil fortsette å rapportere 
resultater og utfordringer til styringsgruppen for Windows 10, Sykehuspartner HFs ledelse 
og styre, samt til det regionale porteføljestyret hvor foretakenes administrerende direktører 
er representert. Sykehuspartner HF vil håndtere nødvendige avklaringer og eskaleringer i 
samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 
 
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. Windows 10 fase 2 vil fortsette samhandlingen 
med helseforetakene via en delprosjektleder som er overordnet ansvarlig for dialog og for å 
trekke på riktige ressurser inn i det enkelte møte. Videre vil prosjektet følge opp 
helseforetakenes opplevelse av prosjektenes leveranser i faste samhandlingsmøter, 
 
 

3. Revisjonsutvalgets anbefaling 
 
Konsernrevisjonen vurderer at Windows 10 fase 1 har fått god kontroll på omfanget, 
fremdriften og kostnadene i prosjektet ved tidspunkt for denne revisjonen. Prosjektet står 
fortsatt overfor krevende oppgraderinger som krever fortsatt høy oppmerksomhet og 
gjennomføringsevne. 
 
Av de to reviderte prosjektene er det etter konsernrevisjonens vurdering størst risiko 
knyttet til Windows 10 fase 2-prosjektet, som må håndtere mer komplekse applikasjoner.  
Prosjektet er avhengig av at det er god fremdrift i det videre arbeidet med standardisering 
og sanering av applikasjonsporteføljen. Det er viktig at prosjektet i den videre planleggingen 
legger til rette for god risikostyring.  
 
Administrasjonen i Sykehuspartner HF har utarbeidet en plan for oppfølging som ivaretar 
anbefalingene i revisjonsrapporten.  
 
Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. 
mai til orientering. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. mai 2021 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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