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1. Hva saken gjelder 

 
Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) hver tertial etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Denne saken oppsummerer følgerevisjonens resultater i 2. tertial 2022.  
 
 

2. Hovedpunkter  

 
Innretning av følgerevisjonen   

Konsernrevisjonen gjennomfører revisjoner av utvalgte prosjekter og temaer. 
Følgerevisjonen omfatter aktiviteter både på program- og prosjektnivå. Områder for 
revisjon prioriteres etter vurderinger av risiko, kompleksitet og betydning for programmets 
overordnende mål. I 2. tertial har konsernrevisjonen gjennomført en revisjon om 
overlevering av produkter fra prosjekter til forvaltning i linjen. 
 
Videre har konsernrevisjonen monitorert programmets gjennomføring. Formålet er å gi 
styret i Helse Sør-Øst RHF en uavhengig og løpende vurdering av tilstanden i programmet, 
slik at konsernrevisjonen på et så tidlig tidspunkt som mulig kan synliggjøre nye risikoer.   
 
Konsernrevisjon har i tillegg vurdert kvaliteten i og status for implementeringen av 
risikoreduserende tiltak på sentrale anbefalinger fra følgerevisjonen. 
 
Monitorering av utvalgte prosjekter og prosesser i programmet 

Ved utløpet av 2. tertial har program STIM 11 prosjekter i gjennomføringsfasen. 
 
I 1. tertial rapporterte prosjektene en stabil fremdrift. Ved utløpet av 2. tertial utfordres 
fremdriften av knapphet på ressurser i flere prosjekter. Konsernrevisjonen oppfatter at det 
er risiko for at det samlet sett er et for høyt aktivitetsnivå i lys av disponible ressurser i 
Sykehuspartner HF. 
 
I monitoreringen har konsernrevisjonen i 2. tertial hatt særlig oppmerksomhet om to 
prosjekter: 

• felles plattform - trinn 1 modernisering leveranseplattformen 
• modernisering av nett 

 

Felles plattform - trinn 1 modernisering leveranseplattformen 
Den ferdige plattformen vil utgjøre en felles landingsplass for mange leveranser i program 
STIM, og er således en viktig forutsetning for flere prosjekter i programmet. Dette gjelder 
tilsvarende for flere av prosjektene i den regionale IKT-porteføljen. Prosjektet opererer med 
en ambisiøs tidsplan og noen av aktivitetene i planen er reelt sett bak plan. Plattformen 
forventes fremdeles å bli ferdigstilt som opprinnelig planlagt i november 2023. 
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Modernisering av nett 
Sykehuspartner HF inngikk tidligere i år en ny rammeavtale for kjøp av nettverksutstyr og    
-tjenester, men tildeling av avtalen ble bestridt og saken ble brakt inn for retten. Foreløpig 
oppfatter konsernrevisjonen at rettsbehandlingen ikke vil gi noen forsinkelser til prosjektet 
Nytt Sykehus i Drammen.  
Det er en forutsetning for leveransene fra prosjekt modernisering av nett at mange av 
helseforetakenes kommunikasjonsrom oppgraderes. Sykehuspartner HF bør derfor tydelig 
kommunisere overfor helseforetakene nødvendigheten av oppgraderingen for å unngå 
potensielt bortfall av kritiske nettverkstjenester. 
 
Status for sentrale anbefalinger fra følgerevisjonen 

Flere av programmets leveranser forutsetter endringer i organisering og arbeidsmåter for å 
kunne realisere planlagte effektmål i Sykehuspartner HF. Konsernrevisjonen har undersøkt 
Sykehuspartner HFs tiltak knyttet til tidligere anbefalinger innen endringsledelse, og 
oppfatter at Sykehuspartner HF foreløpig ikke har konkludert på omfanget av de 
organisatoriske endringene som vil bli gjennomført i linjeorganisasjonen. Linjen og 
prosjektene bør være omforent om nødvendige organisatoriske endringer før prosjektene 
kan starte opp realiseringen av sine leveranser.  
 
Konsernrevisjonen har tidligere anbefalt at programmet bør ha mer oppmerksomhet på 
effekter og avhengigheter, og observerer at dette synes å ha fått større prioritet. For å 
realisere planlagte effekter, er det naturlig at Sykehuspartner HFs effektarbeid dekker hele 
regionen og i større grad omfatter helseforetakene som effekteiere. 
 
Temarevisjon – overlevering fra prosjekter til forvaltning  

Program STIM er et redskap for Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon. Prosessen for 
overlevering står sentralt når mulighetene som utvikles i programmet skal realiseres som 
verdier i linjeorganisasjonen. Prosjektene som leverandør, og linjeorganisasjonen som 
mottager, må samarbeide fra oppstarten og gjennom hele prosjektets livssyklus. 
 
Ved tidspunktet for denne revisjonen pågår det endringer i måten program STIM innretter 
seg for å bidra til en mer smidig overlevering og større effekt av prosjektleveransene. 
Programmet legger i større grad enn tidligere vekt på nye arbeidsprosesser og endring av 
linjeorganisasjon for drift og forvaltning som en del av leveransene fra prosjektene.  
 
Konsernrevisjonen har i denne revisjonen undersøkt hvordan overleveringen fra prosjekt til 
forvaltning i Sykehuspartner HF har fungert for to avsluttede prosjekter, henholdsvis 
prosjekt mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling og prosjekt regional Citrix-plattform. 
Det er vår vurdering at overleveringen fra prosjekt til Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon 
har fungert godt i disse prosjektene. Konsernrevisjonen har identifisert følgende 
læringspunkter som vi vurderer som felles for de to prosjektene: 

• Prosjektene har på et tidlig tidspunkt involvert sentrale linjeressurser fra linjen i 
Sykehuspartner HF. 

• Linjeressursene har hatt kapasitet til å bidra. 
• Prosjektene har hatt en strukturert tilnærming og sørget for dokumentasjon i 

overleveringsprosessen som har bidratt til felles forståelse for roller og ansvar. 
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De to utvalgte prosjektene er eksempler med god overlevering til linjen. Likevel gir både 
program STIM og Sykehuspartner HF uttrykk for at det er områder som må forbedres for å 
få en effektiv overlevering og ibruktakelse av prosjektenes leveranser. Etter konsern-
revisjonens vurdering er det spesielt tre forbedringsområder som peker seg ut: 

• effektiv samhandling på tvers av ulike miljøer og deler av Sykehuspartner HF 
• kapasitet blant fagressurser i Sykehuspartner HF som kan sikre tilstrekkelig linje-

involvering 
• styrket endringskompetanse for å gjennomføre nødvendige endringer 

 
Anbefalinger fra revisjonen i 2. tertial 

Konsernrevisjonen har følgende anbefalinger:  
 
Knapphet på ressurser 
Sykehuspartner HF bør i dialog med Helse Sør-Øst RHF vurdere om det nåværende og 
planlagte aktivitetsnivået samsvarer med tilgjengelige ressurser, og/eller om det er behov 
for å tilføre ressurser.  
 
Minstekrav på data- og kommunikasjonsrom 
Sykehuspartner HF bør tydelig kommunisere hvem som eier risikoen dersom nettverk må 
installeres i rom på sykehusene som ikke oppfyller minimumskravene. 
 
Tiltak fra tidligere anbefalinger  
For å imøtekomme enkelte av konsernrevisjonens tidligere anbefalinger ser vi behov for at 
Sykehuspartner HF fortsatt har oppmerksomhet på tiltaksarbeidet og prioriterer dette. Det 
gjelder spesielt: 

• forankring av forutsetninger fra prosjektene på riktig nivå i Sykehuspartner HF  
• endringsarbeid – omforent ambisjonsnivå for endringer i arbeidsprosesser og 

organisering mellom program STIM og linjeledelsen i Sykehuspartner HF.  
 
 

3. Revisjonsutvalgets anbefaling 

 
De fleste prosjektene i program STIM har positiv fremdrift, men noen av prosjektene viser 
nå redusert fremdrift sammenlignet med forrige tertial. Revisjonsutvalget anser at 
konsernrevisjonen har relevante anbefalinger til programmet og Sykehuspartner HF. 
Utvalget vil bemerke at det planlagte aktivitetsnivået må bringes i samsvar med tilgjengelige 
ressurser, og at dette kan løses på flere ulike måter.  

Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 2. 
tertial 2022 til orientering. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Revisjonsrapport 6-2022 Følgerevisjon STIM 2. tertial 2022 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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