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Rapport fra følgerevisjon av program STIM per første tertial 2022 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per første tertial 2022 til orientering.  
 
Styret peker på viktigheten av at Sykehuspartner HF følger opp anbefalingene fra 
revisjonen. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 13. juni 2022 
 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold 
leder styrets revisjonsutvalg 
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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. Konsernrevisjonen 
vurderer tilstanden, risiko- og utfordringsbildet i program STIM og underliggende 
prosjekter. Denne saken informerer om resultatene fra revisjonen i første tertial 2022.  
 
 

2. Hovedpunkter  
 
Gjennomførte aktiviteter i følgerevisjonen   
Følgerevisjonen omfatter revisjonsaktiviteter både på program- og prosjektnivå. 
Konsernrevisjonen gjennomfører revisjoner av utvalgte prosjekter eller temaer. Prosjektene 
og temaene er prioritert etter vurderinger av risiko, kompleksitet og betydning for 
programmets overordnende mål. I første tertial har konsernrevisjonen prioritert revisjon av 
følgende prosjekter: 

• prosjekt mobile enheter i pasientbehandling 
• prosjekt modernisering av nett  

 
Videre monitorerer konsernrevisjonen programmets gjennomføring. Dette innebærer at 
konsernrevisjonen har regelmessige oppfølgingsaktiviteter overfor programmet og 
underliggende prosjekter. Formålet er å gi styret i Helse Sør-Øst RHF en uavhengig og 
løpende vurdering av tilstanden i programmet. Det er et mål for konsernrevisjonen på et så 
tidlig tidspunkt som mulig å synliggjøre risiko, utfordringer og problemer som bør 
håndteres på program- og eiernivå. Likeledes er det et mål i revisjonen å bekrefte områder 
som etter konsernrevisjonens skjønn fungerer godt.   
 
Monitorering av utvalgte prosjekter og prosesser i programmet 
I første tertial 2022 har konsernrevisjonen fulgt med på statusrapporteringen til 
programmet og underliggende prosjekter. Videre har konsernrevisjonen sett spesifikt på 
samordning med andre strategiske initiativer i Sykehuspartner HF, styring av 
avhengigheter, endringsledelse samt prosjektene felles plattform og tjenestemigrering.  
 
Statusrapportering til programmet og underliggende prosjekter 
Prosjektene har i statusrapportene i første tertial hatt en stabil utvikling både sett mot 
tredje tertial 2021 og mot rapportert status i 2021.  
 
Samordning med andre strategiske initiativ i Sykehuspartner HF 
Ledelsen i Sykehuspartner HF har etablert fire strategiske initiativ som i praksis er en 
operasjonalisering av foretakets strategi. Ett av initiativene er moderniseringen av IKT-
infrastrukturen som skjer i regi av program STIM. De tre øvrige er: 

• Standardisering og sanering 
• Smart bruk av Sykehuspartner 
• Raskere kundeverdi. Nye måter å levere på 
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De strategiske initiativene eies av ledergruppen i Sykehuspartner HF. Konsernrevisjonen ser 
at det for flere av prosjektene i program STIM er tette grensesnitt og avhengigheter til de 
strategiske initiativene. Et eksempel er initiativet standardisering og sanering, som blant 
annet har betydning for omfanget av den jobben som skal gjøres i prosjekt tjenestemigrering.  
 
I samtaler konsernrevisjonen har gjennomført i første tertial 2022, gis det uttrykk for at det 
er behov for tettere samhandling mellom program STIM og de øvrige strategiske initiativene 
i Sykehuspartner HF. Slik konsernrevisjonen ser det vil dette gi bedre grunnlag for styring 
av og kontroll med avhengighetene mellom de strategiske initiativene.  
 
Styring av avhengigheter 
Konsernrevisjonen har observert i flere prosjekter at avhengighetsstyringen som er innført 
som metode i program STIM har gitt gode resultater, etter hvert som den er blitt tatt mer i 
bruk. Metoden er imidlertid begrenset til programmet. Hverken de regionale IKT-
prosjektene, prosjekter i Sykehuspartner HF eller andre initiativ i Sykehuspartner HF har 
hatt tilsvarende rutiner for å melde sine avhengigheter overfor hverandre eller overfor 
prosjektene i program STIM. Denne mangelen ble spesielt tydelig i grensesnittet mellom det 
regionale EPJ-prosjektet og deres avhengighet til Leveranseplattformen. 
 
Endringsledelse 
Konsernrevisjonen pekte i rapporten for tredje tertial 2021 på at det er viktig for 
måloppnåelsen til prosjekt felles plattform at det gjennomføres en betydelig organisatorisk 
endring i Sykehuspartner HF. Drift og forvaltning av Leveranseplattformen forutsetter bruk 
av såkalte autonome team som jobber på tvers av dagens organisatoriske enheter. Normalt 
vil leder av et autonomt team få ansvar for hele livssyklusen av en tjeneste. Dette forutsetter 
videre at den samlede drift og forvaltning i Sykehuspartner HF omstilles, slik at 
organisasjonen er i stand til operere med autonome team både i en overgangsperiode og 
etter en eventuell omorganisering for å hente ut planlagte effekter. Det ligger her en 
potensiell risiko for uklarheter og konflikt når både ansvar og beslutningsmyndighet skal 
overføres fra dagens beslutningseiere til ledere av autonome team.  
  
Programledelsen har uttalt at den er kjent med problemstillingen vedrørende 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Det er fortsatt uklart for konsernrevisjonen 
hvordan dette endringsarbeidet skal inngå i en overordnet plan for hele Sykehuspartner HF.  
 
Prosjektene felles plattform og tjenestemigrering 
Målbildet til program STIM er blant annet å etablere en felles regional plattform som skal 
kunne benyttes av alle tjenester. Et poeng i dette er at domenene OUS og Ahus ikke skal 
inngå i den fremtidige felles regionale plattformen. Prosjekt tjenestemigrering har i sin 
gjennomføringsfase 1 som oppgave å «tømme» et såkalt legacy-domene gjennom å flytte 
tjenester til andre plattformer. I gjennomføringsfase 2 skal prosjekt tjenestemigrering se på 
ytterligere tjenester i hele regionen. Samtidig har prosjekt tjenestemigrering ikke som 
målsetting å tømme OUS- og Ahus-domenene i henhold til programmets målbilde for en 
felles regional plattform, selv om det er lett å kunne anta det da prosjektets fase 1 har tømt 
et legacy-domene.  

 
Oppgaven med å tømme og fjerne OUS- og Ahus-domenene er veldig omfattende og går ut 
over omfanget til prosjekt tjenestemigrering og vil måtte fullføres i linjen over tid. Denne 
ansvarsdelingen bør etter konsernrevisjonens oppfatning kommuniseres bedre mot 
relevante interessenter. 
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Revisjon av prosjekt mobile enheter i pasientbehandling 
Prosjekt mobile enheter i pasientbehandling (heretter prosjekt mobilitet) ble etablert for å 
tilrettelegge for bruk av mobile enheter i pasientbehandlingen og understøtte 
helseforetakenes arbeidsprosesser. Prosjektet har blitt gjennomført og levert innenfor 
planlagt tid, kost og omfang. Ansvaret for realisering av gevinster ble deretter overført til 
linjen i Sykehuspartner HF, som har igangsatt en pilot ved Sunnaas sykehus HF i løpet av 
våren 2022. 
 
Ved revisjon av prosjekt mobilitet har konsernrevisjonen vurdert kvaliteten på 
gevinstarbeidet i prosjektet og overlevering til Sykehuspartner HF ved bruk av fem 
hovedområder: 

• Styring og rammeverk 
• Identifisering av gevinster 
• Planlegging av gevinstrealiseringen 
• Gjennomføring av gevinstrealiseringen 
• Måling og evaluering av realiserte gevinster 

  
Konsernrevisjonens hovedinntrykk er at prosjektets leveranse har lagt til rette for 
realisering av flere gevinster både i Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak. Blant viktige 
gevinster er: 

• en mer standardisert prosess for drift og forvaltning av mobile enheter,  
• effektiviserte bestillingsrutiner og  
• en forbedret prosess for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av applikasjoner.  

 
Det har også blitt enklere for helseforetakene å ta i bruk mobile enheter. Likevel vil 
helsepersonell først spare tid i sine arbeidsprosesser når mobile enheter har blitt tatt i bruk 
på mange lokasjoner. En tydeligere strategi og plan for bruk av mobile enheter fra Helse 
Sør-Øst RHF og/eller Sykehuspartner HF vil dermed kunne bidra til at gevinstene ved bruk 
av mobile enheter i større grad kan realiseres. 
 
For å få oversikt over realiserte gevinster og nødvendige endringsbehov i foretaksgruppen, 
er det også behov for at Sykehuspartner HF og/eller Helse Sør-Øst RHF tar et større ansvar 
for at effekter blir identifisert, målt og evaluert også i de øvrige helseforetakene.  
 
Når det gjelder kvaliteten på effektarbeidet i prosjekt mobilitet, vurderer 
konsernrevisjonen at effektrammeverket er brukt aktivt av prosjektet, men at forenklinger 
og opplæring vil bidra til bedre kvalitet. Det er konsernrevisjonens vurdering at prosjekt 
mobilitet har arbeidet godt gjennom å ta i bruk prosesser, verktøy og maler som er 
tilgjengelige i effektrammeverket.  
 
Videre har revisjonen vist at prosjekt mobilitet har lagt til rette for måling og evaluering av 
effekter. Likevel er det konsernrevisjonens vurdering at effektene i større grad bør måles på 
reelle og konkrete kostnadsbesparelser, kostnadsunngåelser eller kvalitetsforbedring. 
 
Konsernrevisjonen merker seg at det per i dag ikke er en enhetlig prosess for å rapportere 
gevinster fra investeringer som skal komme hele foretaksgruppen til gode. Det gjør det  
vanskelig å vurdere om investeringene er lønnsomme og riktige, og å følge opp om ulike 
deler av foretaksgruppen bidrar til den utviklingen som ønskes.  
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Etter konsernrevisjonens oppfatning har prosjektet opplevd utfordringer ved 
lederforankring, kommunikasjon og endringsledelse. Utfordringene knytter seg både til å 
forankre forventede effekter hos ledelsen i Sykehuspartner HF og å kommunisere med øvrige 
helseforetak rundt hvordan prosjektleveransen vil påvirke dem. 
 
Konsernrevisjonen har observert at prosjekt modernisering av nett har innført 
kompenserende tiltak som har gjort at prosjektets fremdrift ikke har stoppet opp som følge 
av rettsstriden. Det har i liten grad vært nødvendig å vurdere flere alternative 
kompenserende tiltak og avveie disse mot hverandre. Vesentlige omprioriteringer har så 
langt ikke vært nødvendig.  
 
Dersom det ikke foreligger en kjennelse fra lagmannsretten innen sommeren 2022, vil det 
for prosjekt Nytt sykehus i Drammen kunne bli nødvendig å benytte en eksisterende, nasjonal 
rammeavtale for å bestille kritisk utstyr. Konsekvensene av forsinkelse blir større dess 
lengre tid det tar før avtalen foreligger. Styringsgruppen har gitt prosjektet i oppdrag å 
utrede de økonomiske konsekvensene for nytt testmiljø, Sunnaas sykehus HF og Ringerike 
sykehus ved å anskaffe på den eksisterende nasjonale rammeavtalen. For prosjekt Nytt 
sykehus i Drammen vil den økonomiske konsekvensen avhenge av når den nye 
rammeavtalen inngås.  
 
Anbefalinger fra revisjonen i første tertial 
Overordnet har konsernrevisjonen følgende anbefalinger:  
 
Avhengigheter 

• Sykehuspartner HF bør fortsette initiativet med å dokumentere avhengigheter, samt 
etablere en helhetlig avhengighetsoversikt. 

Endringsledelse 
• Sykehuspartner HF bør planlegge og tilrettelegge for at nye organisatoriske enheter 

får tilstrekkelig myndighet i dagens organisasjon til å ivareta sitt utvidede ansvar. 
Helseforetaket bør videre legge planer for å håndtere de mer gjennomgripende 
organisasjonsendringene. 

Kommunikasjon 
• Sykehuspartner HF bør kommunisere tydelig hvem som har ansvar for å «tømme» 

Ahus- og OUS-domenene. 

Effektstyring 
• Sykehuspartner HF bør ta initiativ til å vurdere om planlagte forbedringer av 

effektrammeverket innen Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og program STIM 
er tilstrekkelige, samt tydeliggjøre hvilke effekter som skal måles i et prosjekt. 
Resultatet av effektarbeidet i programmets prosjekter bør deles med øvrige 
helseforetak. 

• Sykehuspartner HF bør ta initiativ til en helhetlig oversikt over effekter fra 
investeringer som skal komme hele foretaksgruppen til gode. 

• Sykehuspartner HF bør etablere og kommunisere en helhetlig strategi og plan for 
bruk av mobile enheter i foretaksgruppen i samarbeid med aktuelle interessenter. 
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3. Revisjonsutvalgets anbefaling 
 
Program STIM rapporterer god fremdrift ved utløpet av første tertial 2022. Konsern-
revisjonen opplever at programmet kontinuerlig jobber med å forbedre program- og 
prosjektstyringen. Revisjonsutvalget vurderer at revisjonen har viktige anbefalinger til 
programmet og Sykehuspartner HF. 
 
Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 
første tertial 2022 til orientering, og at styret peker på viktigheten av at Sykehuspartner HF 
følger opp rapportens anbefalinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Revisjonsrapport 3-2022 Følgerevisjon STIM første tertial 2022 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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