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1. Hva saken gjelder 

Saken presenterer virksomhetsrapport for 3. tertial 2021 inkludert risikovurdering.  

 

2. Hovedpunkter  

Sykehuspartner HF har per 3. tertial stor grad av måloppnåelse innen flere områder for mål satt i 

oppdrag og bestilling 2021. Det er i sak 007-2022 årlig melding 2021 inntatt status på måloppnåelse 

for de enkelte punktene i oppdrag og bestilling 2021, i tillegg til en samlet vurdering av positive 

resultater og uløste utfordringer, jf. årlig melding 2021 kapitel 2.1. Saksfremstillingen og 

kommentarene til virksomhetsrapport 3. tertial 2021 er derfor noe kortere enn for de øvrige 

tertialene.  

 

Økonomisk resultatet per desember viser et positivt avvik mot budsjett på 17 millioner kroner. 

Resultatet inkluderer en avregning tilbake til helseforetakene på 90 millioner kroner, som ble utført i 

november. Korrigert for akonto avregningen er det et positivt budsjettavvik på 107 millioner kroner. 

Endelig avregning gjøres basert på endelig årsresultat. Sum driftsinntekter er 100 millioner kroner 

lavere enn budsjett, og inkluderer a-konto avregningen, mens sum driftskostnader er 102 millioner 

kroner lavere enn budsjett. I tillegg kommer finansinntekter på 15 millioner kroner. Investeringer 

styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 830 millioner kroner mot budsjett på 1075 

millioner kroner. Av avviket på 245 millioner kroner utgjør STIM 169 millioner kroner. Avviket for 

STIM knyttes i hovedsak til senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt, lavere 

ressursbehov, redusert omfang og eksterne forhold inkludert lang leveransetid på utstyr. Det vises til 

sak 006-2022 tertialrapport 3. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10. 

 

Brutto månedsverk per desember var 1 724 som er 3 lavere enn budsjett for måneden. Veksten i 

antall ansatte gjennom 2021 gir økt kapasitet og bygger kompetanse i egen organisasjon.  

 

I desember er tilgjengelighet for tjenester over målkravet, men resultatet for antall grønne dager 

samlet er 27 mot et måltall på 28. I desember ble måltallet nådd for 6 av 9 helseforetak. Antall 

kritiske hendelser har variert gjennom 2021, og er for desember og året samlet høyere enn 

måltallet. Hendelsen knyttet til Log4J ga et unormalt høyt antall endringer i desember, også inn i 

perioden for endringsfrys.  

 

Leveransepresisjonen, uttrykt gjennom leveranser iht. siste avtalte dato med kunde, har hatt en noe 

svakere utvikling i 3. tertial, men Sykehuspartner HF leverer for året bedre enn måltall. 

Sykehuspartner HF har ved utgangen av året levert 95,8% av kundeplanen, mot et måltall på 90%. 

Selv om Sykehuspartner HF leverer på oppdraget, erkjennes det at antall leveranser er lavere enn 

helseforetakenes behov. Antall leveranser vil øke i 2022, men arbeidet med å få bedre prosessflyt og 

harmonere Sykehuspartner HFs kapasitet og behov må fortsette.  

 

Sykehuspartner HF når måltallet for brukertilfredshet, men når ikke måltallet for kundetilfredshet. 

Det er mange forhold som påvirker kundetilfredsheten, og arbeidet med å forbedre 

kundetilfredsheten fortsetter. En grunnleggende forutsetning er at Sykehuspartner HF oppleves som 

en forutsigbar leverandør og avtalepart, også på tjenesteendringer. Dette arbeidet er styrket, og har 

gitt gode resultater siste del av 2021. Andre tiltak som ble innført i løpet av 2021 og som forventes å 

gi en økning i kundetilfredshet fremover er reetablering av kundeteam, bedret funksjonalitet i Min 
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Sykehuspartner og bedre ruting av henvendelser til Brukerservice. Svarandelen på undersøkelse om 

leveransetilfredshet er for lav til at det kan tillegges vekt, så resultatet er ikke tatt inn i målekortet. 

Denne KPIen vil ikke bli videreført i 2022. 

 

Arbeidet med informasjonssikkerhet er videreført i tredje tertial, inkludert tiltak som følge av den 

globale hendelsen knyttet til Log4J. Gjennomførte tiltak har samlet gitt en positiv utvikling og 

redusert risikoen. 

  

Sykehuspartner HF leverer til pågående byggeprosjekt i henhold til inngåtte avtaler. Det arbeides 

med å planlegge kommende byggeprosjekter. Store deler av laboratorievirksomheten ved Oslo 

universitetssykehus HF skal flyttes til Livsvitenskapsbygget, og rådgivningsavtale er nå inngått. 

Prosjektets oppstart er februar 2022. Det skal utarbeides en leveranseavtale, og Sykehuspartner HF 

skal bidra i arbeidet med å beslutte laboratoriesystem og en plan for IKT-leveranser til 

Livsvitenskapsbygget. 

 

Fase 1 av byggeprosjektene er eid av helseforetakene og er ikke inkludert i leveranseavtalene. 

Leveranser til helseforetakene for fase 1 håndteres i Sykehuspartner HFs ordinære leveranseprosess. 

Det jobbes med å prioritere fase 1 leveransene inn på kundeplanene for Vestre Viken HF og Oslo 

universitetssykehus HF som en del av arbeidet med kundeplaner for 2022.  

 

For status for arbeidet med etablere en felles og modernisert IKT-infrastruktur gjennom program 

STIM og oppgradering til Windows10 vises det til sak 006-2022 tertialrapport 3. tertial for program 

STIM og prosjekt Windows 10.  

 

Avvik 

Antall avvik har økt i 3. tertial, og økt betydelig gjennom 2021. Sykehuspartner HF oppmuntrer til å 

melde avvik. Anskaffelse av systemstøtte for avvikshåndteringen er i prosess, og vil styrke arbeidet 

med å følge opp og analysere avvikene. Veksten i antall avvik skyldes i hovedsak innføring av 

selvbetjeningsløsning for passord. Dette område utgjorde hele 336 av totalt 636 internt meldte avvik 

i 2021.  

 

Risikovurderinger 

Det er tre endringer i det overordnede risikobildet; risikoen knyttet til informasjonssikkerhet har blitt 

redusert, det samme har risikoen knyttet til leverandørstyring, mens risikoen knyttet til risiko for 

manglende leveranseevne, kapasitet og forsinkede utstyrsleveranser har økt. Det pågår en 

systematisk innsats innenfor en rekke tiltaksområder. Infrastrukturmodernisering er sammen med 

sanering og standardisering viktige strategiske initiativ av stor betydning for å redusere risiko i 

Sykehuspartner HF innen alle definerte risikoområder. 

 

Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i 

utvikling. Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslep og 

infrastrukturmodernisering er vesentlig for en reduksjon av samlet risikonivå. Samtidig er det 

iverksatt en rekke tiltak for å redusere risiko innenfor definerte områder på underliggende nivå. 

Effekten av dette arbeidet gjør at den samlede risikoen reduseres.  
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For risikoen knyttet til vedlikeholdsetterslep har det vært en bedring i underliggende risiko knyttet til 

redundans og kapasitet. Det er god fremdrift på tiltak og flere milepæler er nådd blant annet første 

fase av oppgradering til Windows 10.    

 

Det pågår en langsiktig systematisk innsats for å bedre leveranseevne. Kundeplan og 

kapasitetsstyring er avgjørende for prioritering og styring av leveranseevne – og kapasitet for å møte 

helseforetakenes behov. Samtidig er tjenesteorientering og utvikling av smidige leveransemåter 

viktige tiltak for reduksjon av risikonivåer og inngår som del av operasjonalisering av strategisk 

målbilde. Arbeidet med pilotering av tjenestemodellering er i oppstartsfasen, og tverrfaglig team for 

å koordinere alle initiativ under etablering. 

 

Det gjøres en fortløpende vurdering og tilpasning av tiltak for å håndtere situasjonen knyttet til 

Covid-19 pandemien, og for å ta ned risiko og sikre god leveranseevne. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF leverer godt på flere områder.  

God økonomistyring bidrar til et positivt økonomisk resultat, og kapasiteten er økt i tråd med 

budsjettet. Dette gir et godt grunnlag for å levere sikker og stabil drift, og fortsette utvikling og 

omstilling både i regionen og internt i Sykehuspartner HF. 

 

Et viktig område er kundetilfredshet, og Sykehuspartner HF når ikke måltallet for dette området. Det 

har vært arbeidet med ulike tiltak, med utgangspunkt i de positive erfaringene fra den første delen 

av koronapandemien, uten at dette har gitt ønsket effekt. Administrerende direktør vil i styremøte 9. 

mars komme tilbake til styret for å orientere om og få innspill til arbeidet med kundetilfredshet og 

gjennomføring av kundeundersøkelser. 

 

Program STIM og prosjekt Windows10 er viktige områder for Sykehuspartner HF. Det rapporteres 

særskilt for disse, men det leveres godt, noe som er viktig for hele Sykehuspartner HF. 

 

En samlet risikovurdering inngår i tertialrapporten. Administrerende direktør er tilfreds med at 

risikoen knyttet til informasjonssikkerhet har blitt redusert, og prioriterer tiltak for å ytterligere å 

redusere risikoen høyt. Trusselbildet er i stadig endring, og arbeidet med informasjonssikkerhet er 

kontinuerlig. Forsinkede utstyrsleveranser bidrar til at risikoen for manglende leveranseevne har økt, 

situasjonen følges nøye og det er tett dialog med leverandørene.   

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per 3. tertial 2021 

inkludert risikovurdering.  

 
 
 


