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Forslag til vedtak: 
 
Styret tar status og rapportering per tredje tertial 2021 for programmet STIM og Windows 
10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering. 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken omhandler status og rapportering per tredje tertial 2021 for programmet STIM 
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i 
Sykehuspartner HF 4. februar, jf. styresak 006-2022 i Sykehuspartner HF.  
  
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og 
fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Overordnet status for programmet STIM og prosjektet Windows 10  

Program STIM har levert godt i tredje tertial 2021. Per 31. desember 2021 har program 
STIM elleve prosjekter i gjennomføring. I løpet av tredje tertial 2021 er to prosjekter 
avsluttet, og to prosjekter har startet gjennomføringsfasen. For mer detaljer om prosjektene, 
se styresak 006-2022 behandlet i Sykehuspartner HFs styre 4. februar 2022.  
 
Prosjekt felles plattform har fått godkjenning for oppstart av gjennomføringsfasen for 
etableringen av hybrid skyplattform ved bruk av markedet, og har også utarbeidet målbilde 
og veikart for den eksisterende leveranseplattformen, en viktig byggekloss i felles regional 
plattform. Flere nye regionale tjenester forutsetter at tjenestene kan kjøre på leveranse-
plattformen. Prosjektet felles plattform trinn 1 leveranseplattformen er i ferd med å gå over i 
planleggingsfasen og planlegger å gå raskt over i gjennomføringsfase. Prosjektet 5G 
innendørs mobildekning gjør klart til utlysning av kontrakt som helseforetakene kan 
gjennomføre avrop på. 
 
Prosjekt modernisering av nett har startet prosjektets andre gjennomføringsfase for 
inngåelse av og avrop på en rammeavtale for modernisering av lokale nettverk med tildeling 
til én leverandør som representerer én produsent. Prosjektet har avsluttet 
konkurransepreget dialog og tildelt rammeavtalen for modernisering av nettverk til den 
leverandøren som ble rangert som mest fordelaktig. Imidlertid har leverandøren som ble 
rangert som nummer to innklaget beslutningen og begjært midlertid forføyning. Status per 
20. januar 2022 er at retten skal ta stilling til om anskaffelsen er gjort i henhold til lov og 
forskrift. Dette vil resultere i enten at tildelingsbeslutningen opprettholdes og kontrakt 
signeres med den leverandør som nå er tildelt rammeavtalen, eller at denne leverandøren 
avvises, tildelingsbeslutningen omgjøres og kontrakt signeres med leverandøren som ble 
rangert som nummer to. Det arbeides for å få en hasteprosedyre med antatt varighet på om 
lag fire uker, for å kunne signere rammeavtalen i løpet av mars 2022, til forskjell fra planlagt 
dato 17. januar 2022. 
 
Global mangel på nettverksutstyr grunnet pandemien og lengre leveringstider har påvirket 
nettverksprosjektene ytterligere i tredje tertial. Som følge av forsinkelsene i 
utstyrsleveransene, er prosjektene innføring kryptert stamnett og kryptert indre kjerne i 
januar 2022 forlenget med henholdsvis 4,5 og 6 måneder. Noe av utstyret for kryptert indre 
kjerne er mottatt, og leverandørene estimerer at resterende utstyr vil bli levert i første  
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kvartal 2022. Prosjektressurser har i tertialet vært lånt ut til andre prosjekt for å holde 
kostnadene på et minimum, og ekstra kostnader som følge av forsinkelsen håndteres 
innenfor godkjente økonomiske rammer. 
 
Prosjektene PAM – én styrt vei inn og trådløst nett er avsluttet. Leveransene fra prosjekt PAM 
– én styrt vei inn muliggjør styrket informasjonssikkerhet, økt tilgjengelighet for bruk av 
privilegerte tilganger og mer optimal ressursbruk for drift og forvaltning av PAM-tjenesten i 
Helse Sør-Øst. Prosjektet tilpasset og utviklet PAM-tjenesten slik at alle brukere med 
privilegerte tilganger ved helseforetakene og IKT-leverandører til Helse Sør-Øst kan ta i bruk 
tjenesten. Prosjektet ble avsluttet med en restanse som er overført til linjen i Sykehuspartner 
HF. Restansen består i at helseforetakene og IKT-leverandørene faktisk tar i bruk tjenesten 
samt at dagens driftsportal stenges.  
 
Prosjekt trådløst nett har levert i henhold til godkjent revidert tidsplan og under 
grunnkalkyle. Den forbedrede trådløse dekningen i Helse Sør-Øst gir mulighet for bedret 
kvalitet i pasientbehandling, ibruktakelse av ny teknologi og tjenester i helseforetakene og 
forbedret brukertilfredshet som følge av opplevd full trådløs dekning i prioriterte arealer og 
bygningsmasse i regionen. Det gjenstår noe arbeid ved Akershus universitetssykehus HF, 
Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF, som vil fullføres av prosjekt trådløst nett 
fase II i regi av linjen i Sykehuspartner HF. Prosjekt trådløst nett har forbedret den trådløse 
nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst ved å bytte utstyr som er end-of-life, samt 
imøtekommet krav til dekning ved innføringen av tjenesten elektronisk kurve (Metavision). 
For at helseforetakene skal kunne ta i bruk og utnytte mobile arbeidsflater og moderne 
applikasjoner innen varsel-, tale- og melding, forutsettes det full trådløs dekning. Dette er 
planlagt fullført i linjeprosjektet. 
 
Prosjekt Windows 10 fase 1 ble ferdigstilt i tredje tertial i henhold til plan og under budsjett, 
og over målsatt omfang. Prosjekt Windows 10 fase 2 er noe bak plan, men dette skal ikke ha 
påvirkning på prosjektets sluttdato. Prosjekt Windows 10 fase 3 har startet 
gjennomføringsfasen, jf. styresak 081- 2021. Prosjektet opererer med en stram tidsplan, 
med stor usikkerhet på omfang og omfattende mobilisering av ressurser. Til sammen gir 
dette et risikobilde som må overvåkes kontinuerlig. 
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Tabell 1 Overordnet status prosjekter i gjennomføring per 31. desember 2021. Prosjekt markert med grønn rad ble avsluttet i 
tredje tertial. 

 
Kommentarer til de tre prosjektene i tabellen med rød status: 

• Prosjekt innføring kryptert stamnett er forsinket da Norsk helsenett SFs 
underleverandør har forsinkelser i leveranse av rutere til det nye stamnettet i 
Helse Sør-Øst. Ny dato for leveranse av ruterne er mars 2022. 

o Tiltak: Programmet har tett oppfølging av Norsk helsenett SF for å være 
trygg på at de følger opp sine underleverandører for å minimere risiko for 
ytterligere forsinkelser. Prosjektet fokuserer ressursene på oppgaver som 
skaper verdi for å minimere ekstrakostnader. Det utarbeides 
endringsanmodning med nytt estimat innenfor rammen for prosjektet. 
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• Prosjekt kryptert indre kjerne er forsinket grunnet lang leveransetid på utstyr 

globalt. Det er forbundet stor risiko på leveransetider fra produsent. Ny dato for 
mottak er februar 2022. 

o Tiltak: Programmet har kontinuerlig dialog med leverandør. Prosjektet 
holder aktivitetsnivået på et minimum i påvente av utstyr så forsinkelsen 
vil ikke ha store kostandskonsekvenser. Det utarbeides 
endringsanmodning med justert plan iht. ny dato for utstyrslevering fra 
leverandør. 

• Prosjekt regional testplattform - basisløsning er forsinket grunnet avhengighet til 
at infrastrukturkomponentene og funksjonaliteten er implementert på sikker 
sone og Leveranseplattformen. Forsinkelsene skyldes også treghet i 
oppbemanning av prosjektet. 

o Tiltak: Med bakgrunn i ekstern kvalitetssikring gjennomføres tiltak for å 
redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. Det er også gjort tiltak for å 
ferdigstille design- og ROS-arbeidet. Som en følge av forsinkelser og 
avhengigheter, som ikke har latt seg løse gjennom ytterligere tiltak, er det 
under utarbeidelse en endringsanmodning med en revidert tidsplan som 
skyver aktiviteter ut i tid, uten store kostnadskonsekvenser. I tillegg vil 
prosjektressurser brukes til å teste ut noen brukerscenarioer på sikker 
sone/leveranseplattformen for å hindre ytterligere forsinkelser. 

 
Økonomisk status for programmet STIM og Windows 10-prosjektet 

Økonomistatus per 31. desember 2021 fremgår av tabellen under. 
 

Økonomi (mill. kroner) Regnskap 
2021 

Budsjett 
2021 

Avvik 

Investering 205 373 168 
Drift 199 256 57 
Totalt 404 629 225 

Tabell 2 - Økonomistatus per 31.12.2021 for STIM og Windows 10-prosjektet 

 
Investeringer og driftskostnader ble totalt 225 millioner kroner lavere enn budsjett i 2021.  
Lavere investeringer enn budsjett knyttes i hovedsak til:  

o Senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt -42 millioner kroner 
(prosjektene Alarm- og meldingstjenester, Felles plattform - trinn 2 hybrid sky, 
Modernisering av nett, Regional testplattform og Trådløst nett fase 2).  

o Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert -25 millioner 
kroner (prosjektene Regional Citrix-plattform, Regional testplattform, 5G 
Innendørs mobildekning og Windows 10 fase 1).  

o Redusert omfang i programmet -45 millioner kroner (telefonapparat i prosjekt 
Regional telekomplattform, Felles plattform - trinn 1 RAM, Sikker autentisering).  

o Eksterne forhold inkludert lang leveransetid på utstyr -41 millioner kroner 
(prosjektene Trådløst nett, Regional telekomplattform, Kryptert indre kjerne og 
flere mindre avvik).  

o Programmet hadde også en avsetting for økonomisk usikkerhet (styringsramme 
P50) i budsjett på 25 millioner kroner som det ikke har vært behov for å benytte.  
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Avvik er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av prosjekt Windows 10 fase 2 
som har en ekstra kostnad på +9 millioner kroner.  
 
Hovedårsak til lavere driftskostnader knyttes til lavere ressursbruk enn budsjett som følge 
av effektivisering og automatiserte prosesser i prosjekt Windows 10 fase 1 og forskyvning 
av prosjekt felles plattform - trinn 2 hybrid sky og tjenestemigrering. Innenfor områdene 
klinisk digital samhandling, API og integrasjoner er det ikke påbegynt arbeid som forutsatt i 
budsjettet. 
 
Dette har finansiert utvidelse av prosjekt regional Citrix-plattform, og tidligfase for 
prosjektene 5G innendørs mobildekning, alarm- og meldingstjenester, trådløst nett fase 2 og 
Windows 10 fase 2 og 3.  
 
Kvalitetssikring og følgerevisjon 
 
Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon har i tredje tertial revidert prosjekt felles plattform og 
monitorert programmet STIM. I tredje tertial 2021 har konsernrevisjonen fulgt med på 
statusrapporteringen til programmet og underliggende prosjekter, risikostyring i 
programmet samt styring og finansiering av programmet.  
I revisjonen av prosjektet felles plattform bemerker konsernrevisjonen at det krever store 
organisatoriske endringer i Sykehuspartner for å kunne hente ut gevinstene som er forutsatt 
i leveranseplattformen. Konsernrevisjonen anbefaler at ledelsen i Sykehuspartner HF 
prioriterer de organisatoriske endringene som kreves for at leveranseplattformen 2.0 skal 
kunne bli en suksess, eller vurderer andre alternativer. De anbefaler videre at programmet 
bør vurdere å dokumentere avhengigheter i avhengighetsregisteret så tidlig som mulig etter 
at de er identifisert, selv om det ikke er mulig å få det helt presist tidlig i løpet. På generell 
basis anbefaler konsernrevisjonen at særlig ved store og komplekse veivalg bør 
handlingsalternativer, risiko og konsekvenser i størst mulig grad utredes før beslutninger 
fattes. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at program STIM i all hovedsak har hatt god fremdrift i 
tredje tertial 2021, og at første fase av oppgraderingen til Microsoft Windows 10 ble 
gjennomført i henhold til plan og under budsjett. Programmet har i løpet av tertialet fullført 
og avsluttet to prosjekt og har per utgangen av tredje tertial 11 prosjekt i 
gjennomføringsfase og tre i konsept- eller planleggingsfase. 
 
Det er meldt om noe forsinkelse i fase 2 av oppgraderingen til Windows 10. Siden de mest 
komplekse applikasjonene ligger i de to siste fasene av oppgraderingsprosjektet, vil 
administrerende direktør følge videre fremdrift i fase 2 og 3 nøye. 
 
Administrerende direktør ser positivt på at effektivisering og automatisering i prosjektet 
Windows 10 fase 1 har bidratt til lavere driftskostnader, men observerer at Sykehuspartner 
HF har måtte forskyve prosjektene felles plattform - trinn 2 hybrid sky og tjenestemigrering, 
og at arbeidet innen områdene klinisk digital samhandling, API og integrasjoner ikke er 
påbegynt. 
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Administrerende direktør støtter konsernrevisjonens vurderinger av prosjektet felles 
plattform, og det er viktig at Sykehuspartner HF prioriterer de organisatoriske endringene 
som forutsettes i forbindelse med leveranseplattformen. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering per tredje tertial 
2021 for programmet STIM og prosjektet Windows 10 som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF, til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Saksfremlegg for Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 3, 
2021, behandlet i styremøtet i Sykehuspartner HF 4. februar 2022. (006-2022 - Tertialrapport 3. 
tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10 - saksfremlegg.pdf (sykehuspartner.no)) 

• Vedlegg Sykehuspartner HF, program STIM, prosjekt Windows 10, tertialrapport nr 3, 2021. 
(006-2022-1 - Tertialrapport 3. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdf 
(sykehuspartner.no)) 

• Foreløpig protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 4. februar 2022. 0 - Foreløpig protokoll fra 
styremøte 04.02.2022.pdf (sykehuspartner.no) 

 

https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/006-2022%20-%20Tertialrapport%203.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/006-2022%20-%20Tertialrapport%203.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20-%20saksfremlegg.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/006-2022-1%20-%20Tertialrapport%203.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/006-2022-1%20-%20Tertialrapport%203.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2004.02.2022.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/022022/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2004.02.2022.pdf
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