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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning 

1.1 Oppgaver og organisering 

Det følger av Sykehuspartner HFs vedtekter at Sykehuspartner HF skal utføre ikke-medisinske 
fellestjenester for foretakene innen Helse Sør-Øst; IKT-tjenester, lønn- og personal-
administrative tjenester samt økonomitjenester. Sykehuspartner HF drifter og forvalter IKT-
tjenester og har ansvaret for IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.  
 
Sykehuspartner HFs oppgave er å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale 
helsepolitiske mål. 
 
Sykehuspartner HF drifter om lag 1500 unike applikasjoner og 68 000 arbeidsstasjoner. Hvert 
døgn går mer enn 1 million meldinger mellom helseforetak, innbyggere, pasienter, kommunene, 
private avtalespesialister og fastleger. Kundesenteret betjente i 2021 om lag 530 000 
henvendelser, og driftssenteret overvåket 1634 IKT-tjenester. Sykehuspartner HF går raskt i 
beredskap dersom det oppstår hendelser innen virksomhetens ansvarsområde som kan true 
pasientsikkerheten i Helse Sør-Øst. 
 
Sykehuspartner HF behandler årlig om lag 96 000 årsoppgaver til ansatte i Helse Sør-Øst.  
Sykehuspartner HF har i 2021 utviklet 16 omfattende digitale kurs til helsesektoren, og det ble 
gjennomført ca. 450 000 digitale kurs blant brukere. Foretaksgruppen har tatt i bruk over 39 
000 kompetanseplaner for ansatte.  
 
Sykehuspartner HF har følgende organisering ved utgangen av 2021: 

 
Figur 1. Organisasjonskart per 31. desember 2021. 
Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1 667 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, 
Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på 
lokasjoner hos helseforetakene i foretaksgruppen. 
 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling. 
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Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 
Sykehuspartner HF framtidsrettede og effektive tjenester som bidrar til at helsepersonell kan 
fokusere på sin kjernevirksomhet. 
 
Sykehuspartner HF skal støtte Helse Sør-Øst i realiseringen av regional utviklingsplan 2035. 
regional utviklingsplan 2035 har som mål å fremme: 

 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
Sykehuspartner HFs verdier: 

 Fremoverlent – vi søker aktivt å forstå kundens behov og finne den beste løsningen 

 Ansvarlig – vi er pålitelige og leverer som avtalt 

 Medspiller – vi samhandler og deler kunnskap internt og med kunden 
 

1.3 Mål for virksomheten 

I oppdrag- og bestilling 2021 ble Sykehuspartner HF gitt følgende hovedprioriteringer: 

 Sikker og stabil drift 
 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
 Ivareta informasjonssikkerhet 
 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter 

 Effektivisere driften 
 

Sykehuspartner HF vedtok i 2021 strategisk målbilde for 2025: Vi er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det.  
 
For å sikre gjennomføringskraft i arbeidet for å nå målbildet har følgende strategisk initiativ 
vært prioritert gjennom 2021:  

 Standardisering og sanering – med mål om å redusere antall unike applikasjoner i Helse 
Sør-Øst med 50% innen utgangen av 1.halvår 2022 

 Smart bruk av Sykehuspartner – definere og forankre fremtidig kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 

 Raskere kundeverdi, nye måter å levere på – bedre verdistrømmer, bedre 
leveranseevnen gjennom Leveransefabrikken 2.0 og etablering av kompetansesenter sky. 

 STIM – fortsette arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-
infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst.  

 
I tillegg har det vært prioriterte tverrgående aktiviteter innen gevinstrealisering og 
tjenesteorientering.  Endringsledelse og kommunikasjon er viktige virkemidler for å lykkes med 
de strategiske initiativene. Høsten 2021 startet Sykehuspartner HF et nytt lederprogram 
«Sammen mot 2025» hvor målgruppen er alle ledere med personalansvar. Formålet med 
programmet er å gi alle ledere felles innsikt i og eierskap til strategisk målbilde og prioriterte 
satsninger, samt verktøy til å gjennomføre nødvendige utviklingsaktiviteter innen eget 
resultatområde i tråd med strategisk retning. Programmet er videre designet for å gi bedre 
intern samhandling, som igjen skal bidra til å gi bedre leveranser innen strategisk prioriterte 
områder.  
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1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 

Sykehuspartner HFs virksomhetsstyring tar utgangspunkt i gjeldende lov- og regelverk, 
eierkrav, styrets beslutninger, og innrettes hensiktsmessig med tanke på virksomhetens 
oppgaver og ansvar. Det gjennomføres vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse og risiko 
innenfor hvert virksomhetsområde og samlet for virksomheten som rapporteres periodisk 
gjennom året. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført ledelsens gjennomgang av styringssystemet i 2021.  
Gjennomgangen av styringssystemet har involvert flere ledernivåer og alle stabs- og 
virksomhetsområder i organisasjonen. Styret ble orientert om resultatene fra gjennomgangen i 
styremøte 15. desember, jf. sak nr. 112-2021. 
 
Følgende eksterne revisjoner omfattet Sykehuspartner HF i 2021:   

- Samordning av IKT anskaffelser og leverandørstyring (Konsernrevisjonen) 
- Følgerevisjoner av program STIM - videreføres i 2022 (Konsernrevisjonen) 
- Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling - 

videreføres i 2022 (Konsernrevisjonen) 

- Informasjonssikkerhet/databehandleravtale (Oslo universitetssykehus HF) 
- Resertifisering av miljøstyringssystemet etter ISO 14001 (Kiwa Norge) 
- Arkivhold i Sykehuspartner HF – påbegynt og videreføres i 2022 (Arkivverket) 
- Utnyttelse av IKT-systemer i helseforetakene - videreføres i 2022 (Riksrevisjonen) 

 
Sykehuspartner HF har gjennomført seks interne revisjoner i 2021, hvorav tre videreføres i 
2022. Temaene har vært sikkerhetsplattform, leverandørstyring, leverandøroppfølging, 
oppfølgingsrevisjon - brannmur, internkontrollforskriften/HMS-systemet og miljøstyring. I 
tillegg til gjennomføring av nye revisjoner, har det også i 2021 vært ekstra oppmerksomhet på 
oppfølging og lukking av funn etter tidligere gjennomførte revisjoner. 
 
Styret er i 2021 holdt orientert om status for revisjoner gjennom de tertialvise 
virksomhetsrapportene og i egne saker.  
 
Styret i Sykehuspartner HF har avholdt ti møter i 2021. 
, 
Viktige områder for styret har vært strategisk målbilde Sykehuspartner HF 2025, fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse, Sykehuspartner HFs leveranseevne, program for 
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), og oppgradering til Windows10 i 
hele regionen, Styret har behandlet plan og finansiering av enkeltprosjekter under STIM, før 
oversendelse av søknader om finansiering til Helse Sør-Øst RHF. Dette er i henhold til vedtatte 
fullmakter.  
 
Styret har fortsatt prioritert informasjonssikkerhet høyt, inkludert oppfølging av 
risikovurderinger for informasjonssikkerhet og oppfølging av tiltak etter Riksrevisjonens 
rapport om undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Styret 
har også satt fokus på Sykehuspartner HFs rammebetingelser og rolle i foretaksgruppen.  
 
Styret har behandlet tertialrapport for programmet STIM, som også legges frem for behandling i 
styret i Helse Sør-Øst RHF..  
 
Noen av de mest sentrale regulære sakene har vært: 

- Årsregnskap og årlig melding 2020 
- Virksomhetsrapporter inkludert tertialvise risikovurderinger.  
- Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025 
- Budsjettinnspill 2022 
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Utover dette har styret startet rekrutteringsprosess for ansettelse av ny administrerende 
direktør. 
 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte 

Sykehuspartner HF følger Helse Sør-Øst RHFs tolv prinsipper om medvirkning. 
Medvirkningsprinsippet er blant annet bygget inn i omstillingsavtale med tillitsvalgte, 
lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsforum. 
 
Det gjennomføres faste formelle drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte etter 
hovedavtalens bestemmelser. Det gjennomføres formelle og uformelle månedlige møter med 
tillitsvalgte, hovedverneombud og Sykehuspartner HFs ledelse. I tillegg gjennomføres månedlige 
uformelle informasjons- og dialogmøter mellom HR, tillitsvalgte og hovedverneombud for 
aktuelle saker.   
 
Vernetjenesten medvirker i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen (ForBedring) og 
vernerunder. Gjennom koronapandemien har vernetjenesten også medvirket i risikovurderinger 
for smittevern på lokasjoner og de har vært involvert i planlegging og gjennomføring av 
spørreundersøkelser relatert til arbeidsmiljø og korona. Det er gjennomført regelmessige 
samarbeidsmøter mellom virksomhetsverneombud og HMS-
representantvirksomhetsdirektørefor å følge opp sykefravær, ForBedring og 
spørreundersøkelse knyttet til koronapandemien. Den årlige workshop er gjennomført med 
tillitsvalgte og vernetjenesten for å styrke partssamarbeidet i tråd med IA-avtalen. 
 
Det er fire ansattvalgte styremedlemmer i Sykehuspartner HFs styre. Tillitsvalgte deltar i 
styringsgruppen for STIM og flere underliggende prosjekter. I tillegg er de representert i noen 
interne arbeidsgrupper.  
 
 
2. Vurdering av virksomheten 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 

I 2021 har Sykehuspartner HF levert godt på sikker og stabil drift, levert et positivt økonomisk 
resultat, og nådd nye milepæler i arbeidet med å standardisere og modernisere infrastrukturen 
gjennom program STIM.  Omstillingen av Sykehuspartner HF er videreført for å sikre effektiv 
drift og effektive leveranser i samhandling med markedet, tilpasset nye behov. 
Koronapandemien har påvirket arbeidet også i 2021; ansattes arbeidshverdag er endret og har 
påvirket enkelte leveranser som følge av restriksjoner på tilstedeværelse, i tillegg til en stadig 
økende global forsinkelse i leveranse av utstyr. 
 
En modernisert og standardisert infrastruktur skal gi sikre infrastrukturløsninger, øke 
kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr, og understøtte 
helseforetakenes behov for informasjonsdeling og samhandling. Program STIM har levert viktige 
leveranser i 2021, som ferdigstillelse av regional citrixplattform, i tillegg til at et sentralt 
prosjekt som trinn 2 av Felles regional plattform har kommet til gjennomføringsfasen. Det 
arbeides med å sikre tett samhandling mellom prosjekt og linje, og tett dialog med 
helseforetakene for å sikre gode løsninger, lette gjennomføringen og legge til rette for 
ibruktagelse av løsningene.  
 
I tillegg til infrastrukturen standardiserer Sykehuspartner HF til operativsystemet Windows 10. 
Dette er et stort regionalt løft. Første fase er avsluttet i 2021 med over 50 000 klienter omlagt. 
Oppgraderingen til Windows 10 er en forutsetning for økt sikkerhet og standardisering, enklere 
drift og forvaltning samt bedre livssyklushåndtering av applikasjonsporteføljen. 
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Standardiseringen på Windows 10 viser viktigheten av å redusere variasjonen i den samlede 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Standardisering og sanering har vært en prioritert 
oppgave i 2021, og sammen med helseforetakene er det sanert 31% av 1940 unike 
applikasjoner. Variasjonen er imidlertid fortsatt stor, så dette blir et prioritert arbeid også 
fremover. 
 
Standardiseringen på Windows 10 legger til rette for kontinuerlig arbeid med årlige 
klientoppgraderinger, i tråd med Microsoft sin nye strategi. Sykehuspartner HF har derfor 
etablert en prosess, «Windows as a Service» (WaaS), som sørger for versjonsoppgradering av 
alle Windows 10 klienter i Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at alle klienter alltid er på en 
supportert versjon av Windows. WaaS-prosessen vil med dette bidra til en robust og stabil 
klientplattform i Helse Sør-Øst.  
 
Bygg-IKT er et område som i stadig større grad preger Sykehuspartner HF. Flere store 
byggeprosjekter skal gjennomføres i regionen, med Sykehuspartner HF som leverandør av IKT-
tjenester. Sykehuspartner HF har i 2021 levert IKT til blant annet nytt somatikkbygg for 
Sykehuset i Vestfold Tønsberg, i tillegg til at det er inngått avtale for leveranser til Nytt klinikk- 
og protonbygg ved Radiumhospitalet. Flere prosjekter har kommet til gjennomføringsfasen, som 
nytt sykehus i Drammen. Rutiner for rapportering og samhandling mellom Sykehuspartner HF 
og byggeprosjektene er etablert, og Sykehuspartner HF har i 2021 arbeidet med å forberede 
veksten i leveransene, i tråd med fremdriften i byggeprosjektene.  
 
Sykehuspartner HF har et regionalt ansvar for informasjonssikkerhet, det vil si å beskytte 
regionen, og for å iverksette tiltak når svakheter blir avdekket eller hendelser inntreffer. For å 
redusere risiko er det i 2021 gjennomført tiltak for å redusere trusselaktørers mulighet til å 
utnytte svakheter og sårbarheter i eldre systemer. Tiltakene gjennomføres på bakgrunn av 
løpende vurderinger av enkeltsystemer, men også som oppfølging av egne risiko- og 
trusselvurderinger og Riksrevisjonens rapport. Sårbarheten som ble avdekket i loggbiblioteket 
Apache Log 4J mot slutten av 2021 er ressurskrevende å håndtere med den omfattende 
applikasjonsporteføljen som er i regionen, og understreker viktigheten av arbeidet med 
standardisering og sanering. Den er videre en påminnelse om risikoen som digitalisering 
medfører, viktigheten av høy kompetanse og gode rutiner for å håndtere slike hendelser.  
 
Sikker og stabil drift er en hovedprioritet, og Sykehuspartner HF leverte i 2021 tilgjengelighet på 
tjenester bedre enn måltallet. En infrastruktur som øker betydelig i omfang år for år, og som 
fortsatt er kompleks, vil gi utfordringer i driften og skape feilsituasjoner. Arbeidet med å 
standardisere og modernisere infrastrukturen skal bidra til å forenkle driften. Antall kritiske 
hendelser var i 2021 høyere enn i 2020. Strukturert arbeid med årsaksanalyser, bedre intern 
samhandling, styrket dialog med underleverandører kombinert med god kompetanse, skal bidra 
til å redusere antall feil. Arbeidet med å forebygge og redusere feilsituasjoner vil fortsette i 2022. 
 
Sykehuspartner HFs leveranseevne er styrket gjennom 2021, og Sykehuspartner HF leverer 
bedre enn målkravet på andel leveranser i kundeplan. Nivået på antall leveranser i kundeplanen 
er imidlertid betydelig lavere enn helseforetakenes behov, og Sykehuspartner HF fortsetter 
arbeidet med å øke kapasiteten. Et viktig tiltak har vært etablering av Leveransefabrikken 2.0, 
der ressurser fra ulike fagmiljøer er samlet, med en bedre helhetlig planlegging og oppfølging av 
leveransene. Det er i 2021 også gjennomført et grunnlagsarbeid gjennom flytanalyser og 
kapasitetsvurderinger som har avdekket flaskehalser som utbedres for å sikre økt 
leveranseevne fremover. 
 
Mye av arbeidet i 2021 har dreid seg om å videreføre arbeidet med å redusere teknisk gjeld, 
standardisere og modernisere infrastrukturen, styrke informasjonssikkerheten og å utvikle 
organisasjonen til å understøtte prioriterte områder på en god måte. Disse områdene vil kreve 
betydelige ressurser også i kommende år. Informasjonssikkerheten er styrket gjennom 
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omfattende tiltak. Samtidig øker truslene, og risikoen for sikkerhetshendelser vurderes fortsatt 
som høy, selv om den er redusert.  
 
Sykehuspartner HF har i 2021 fokusert på å skape mest mulig verdi for hver krone. Det er 
etablert et virksomhetsovergripende initiativ som koordinerer arbeidet med gevinstrealisering 
og effektivisering. Dette tiltaket vil bli videreført. De store effektiviseringsgevinstene er koblet til 
standardisering og regionalisering av tjenesteporteføljen, gjennom reduksjon av unødig 
variasjon og kompleksitet. Kapasitet kan da overføres til utvikling av regionale standardiserte 
løsninger, framfor å ivareta unødvendig kompleksitet knyttet til sikkerhet, integrasjoner, 
avtalekostnader og drift med overvåking av mange ulike lokale løsninger.  
 
Standardisering av tjenesteporteføljen vil kreve betydelig innsats fra Sykehuspartner HF, 
helseforetakene og Helse Sør-Øst. Det vil likevel være behov for lokale løsninger i fremtiden, og 
Sykehuspartner HF må videreutvikle forretningsmodellen slik at den i større grad understøtter 
ulike kategorier av tjenester, og stimulerer helseforetakene til å velge standardløsninger. Når 
regionen beslutter å innføre nye tjenester, er det viktig å ta hensyn til kostnadene i hele 
livssyklusen, slik at det er kapasitet og ressurser tilgjengelig til å forvalte og videreutvikle 
tjenesten.  
 
Det vil fremover gjennomføres flere byggeprosjekter som vil kreve betydelige ressurser. I tillegg 
er etterspørselen etter tjenesteendringer fra helseforetakene vesentlig større enn kapasiteten.  I 
en situasjon der behovet er større enn kapasiteten blir det viktig å prioritere på tvers av 
foretaksgruppen og de ulike porteføljene, gjennom en videreutvikling av den regionale 
porteføljestyringen. Videre er det viktig at arbeidet med å tydeliggjøre roller og ansvar for 
teknologiområdet i regionen fortsetter. 
 
Sykehuspartner HF er avhengig av et fortsatt tett og godt samarbeid med helseforetakene og 
eier for å lykkes.  
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 

Sykehuspartner HFs organisering skal sikre at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal 
løses. Strategisk målbilde 2025 setter retning for Sykehuspartner HFs utvikling, og 
Sykehuspartner HF vedtok i 2021 beskrivelse av fremtidig kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse som skal understøtte det strategiske målbildet. Som felles tjenesteleverandør 
vil Sykehuspartner HF bygge og videreutvikle fagmiljøer som skaper merverdi for 
helseforetakene og som bygger opp under de tre områdene som er definert som fremtidig 
kjernevirksomhet for Sykehuspartner HF; 1) tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer 
regionale og standardiserte fellestjenester, 2) informasjon tilgjengelig for dem som trenger det – 
sikker og sømløs samhandling og informasjonsdeling og 3) katalysator for sykehusenes 
digitalisering – styrket samspill for å støtte helseforetakenes endringsbehov. Dette arbeidet er 
videreført i 2021. 

I tråd med strategisk målbilde og oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de senere år 
endrer Sykehuspartner HFs oppgaver og ansvar seg fra drift- og forvaltning til også å bli mer 
utviklingsrettede. Dette er en vesentlig omstilling og stiller krav til at Sykehuspartner HF 
utvikler organisasjonen til å bli mer endringsdyktig og fleksibel, og sikrer en solid 
fagkompetanse også innen utvikling. Sykehuspartner HF gjennomfører i 2021 egne initiativ på 
tvers av virksomheten som skal bedre arbeidsflyt, øke leveranseevne, gi kundeverdi raskere og 
muliggjøre gevinstuttak. Det har i 2021 også vært arbeidet videre med tjenesteorientering av 
Sykehuspartner HF. Modellering er gjennomført på et utvalg tjenester med vekt på kundeverdi 
og leveranseflyt for å konkretisere videre tiltak. Det er besluttet prinsipper for videre 
tjenesteorientering som blant annet skiller tydeligere mellom kunderettede tjenester og interne 
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(støtte)tjenester og differensiering av leveransemodeller for ulike tjenestekategorier. 
Erfaringsutveksling med Helse Vest har gitt verdifull innsikt i erfaring med forenklet 
tjenestemodell som Sykehuspartner HF planlegger å operasjonalisere i starten av 2022. Det vil 
bli arbeidet videre med å utvikle differensierte drifts- og forvaltningsmodeller og 
operasjonalisering av verdistrømmer for utvalgte områder. Tiltak for operasjonalisering i 2022 
er vedtatt og iverksetting startet. 
 
Sykehuspartner HF gjennomførte i 2020 en prosess for å samle ansvaret for like tjenester ett 
sted i organisasjonen. Som et resultat av dette arbeidet er administrative tjenester fra 1. februar 
2021 samlet i virksomhetsområde HR-, økonomi- og regnskap (HRØR) som samtidig skiftet navn 
til Administrative fellestjenester. 
 
Som et følge av endrede behov er arkitektur og teknologiområdet etablert som eget 
virksomhetsområde; Teknologi og arkitekturstyring. Ny organisering vil ytterligere tydeliggjøre 
Sykehuspartner HFs posisjon og kompetanse innen teknologi og arkitektur i Helse Sør-Øst. 
Internt vil endringen tydeliggjøre det øverste faglige ansvaret for teknologi og arkitektur og 
bidra til å øke kompetansen innen området i ledergruppen.  
 
I tillegg er stabsområdene Økonomi og administrasjon og Virksomhetsstyring slått sammen til 
Økonomi og virksomhetsstyring. Dette for å utnytte synergier i å samle eierskapet til prosesser 
som er nært knyttet til hverandre, og å samle ansvaret for oppgaver relatert til økonomi og 
virksomhetsstyring under en felles leder.  
 
Sykehuspartner HF har fra etableringen av et felles forsyningssenter for Helse Sør-Øst hatt 
ansvaret for oppfølging av leveranser fra driftsoperatøren. Helse Sør-Øst RHF besluttet i 2020 å 
overføre ansvaret for forsyningssenteret til Helse Sør-Øst, og overføringen ble gjennomført i 
oktober 2021.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2021 
 

3.1 Mål 2021 

3.1.1 Sikker og stabil drift 

 Sykehuspartner HF skal sørge for sikker og stabil drift av regionens IKT-løsninger. 

Herunder skal tjenestene leveres i tråd med inngåtte tjenesteavtaler (SLA-er).  

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF leverer godt på sikker og stabil drift, og dette har høyeste prioritet. SLA for 
drift er delt på flere måleparametere. Her leverer Sykehuspartner HF innenfor mål på noen 
områder, og ikke i henhold til mål på andre områder.  
 
Sykehuspartner HF har rutiner som sikrer at 89 % av feilmeldingene som meldes fra 
helseforetakene håndteres innen avtalt løsningsfrist. Sykehuspartner HF leverer en 
brukerstøttefunksjon som løser 85 % av henvendelsene ved første kontakt, noe som sikrer at 
brukere kommer raskt tilbake i arbeid.  
 
Oppstart av feilrettingsarbeid skjer innen responstidsfrist i 100 % av henvendelsene som gjelder 
kritiske hendelser. For ikke-kritiske hendelser er responstidsfrist nådd i 76 % av 
henvendelsene.  
 
Det har gjennom året vært fokus på å lukke henvendelser knyttet til feil som av ulike grunner 
har tatt lengre tid å løse enn avtalt løsningsfrist. Videre har det blitt jobbet aktivt med proaktive 
tiltak for å redusere både antallet feil og løsningstid. Gjennom rotårsaksanalyser i gjentakende 
hendelser har underliggende feil blitt identifisert og løst.  
 

 Sykehuspartner HF skal minimere antall kritiske hendelser og nedetid som følge av disse 

hendelsene. 

Målet er delvis nådd.  
I gjennomsnitt har Sykehuspartner HF levert 27 grønne dager1 på helseforetakene hver måned i 
2021. Målet er 28 grønne dager hver måned.  
 
Tilgjengelighet på tjenester er levert i henhold til avtale. Sykehuspartner HF leverer oppetid på 
99,99 % som er bedre enn målkravet på 99,95 %. Sykehuspartner HF har meget gode resultater 
på å minimere nedetid ved kritiske hendelser, og får raskt systemene opp igjen.   
 
I 2021 har volumet på IKT-infrastruktur som Sykehuspartner HF drifter vokst med 16 %.  
Antallet kritiske hendelser har økt med 13 % sammenlignet med 2020, og målsetningen om å 
holde samme nivå som i 2020 er ikke nådd.  I tillegg til å drifte en kompleks og økende 
infrastruktur utførte Sykehuspartner HF i første halvdel av 2021 et rekordhøyt antall 
tjenesteendringer (vedlikeholdsarbeid). Selv om antallet hendelser er noe høyere enn for 
samme periode i 2020, så er dette allikevel et forventet nivå på antall hendelser ut fra 

                                                        
1 Grønne dager» er dager uten kritiske hendelser (1A og 2), eller dager med kritiske hendelser som er løst innenfor avtalt 

løsningstid. Det betyr at det kan være hendelser av ekstern årsak, eller hendelser som har blitt løst etter kort tid selv om dagen er 
farget grønn.  
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kompleksiteten til applikasjonsporteføljen og infrastrukturen. Hendelsene følges opp i etablerte 
prosesser, og krever i stor grad samarbeid mellom Sykehuspartner HF, de øvrige 
helseforetakene og leverandører.  
 
 
Sykehuspartner HF har gjennom 2021 arbeidet med tiltak for å stabilisere driften for 
helseforetakene: 

- Økt kompetanse på grunnleggende og sekundære ITSM-prosesser 
- Oppdatert Tjenestekatalogen for de ulike foretak, med fokus på ansvar og roller for 

applikasjoner og infrastruktur (TIMifisering) 
- Videreføring av forsterket endringskontroll i forbindelse med koronapandemien 

(redusert etter første halvår)  
- Økt involvering og ansvarliggjøring av leverandører med tanke på livssyklushåndtering 

av infrastruktur og programvareløsninger 
- Anvendt LEAN-metodikk for kontinuerlig forbedring av kjerneprosessene innen drift 
- Oppfølging av tiltak definert i ekstern gjennomgang av kritiske hendelser og 

kjerneprosesser i drift 
- Registrert og løst flere «problems» (gjentakende driftshendelser) for å redusere 

sannsynligheten for kritiske hendelser 
- Etablert tettere samarbeid mellom de ulike prosessene rundt feilretting og endringer for 

å redusere antallet kritiske hendelser i etterkant av ulike type endringer og vedlikehold 

 

3.1.2 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

 Sykehuspartner HF skal videreføre arbeidet med etablering av en felles og moderne 

IKT-infrastruktur. Det skal utarbeides et tydelig planverk og rapporteres på dette i de 

faste oppfølgingsmøtene.  

 Infrastrukturen skal sikre at foretaksgruppen kan kjøre regionale fellesløsninger som én 

instans på én felles plattform som kan benyttes av alle helseforetak. Oppdraget skal 

løses i god dialog med helseforetakene, med direktørmøtet som viktig arena for 

forankring av planer, gjennomføring og oppfølging. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF gjennomfører program STIM. Revidert programplan 2021-2023 ble godkjent 
i STIM programstyringsgruppe 13. august og behandlet i Sykehuspartner HF styre 30. august, jf. 
sak 066-2021. Programplanen omfatter overordnet plan for programperioden og leveranseplan 
for inneværende år. Program STIM har i 2021 i stort hatt god fremdrift, syv prosjekter er formelt 
avsluttet, åtte prosjekter har startet gjennomføringsfasen og de styregodkjente prosjektene er 
ved årsskiftet i all hovedsak iht. vedtatt plan. Leveransesituasjonen i det globale markedet er 
den enkeltårsaken som i størst grad har forårsaket forsinkelser. Inntjent verdi er på linje med 
fremdrift.  
 
I 2021 har program STIM redusert teknisk gjeld, bidratt til sanering og standardisering av 
regionens IKT-portefølje, og tatt viktige steg for etableringen av en moderne, skalerbar og 
fleksibel plattform for regionale tjenester. Kjøremiljøene for regional radiologi-løsning og 
multimediearkiv for Oslo universitetssykehus HF er levert, etableringen av en hybrid 
skyplattform ved bruk av markedet er startet og et målbilde og veikart for den eksisterende 
leveranseplattformen, som er en viktig byggekloss i felles regional plattform, er godkjent. 
Innenfor nettverk er det jobbet med kapasitetsøkning i og mellom de sentrale datasentrene, og 
modernisering og kryptering av nettverkene mellom helseforetakene og mellom de sentrale 
datasentrene. Anskaffelse av en rammeavtale med én leverandør for modernisering av 
nettverket i Helse Sør-Øst pågår. 
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Som del av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet har programmet ferdigstilt Regionale 
sikkerhetsprinsipper og -krav for skytjenester, som sammen med Regional sikkerhetspolicy for 
skytjenester skal bidra til trygg bruk av sky også i fremtiden. Operasjonaliseringen pågår. Det er 
opprettet en policy for Regionale sikkerhetsprinsipper og krav for fullt administrerte mobile 
enheter. Dette er mobile enheter som brukes innen helseforetakene av medarbeidere, pasienter 
eller pårørende. Enhetenes virkeområde er innenfor pasientbehandling, administrasjon eller 
kommunikasjon og kan ikke benyttes til private formål.      
 
Programmets aktivitet innenfor plan, avhengigheter og felles drifts- og forvaltningsmodell har 
vært prioritert mot å sette Sykehuspartner HF i stand til å motta, drifte og omdanne leveransene 
fra STIM til tjenester som kan bestilles fra helseforetakene.  
 
I 2021 er samarbeidet med og involveringen av Sykehuspartner HF linje styrket, for å sikre 
deres forberedelse til mottak av programmets leveranser og tilrettelegging av gevinstrealisering. 
For å sikre felles forståelse av planer og gjennomføring, og hva som kreves av helseforetakene 
for at effektene kan realiseres, har STIM samarbeidet tett med helseforetakene i prosjektenes 
styringsgrupper, i regelmessige 1:1 møter med foretakenes oppnevnte Single point of contact 
(SPOC) og mottaksprosjekter samt i SPOC-samlinger. Dialogen oppfattes som god.  
 
Fremdrift og status rapporteres i ordinær virksomhetsrapport og tertialrapporten behandles i 
styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 

 

 Sykehuspartner HF skal, med Norsk helsenett SF som leverandør, etablere kryptert 

stamnett i Helse Sør-Øst. Videre skal Sykehuspartner HF gjennom prosjekt 

Modernisering av nett, oppgradere og modernisere lokalnettene ved helseforetakene slik 

at kobling til kryptert stamnett kan gjennomføres.  

Målet er delvis nådd 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Norsk helsenett SF (NHN) i oppdrag å videreutvikle 
helsenettet og gradvis innføre det nasjonale stamnettet i helseregionene. Prosjekt Innføring 
kryptert stamnett er etablert for å ivareta Sykehuspartner HFs rolle som kravstiller og kunde. 
Prosjektet skal, i samarbeid med NHN, etablere et sentralt nettverk mellom helseforetak, 
datasentre og eksterne grensesnitt i Helse Sør-Øst, basert på Norsk helsenett SF sitt krypterte 
stamnett. Sykehuspartner HF har satt i produksjon kryptert stamnett mellom de sentrale 
datasentrene (DCI). Opplæring av fagressurser i Sykehuspartner HF på kartlagte prosesser er 
gjennomført. Prosjektets fremdrift er i stort henhold til plan for 2021. Grunnet leveranse-
situasjonen i det globale markedet oppleves noen forsinkelser. Norsk helsenett SF følger opp sin 
avtalepartner.  
 
 

 Sykehuspartner HF skal gjennomgå applikasjonsporteføljen, sammen med 

helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, for å oppnå reduksjon i antall applikasjoner, der 

konsolidering av ulike versjoner og sanering av applikasjoner med få aktive brukere er 

prioritert først. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har i 2021 videreført det strategiske initiativet knyttet til standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Det er utarbeidet og forankret regionale føringer og 
prosesser for arbeidet slik at ansvaret mellom partene er tydeliggjort. Det langsiktige målet for 
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standardisering og sanering er gitt av Sykehuspartner HFs styre og innebærer 50 % reduksjon 
av antall unike applikasjoner i løpet av første halvår 2022. Delmålet for 2021 er 40 % reduksjon. 
Ansvaret for å nå denne ambisjonen er delt mellom de deltakende parter. 

I 2020 ble den enkleste delen av porteføljen håndtert, det vil si desktopapplikasjoner uten 
tilknytning til servere/databaser. I 2021 har det vært arbeidet med den resterende porteføljen, 
det vil si applikasjoner med servere/databaser samt applikasjoner knyttet til medisinsk/bygg-
teknisk utstyr. Begge disse kategoriene har et lavere saneringspotensiale enn desktop-
applikasjoner. 

Det er sanert om lag 600 unike applikasjoner totalt siden det strategiske initiativet ble startet, 
tilsvarende en reduksjon på 31 % målt opp mot baseline (1940 unike applikasjoner) ved starten 
av 2020. Av saneringskandidatene er det om lag 1 000 applikasjonsinstanser som 
helseforetakene ønsker å beholde og som har blitt midlertidig godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 
Helse Sør-Øst RHF ønsker å gjøre ytterligere vurderinger av disse applikasjonene i forbindelse 
med standardiseringsarbeidet i 2022. 

 

 Sykehuspartner HF skal håndtere Windows 7 og eldre klienter og sørge for 

oppgradering til Windows 10 så raskt som mulig og senest innen 2022. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2021 gjennomført oppgradering til Windows 10 på totalt 54 280 
klienter.  Målet er nådd før plan og under budsjett. Arbeidet med å oppgradere gjenstående 
18 000 klienter med tilhørende applikasjonsportefølje vil pågå ut 2022.   

 

3.1.3 Forvalte regionale løsninger og levere regionale prosjekter 

 Sykehuspartner HF skal tilby og forvalte regionale fellesløsninger på vegne av regionen 

med god sikkerhet og et tydelig beskrevet tjenestenivå og vilkår for bruk. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom året levert og forvaltet regionale fellesløsninger i tråd med 
oppdrag og regional forvaltningsmodell.  Dette arbeidet er pågående og i kontinuerlig utvikling.  
Det leveres ressurser iht. bestillinger fra prosjekter innenfor regionale fellesløsninger.  
 
Tjenesteavtalene med helseforetakene er forenklet og standardisert, blant annet ved at 
beskrivelse av tjenestene er inkludert i avtalen.  
 

 

 Sykehuspartner HF skal styrke helhetlig forvaltning for kontinuerlig videreutvikling av 

regionale løsninger. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har ytterligere styrket kapasiteten til å gjennomføre 
versjonsoppgraderinger, og regionale løsninger har gjennom 2021 blitt oppgradert som 
planlagt. Dette gjelder både elektronisk pasientjournal, kurve- og medikasjonsløsning og 
regional laboratorieløsning. Utfordringer og forsinkelser knyttet til blant annet system for 
medikamentell kreftbehandling og tjenesteapplikasjonen mor og barn (Partus) skyldes i 
hovedsak forsinkede og mangelfulle leveranser av nye versjoner fra systemleverandørene. 
Overordnet er det god fremdrift og kontroll på forvaltningen i et livsløpsperspektiv. 

 



  

14 

 

 Sykehuspartner HF skal bidra til den faglige funksjonelle forvaltningen av prosesser og 

informasjon som ivaretas av regionale systemeiere, samt utføre endringer bestilt av 

Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende forvaltningsmodell. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF deltar i regionale forvaltningsfora og fagnettverk på ulike nivåer, og 
understøtter Regional Systemeier i gjeldende prosesser knyttet til de regionale tjenestene.   
Når det gjelder videreutvikling og forbedring av regionale løsninger planlegges dette i 
samarbeid mellom tjenesterollene i Sykehuspartner HF og regional systemansvarlig før det 
formelt bestilles av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF gjennomfører og rapporterer løpende 
på disse leveransene som ligger under Regional forbedringsportefølje. 
  

 Sykehuspartner HF skal gjennom de regionale prosjektene og konseptutredninger, være 

en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale målbildet.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF bidrar inn i regionale prosjekter og utredninger og bidrar til videreutvikling 
av regionale løsninger gjennom å bidra inn i regional IKT-portefølje, standardisering og 
modernisering av infrastrukturen og gjennom forvaltning av dagens løsninger, inkludert 
gjennomføring av blant annet versjonsoppgraderinger. Sykehuspartner HF bidrar til 
realiseringen av det regionale målbildet slik det er beskrevet i regional utviklingsplan 2035 for 
Helse Sør-Øst, og regional delstrategi teknologiområdet. Disse ligger til grunn for strategisk 
målbilde 2025 for Sykehuspartner HF som ble vedtatt i 2021.   
 
Sykehuspartner HF har gjennomført vellykket flytting av Kompetanseportalen til Norsk 
Helsenett.  
 
Innføring av kompetanseportalen fullskala går i henhold til plan, og ble ferdigstilt i 2021. Som 
følge av dette har Sykehuspartner HF etablert regional kompetansetjeneste. 
 
Integrasjon mellom Kompetanseportalen og Helsedirektoratet for innhenting av oppdaterte 
læringsmål er utarbeidet og satt opp. Dette tilrettelegger for oppdatering av læringsmål for leger 
i spesialisering (LIS) iht. forskrift om spesialistutdanning for leger ved eventuelle endringer av 
læringsmål. 
 

 Sykehuspartner HF skal delta i samordnet arkitekturstyring i Helse Sør-Øst.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har tatt en aktiv rolle i Helse Sør-Øst RHF sine aktiviteter med å utvikle og 
samordne regional arkitekturstyring, inkl. Regionalt arkitekturråd. Det er utarbeidet en felles 
matrise for ansvars- og oppgavefordeling (HUKI) på arkitekturområdet. Arbeid med nytt felles 
regionalt arkitekturverktøy pågår.  
 

 Sykehuspartner HF skal videreutvikle testmiljø, testrutiner og metodeverk for 

anonymiserte pasientdata. 

Målet er nådd 
Det pågår en kontinuerlig utvikling av disse områdene.  Bruken av det etablerte testmiljø-
konseptet og etablerte miljøer for testing med syntetiske pasienter og data er økende. 
Eksempelvis er tjenesten «Mine henvisninger» i Digitale innbyggertjenester fullt ut utviklet og 
testet i disse miljøene.  Det pågår dialog med NTNU, DIPS og Norsk Helsenett omkring ulike 
initiativer/metoder for fremskaffing av syntetiske testdata og pasientforløp.  Sykehuspartner HF 
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har også dialog med øvrige helseregioner om temaet med hensikt å forene krefter mot en felles 
løsning så langt mulig.  Arbeidet vil fortsette i 2022. 

 

 Sykehuspartner HF skal identifisere struktur og forretningsmodell for en testtjeneste 

(skjermet “sandkasseløsning”), med etablering i 2022. 

Målet er delvis nådd 
En skjermet «sandkasseløsning» som tjeneste vil være ett av flere elementer i en samlet 
testtjeneste i regionen. Sykehuspartner HF har identifisert struktur for en samlet testtjeneste.  Det 
gjenstår noe arbeid relatert til å oppnå et samstemt tjenestetilbud. Arbeidet med å identifisere 
forretningsmodellen er pågående. 

 

 Sykehuspartner HF skal kartlegge behovet i helseforetaksgruppen for bruk av NHN 

testaktører i produksjonsmiljøer. 

Målet er delvis nådd 
Det er identifisert kontaktpersoner i foretaksgruppen og det er etablert et tverrfaglig samarbeid 
i Sykehuspartner HF for å gjennomføre kartlegging. Neste steg er tilrettelegging og utsending av 
spørreundersøkelse. 
 

 Sykehuspartner HF skal understøtte prioriterte regionale innovasjons- og lettvekts – 

IKT- tiltak etter avklaring med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har støttet flere innovasjonsinitiativ i løpet av 2021, og har en god dialog 
med Helse Sør-Øst RHF rundt dette som vil fortsette i 2022. Sykehuspartner HF har bidratt inn i 
Helse Sør-Øst RHF sitt arbeid med utarbeidelsen av et felles nivå 1 innovasjonsrammeverk for 
Helse Sør-Øst. Videre detaljering av innovasjonsrammverket vil fortsette i 2022. 

 
Sykehuspartner HF har vært aktiv bidragsyter i konseptet «Nye integrasjonstjenester API». 
Sykehuspartner HF har også tatt en sentral rolle i utformingen av målarkitektur for regional 
data- og analyseplattform. Som del av programmet STIM utarbeider Sykehuspartner HF 
konseptet «Plattform for moderne tjenesteutvikling». 
 
Sykehuspartner HF har i forståelse med Helse Sør-Øst RHF prioritert innovasjonspartnerskapet 
Nyskapende Pasientforløp, og har brukt dette som case for læringspunkter. Sykehuspartner HF 
har i 2021 lagt til rette for en vellykket klinisk utprøvning i prosjektet, med et smidig drift- og 
forvaltningsregime, samt bistått med tekniske krav i avtalearbeidet i kjøpsfasen. Det er lagt en 
plan for implementering av løsningen i ordinær drift, og arbeidet vil starte opp i 2022. 
 
Sykehuspartner HF har også vært en aktiv medspiller i flere andre viktige innovasjonsprosjekter 
i Helse Sør-Øst i 2021, blant annet AMK Videosamtale (Vestre Viken HF), bruk av kunstig 
intelligens i billeddiagnostikk (Vestre Viken HF), Sikker prøvetaking i hjemmet (Sykehuset 
Østfold HF), og Kontrolltårn for operasjoner (Oslo universitetssykehus HF). Sykehuspartner HF 
har også understøttet andre initiativ knyttet til utvikling og ibruktagelse av løsninger for digital 
hjemmeoppfølging av pasienter ved flere helseforetak. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført anskaffelse av RPA-teknologi (Robotic process automation) 
noe som vil understøtte Helse Sør-Øst i videre arbeid med regionale innovasjons- og lettvekts- 
IKT-tiltak. 
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 Sykehuspartner HF skal tilby en regional informasjonsforvaltning av grunndata for å 

sammenstille informasjon på tvers av regionale og nasjonale IKT- løsninger, i første 

omgang knyttet til grunndata for modernisert folkeregister, entydig strekkoding, 

legemiddeldata og regional data- og analyseplattform. 

Målet er ikke nådd 
Sykehuspartner HF har kartlagt dagens situasjon og utarbeidet et overordnet løsningsforslag 
som er presentert for Helse Sør-Øst. Det er avtalt videre arbeid for å tydeliggjøre hva som er 
mulig omfang gitt rammebetingelsene, samt oppnå enighet om ambisjoner og prioriteringer for 
tjenesten innenfor tilgjengelige rammer. Målet angis som «ikke nådd» fordi Sykehuspartner HF 
ikke har en faktisk regional informasjonsforvaltning av grunndata å tilby per 31. desember 
2021. Sykehuspartner HF anser at det har vært nødvendig å bruke god tid på å utarbeide og bli 
enige om nevnte løsningsforslag for dette store, åpne og komplekse området 

 

 Sykehuspartner HF skal tilby støtte til utvikling og forvaltning av e-læring for regionale 

løsninger. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF utvikler e-læring for regionale løsninger, og har produsert  
29 nye kurs i 2021. Nytt av året er kurs produsert med mange moduler og digitale 
læringselementer. Eksempelvis spillbasert læring til Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, regionale produksjoner til Partus og Digital dialog (integrasjon DIPS 
og HelseNorge) og animasjonsfilmer for bruk innen psykisk helsevern og medisinskteknisk 
utstyr. 

 

 Sykehuspartner HF skal ivareta forvaltning av regionale e-læringskurs. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har en stabil forvaltning som ivaretar forvaltning og vedlikehold av 
regionale e-læringskurs.  
 

3.1.4 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 

 Sykehuspartner HF skal ha en løpende og tett dialog med helseforetakene om deres 

bestillinger, for å avstemme og prioritere disse opp mot regionale føringer. Ved behov 

for prioritering mellom helseforetak, skal dette avklares med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom innføring av tidligfaseteam for alle helseforetakene, sikret 
kvalifisering av alle leveranseforespørsler i henhold til følgende avtalte kriterier; økonomi, 
kapasitet i Sykehuspartner HF og regionale føringer. Tidligfasemøtene gjennomføres sammen 
med og i tett dialog med helseforetakene. Alle kvalifiserte leveranseforespørsler settes inn på 
helseforetakets kundeplan når det er ledig kapasitet i henhold til helseforetakets prioritering. En 
styrt inngang gjennom tidligfase og kundeplanprioritering har gjennom 2021 bidratt til å øke 
leveransepresisjonen og leveransekraften i Sykehuspartner. 
 

 Sykehuspartner HF skal forbedre leveransepresisjonen.  

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom 2021 ytterligere forbedret leveransepresisjonen målt opp mot 
siste avtalte leveransedato med kunde. Målet for 2021 var satt til 75 % leveransepresisjon, som 
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ville være en forbedring på 25 % fra målkravet i 2020. Resultatet for leveransepresisjonen endte 
på 81 % for 2021. 
 

 Sykehuspartner HF skal forbedre bruker- og kundeopplevelsen til helseforetakene i 

Helse Sør-Øst. 

Målet er delvis nådd 
Målet for brukertilfredshet er nådd. Brukertilfredshetsundersøkelse sendes til alle som har vært 
i kontakt med Brukerservice i Sykehuspartner HF, og resultatet er 5,1 for 2021 sett under ett. 
Målet er 5,0 på en skala fra 1 til 6.  
 
Sykehuspartner HF gjennomfører to kundetilfredshetsmålinger per år og måles på en skala fra 1 
til 6. Målet for 2021 var 4,2. I målingene for 2021 ble resultatene henholdsvis 3,6 og 3,5. 
Resultatet innebærer at målet på 4,2 ikke er nådd. Sykehuspartner sin leveranseevne økte fra 
2020 til 2021 og har også utviklet seg i positiv retning i løpet av 2021 slik at 94 % av avtalte 
tjenesteendringer ble levert. En ytterligere økning i er planlagt for 2022. En rekke andre tiltak 
ble innført i løpet av 2021 som også forventes å gi en økning i kundetilfredshet fremover, 
eksempelvis reetablering av Kundeteam, bedret funksjonalitet i Min Sykehuspartner og bedre 
ruting av henvendelser til Brukerservice.  
 
For 2022 er det etablert nye tiltak for å øke Sykehuspartner HFs leveransekraft og bidra til å øke 
tilfredsheten hos kundene. Blant de viktigste tiltakene er å levere flere oppdrag som 
standardleveranser med raskere og enklere sakshåndtering. 
 

 

 Sykehuspartner HF skal videreutvikle porteføljestyring for Sykehuspartner HFs egen 

portefølje. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har også i 2021 utviklet og drevet aktiv porteføljestyring innenfor 
Sykehuspartner HF sine interne delporteføljer. Strategiske utviklingsinitiativ er tatt inn som en 
ny delportefølje. Ny styringsstruktur er etablert med Clarity som verktøystøtte. Fast 
porteføljerapportering er implementert, og det er bedre oversikt over ressursbehovet i 
delporteføljene. Som en del av den videre utviklingen av porteføljestyringen pågår det 
aktiviteter som skal legge til rette for å styre prosjektporteføljen også på kapasitet, 
avhengigheter og gevinst. Effektene av dette for porteføljestyringen er forventet å materialisere 
seg ytterligere i løpet av 2022. 
 
 

 Sykehuspartner HF skal etablere kundeplan for integrasjoner mot medisinskteknisk 

utstyr som anskaffes, på lik linje som andre IKT-leveranser. 

Målet er delvis nådd  
Bestillinger knyttet til integrasjoner mot medisinteknisk utstyr har vært en del av 
helseforetakenes kundeplaner i 2021. For å spisse fokus og øke kapasiteten på området arbeides 
det videre med prioriteringer og leveranser i dedikerte leveanseteam. Bestillinger blir håndtert i 
tidligfasevurderinger mellom blant andre tjenesteutviklere i Sykehuspartner og behovshavere i 
helseforetakene. 
 

 Sykehuspartner HF skal kategorisere leveransene i hensiktsmessige kategorier. 
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Målet er nådd 
I 2021 ble det innført et sett med kategorier som gjør det mulig å gjenfinne, følge opp og 
rapportere på grupper av saker, eksempelvis byggeprosjekter og flytteoppdrag.  
 

3.1.5 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 

 

 Sykehuspartner HF skal følge opp arbeidet med egen kjernevirksomhet, 

kjernekompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Viktige fokusområder i 2021 vil 

være organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og strategi for kjøp av tjenester der 

dette er hensiktsmessig.  

Målet er delvis nådd 
Arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og hensiktsmessig bruk av markedet er et 
viktig bidrag for å styrke Sykehuspartner HFs leveranseevne og realisere strategisk målbilde 
2025, jf styresak 008-2021. 
 
Det har gjennom 2021 vært arbeidet med tiltak både på tvers av virksomheten og i de enkelte 
virksomhetsområdene. Dreining av kompetanse og økt ressursbehov for å levere mer til 
helseforetakene, til nye regionale tjenester og IKT til nye sykehus krever økt innsats på 
kompetanseutvikling og omskolering av egne medarbeidere. Det er igangsatt tiltak, og 
kompetanseutvikling og rekruttering rettes mot de områdene som støtter opp under ny 
kjernevirksomhet.  
 
Økt bruk av eksterne leverandører i tjenesteproduksjonen medfører behov for økt 
ressursinnsats innen leverandørstyring både sentralt og i linjen der den daglige oppfølgingen av 
leverandørene foregår. Gjennom 2021 har Sykehuspartner HF styrket området noe gjennom 
rekruttering og organisasjonsutvikling.  
 
Sykehuspartner HF etablerte i april 2021, som oppfølging av styresakene 043-2019 og 008-
2021, fem prinsipper som utfyller strategi for bruk av markedet: markedet skal vurderes ved 
innføring av nye tjenester, samarbeidspartnere skal benyttes ved oppbygging av nye 
satsingsområder, markedet skal brukes for å supplere egen kapasitet, markedet skal brukes når 
kjernekompetanse ikke er nødvendig, samt der Sykehuspartner HF selv ikke tilfører særlig 
merverdi. En status og videre planer i arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og 
kjøp av tjenester i Sykehuspartner HF ble gitt i styremøte 15. desember 2021 jf. styresak 114-
2021 

 

 Sykehuspartner HF skal styrke rollen som avtaleforvalter innen leverandøroppfølging 

og utøve strategisk leverandørstyring for definerte leverandører etter avtale med Helse 

Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF skal også bistå i overføring av IKT-avtaler fra 

helseforetakene til Sykehuspartner HF. 

Målet er nådd  
Det er jobbet godt gjennom 2021 med å ferdigstille innføringen av avtaleforvaltningssystemet 
Mercell KAV. De 600 viktigste avtalene, der Sykehuspartner HF er avtalepart, er lagt inn i 
systemet.  
 
Gjennomføring av møter med ledere i Sykehuspartner HF sine strategiske leverandører er 
forbedret i 2021. Det er etablert et standardoppsett med informasjon om leverandør som 
utbetalinger, avtaler, fremtidige leveranser og problemområder. Informasjonen benyttes bl.a. i 
intern forberedelse til de strategiske møtene. Videre er det gjort avklaringer med Helse Sør-Øst 
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RHF avdeling Teknologi og e-helse angående ansvar for gjennomføring av møter med de 
strategiske leverandørene. Forbedringsarbeidet vil bli videreført i 2022. 
 
Teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF har i dialog med helseforetakene innhentet kandidater 
til IKT-avtaler som kan overføres til Sykehuspartner HF. I dialog med helseforetakene og ved 
hjelp fra Sykehusinnkjøp HF har avtalene blitt kartlagt og forberedelse til overføring blitt 
gjennomført. Det er estimert at omtrent 40 avtaler skal overføres. Det er etablert et prosjekt for 
overføringen som i tillegg til dette skal vurdere informasjonssikkerhet knyttet til avtalene. 
Overføringen er planlagt gjennomført i løpet av første halvår 2022. 

 

3.1.6 Ivareta informasjonssikkerhet 

 Sykehuspartner HF skal være foretaksgruppens kompetansemiljø for 

informasjonssikkerhet. Det vil si at Sykehuspartner HF skal kunne gi råd og veiledning 

til foretakene om en risikobasert tilnærming for å forebygge uønskede digitale hendelser 

og styrke det systematiske arbeidet innen informasjonssikkerhet. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2021 levert sikkerhetsbistand og rådgivning for foretaksgruppen. Dette 
inkluderer at Sykehuspartner HF har: 

- Levert sikkerhetsrådgivning til ulike nasjonale, regionale og lokale prosjekter 
- Deltatt i innovasjonsprosjekter lokalt og regionalt  
- Utarbeidet risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger for foretaksgruppen 
- Håndtert avvik og hendelser knyttet til databehandlingen i regionen 
- Levert «CISO-for-hire» til tre virksomheter i regionen i løpet av 2021. 
- Fortsatt innsatsen for saneringen av internetteksponerte tjenester og eldre IKT-

infrastruktur 
- Utarbeidet trusselvurdering sammen med Helse Nord IKT 
- Startet gjennomføringen av eget opplæringsprogram mot e-postsvindel og –angrep 
- Gjennomført måling av digital sikkerhetskultur 
- Styrket samarbeidet med akademia, gjennom aktiviteter med både Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Agder og NTNU 
- Prioritert tiltak for å redusere de mest kritiske risikoene og rapportert status på arbeidet 

til eget styre og eier 
 
Oppdraget er ikke tidsavgrenset, og videre bistand og rådgivning vil også ytes fremover. 

 

 Sykehusinnkjøp HF skal kunne kjøpe kompetanse og kapasitet innen 

informasjonssikkerhet fra Sykehuspartner HF.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har vært i stand til å levere kompetanse og kapasitet innen 
informasjonssikkerhet også til Sykehusinnkjøp HF. 
 

 Sykehuspartner HF skal ha et helhetlig ansvar for informasjonssikkerhet i 

infrastrukturen. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF tar et helhetlig ansvar for informasjonssikkerhet i infrastrukturen. Etter 
avslutningen av programmet for Informasjonssikkerhet, Personvern og Identitets- og 
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Tilgangsstyring (ISOP) ble avsluttet i 2020, har Sykehuspartner HF i 2021 fortsatt å jobbe 
strukturert og styrt innenfor informasjonssikkerhetsområdet. 
 
Sykehuspartner HF har prioritert tiltak som reduserer de største risikoene. Arbeidet med å 
lukke funn etter Riksrevisjonens rapport har vært høyt prioritert. Dette har inkludert arbeidet 
med å sanere eldre og lokal IKT-infrastruktur, som har vært og fremdeles er en omfattende 
oppgave. 
 
Sykehuspartner HF har i tillegg til interne aktiviteter også gjennomført en kontinuerlig og 
avansert angrepssimulering mot egen IKT-infrastruktur/egne IKT-systemer gjennom avtale med 
en tredjepart. Dette har blitt supplert med kontinuerlig sårbarhetsscanning og 
inntregningstesting fra HelseCERT. 

 

 Sykehuspartner HF skal videreføre arbeidet med systematisk innføring av NSMs 

grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2021 gjennomført kartlegging av etterlevelse av NSMs grunnprinsipper 
for IKT-sikkerhet. Innenfor flere prinsipper er det gjennom 2021 også gjort aktive tiltak for å 
heve graden av etterlevelse. Sykehuspartner HF etterlever i stor grad NSMs grunnprinsipper for 
IKT-sikkerhet.  

 

 Sykehuspartner HF skal følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og 

anbefalinger fra undersøkelsen om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 

IKT-systemer. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har i 2021 fortsatt arbeidet med å lukke Riksrevisjonens funn, og har 
rapportert status på arbeidet til styre og eier. Ved årsslutt er det fire tekniske tiltak som 
fremdeles pågår. 
 

 Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med en nasjonal strategi for digital sikkerhet i 

helse- og omsorgssektoren. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har bidratt i dette arbeidet. 

 

 Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med regional handlingsplan for arbeidet med 

informasjonssikkerhet.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har bidratt i dette arbeidet  

 

 Sykehuspartner HF skal benytte Norsk Helsenett SFs årlige rapport om trusler, trender, 

sårbarheter og relevante tiltak i arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderinger.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF benyttet Norsk Helsenett SFs rapporter og kompetanse innenfor 
informasjonssikkerhetsområdet, herunder deres rapporter. 
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 Sykehuspartner HF skal årlig utarbeide trusselvurderinger knyttet til 

informasjonssikkerhet til støtte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har utarbeidet trusselvurdering knyttet til informasjonssikkerhet og delt 
denne i foretaksgruppen. 
 

 Sykehuspartner HF skal måle informasjonssikkerhetskulturen i helseforetaksgruppen. 

Arbeidet skal avstemmes med Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR). 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennomført kartlegging av digital sikkerhetskultur i foretaksgruppen, 
og presentert denne til eier og foretakene i regionen. Sykehuspartner HF etablerte en 
styringsgruppe bestående av medlemmer fra eier, foretaksgruppen, Digitaliseringsdirektoratet 
(DigDir) og Sykehuspartner HF selv. Presentasjon av rapporten ble gitt til blant annet Regionalt 
sikkerhetsråd, Regionalt Brukerforum, konserntillitsvalgte og Regionalt Direktørmøte. 
 
Målingen viser at informasjonssikkerhetsnivået i Helse Sør-Øst generelt er godt, samtidig som 
enkelte forbedringstiltak ble identifisert. 
 

 Sykehuspartner HF skal ha oversikt over informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden i 

helseforetaket, herunder trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. Håndtering av de 

største risikoer skal prioriteres. Status rapporteres etter nærmere spesifisering. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har prioritert tiltak som reduserer de største risikoene. Sykehuspartner HF 
har gjennom 2021 rapportert på de største risikoer innenfor informasjonssikkerhetsområdet til 
styre og eier. 
 

 Sykehuspartner HF skal rapportere antall innmeldte avvik innen informasjonssikkerhet 

og antall brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom 2021 rapportert på sikkerhetsmessige avvik og brudd på 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

 

 Sykehuspartner HF skal ha oversikt over behandling av personopplysninger i 

helseforetaksgruppen gjennom regional protokoll over behandlingsaktiviteter. Regional 

protokoll skal videreutvikles i samarbeid med helseforetakene slik at den understøtter 

gode arbeidsprosesser i helseforetakene.   

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har etablert et regionalt system for behandlingsaktiviteter etter GDPR 
Artikkel 30. Dette systemet dekker også dokumentasjonsplikten etter GDPR Artikkel 28. 
Sykehuspartner HFs oversikt over behandling av personopplysninger er dermed i tråd med det 
som foretakene har lagt inn i protokollen. 
 
Systemet er i ulik grad tatt i bruk av det enkelte helseforetak. Noen helseforetak har etablert 
lokale protokoller i andre systemer og det gjenstår noe arbeid for å harmonisere innholdet 
mellom lokal og regional protokoll. Status for arbeidet og etterlevelse av kravet har vært 
regelmessig rapportert og behandlet i regionalt direktørmøte.  
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Videre samarbeid med helseforetakene er nødvendig for å sikre at protokollen blir komplett og 
holdes oppdatert fremover.  

 

3.1.7 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter 

 Det skal inngås leveranse- og rågivningsavtaler mellom Sykehuspartner HF og Helse 

Sør-Øst RHF for byggeprosjekter der Helse Sør-Øst RHF er byggherre. 

Målet er nådd 
Det er inngått avtaler for Livsvitenskapsbygget, Aker og Rikshospitalet og Nytt klinikk- og 
protonbygg Radiumhospitalet i henhold til avtale med Helse Sør-Øst RHF 

 

 Forberedende IKT-leveranser til nye sykehusbygg i eksisterende sykehus skal forpliktes 

gjennom helseforetakenes kundeplaner.  

Målet er nådd 

IKT-leveransene til nye sykehusbygg (fase 1) er inkludert i helseforetakenes kundeplaner. 
Leveransene er «merket» spesielt slik at de kan sees i sammenheng og følges opp på en god 
måte.  
 

 Sykehuspartner HF skal etablere helhetlig styring, kapasitet og forpliktede 

leveranseavtaler, for å ivareta leveranser til nye byggeprosjekter.  

Målet er delvis nådd 
Det er etablert helhetlig styring for Sykehuspartner sine leveranser til nye byggeprosjekter, og 
det er etablert leveranseavtaler i henhold til byggeprosjektenes gjennomføringsplaner. Det 
arbeides med å få på plass tilstrekkelig kapasitet for å sikre at Sykehuspartner HF sine 
leveranser er i henhold til byggeprosjektenes planer. 
 

3.1.8 Effektivisere driften 

 Sykehuspartner HF skal effektivisere egen drift, med blant annet forenkling, 

standardisering og automatisering av interne arbeidsprosesser. Det forventes en 

utvikling med reduksjon av enhetspriser innen flere områder. Reduksjon i 

enhetspris/pris per tjeneste må reflekteres i arbeidet med helseforetakets innspill til 

økonomisk langtidsplan 2022-2025. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med kostnadskontroll og har gjennom 2021 arbeidet 
aktivt med gevinstrealisering og effektivisering. Det er etablert et eget 
gevinstrealiseringsprogram. Hvert virksomhetsområde har utpekt en gevinstkoordinator. 
Gjennom arbeidet er det etablert et rammeverk for rapportering som vil bli videreutviklet 
gjennom 2022.  
 
Blant viktige aktiviteter er sanering og standardisering, gjennomgang av avtaledatabasen, 
automatisering og prosessforbedringer blant annet innen brukerstøtte.  Arbeidet med sanering 
og standardisering av applikasjoner og servere vil bidra til en effektivisering av driften, og legge 
til rette for økt bruk av regionale fellestjenester.  
 
Sykehuspartner HF arbeider aktivt med kostnadsoptimalisering gjennom det årlige 
budsjettarbeidet og kostnader følges tett oppgjennom året. I 2021 realiserer Sykehuspartner HF 
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et økonomisk resultat betydelig bedre enn budsjett. Dette skyldes lavere driftskostnader enn 
budsjettert. Positivt avvik mot budsjett avregnes til Helseforetakene slik at årlig tjenestepris blir 
lavere enn budsjett. Effektivisering er et kontinuerlig arbeid, og er et prioritert område 
fremover. 

 

 Sykehuspartner HF skal aktivt søke å ta i bruk nye muligheter for effektiv drift og 

forvaltning av informasjonsteknologi på linje med teknologibransjen forøvrig. Dette kan 

inkludere nye driftsformer, tjenestekjøp, skytjenester, containerteknologi etc. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har etablert et «Kompetansesenter sky» med formål å bidra til 
operasjonaliseringen av Sykehuspartners skystrategi. Kompetansesenteret skal støtte 
organisasjonen i overgangen til økt bruk av skybaserte tjenester gjennom å veilede og være 
premissgiver. 
Sykehuspartner HF har startet arbeidet med automatisert infrastruktur og overgangen til 
infrastruktur som kode. Det pågår kompetanseheving og utprøving for å programmere 
infrastrukturoppsettet i henhold til beste praksis i markedet. 
Sykehuspartner er godt i gang med effektivisering av bestillings- og utstyrshåndtering. Avtalene 
inneholder fremover flere krav til leverandør, samt innkjøp i større kvanta. Dette medfører 
bedre priser og supportavtaler, samt at leverandør kan benyttes til ytterligere rutineoppgaver 
som utpakking av varer, merking og prekonfigurering av utstyr. Tjenestekjøp er iverksatt innen 
noen områder, bl.a. felttjenester knyttet til våre sentrale datasentre. 
 

 

 Sykehuspartner HF skal bistå i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor og bruke 

resultatene i eget arbeid for å redusere kostnader og effektivisere driften.2  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har bistått i dette arbeidet. Resultatene inngår i grunnlaget for vurdering av 
egen virksomhet.  
 

 Sykehuspartner HF skal gjennomføre sanering av applikasjoner som beskrevet i kapittel 

2.2, og innføre prinsipper for strategisk prising som understøtter raskere sanering. 

Prinsippene skal avklares med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er delvis nådd 
Som en del av strategisk prising, har Sykehuspartner innført eget tjenestepris for «små 
applikasjoner» fra og med 2022. Hensikten med å innføre tjenestepris (standardpriser) for «små 
applikasjoner» var for å synligjøre en kostnad for denne type applikasjoner overfor 
helseforetakene. Det er sanert «små applikasjoner» i samarbeid med helseforetakene. Hensikten 
med strategisk prising av «små applikasjoner» er å sanere flere applikasjoner i fremtiden.  
 
Slik situasjonen er i dag, er det ikke mulighet for strategisk prising av større applikasjoner med 
mindre Helse Sør Øst har regionale alternativer som en erstatning for de lokale løsningene som 
brukes av helseforetakene i dag. Utrulling av regionale løsninger tar tid (flere år), derfor er 
helseforetakene helt avhengig av å ha lokale løsninger frem til de regionale løsningene er på 
plass. Overgang til regionale løsninger der dette er på plass vil være et prioritert område, og vil 
være et samarbeid mellom Helseforetakene; Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF.  

 

                                                        
2 https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsemonitor 
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3.2 Økonomi 

3.2.1 Tjenestepris og tildeling av midler 

 Sykehuspartner HF skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse 
Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF skal månedlig rapportere på helhetlig virksomhetsstyring. 
I 2021 omfatter dette målekort og avvik, samt løpende driftskalender som angir dager uten 
kritiske hendelser (grønne dager). I tillegg skal det tertialvis gis risikooversikter og 
utdypende rapporter for programmet STIM (program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering) og kritiske prosjekter som Windows 10-prosjektet. For 
økonomirapporteringen skal malverket som Helse Sør-Øst RHF utarbeider benyttes, 
prognoser skal leveres månedlig, og kommentarer til utviklingen skal ivareta den samlede 
virksomhetsstyringen. Verdivurdering av balanseposter i Sykehuspartner HF skal skje i 
samråd med Helse Sør-Øst RHF.  

 Prosjekter der helseforetakene skal bidra med finansiering skal formaliseres forut for 
oppstart av prosjektene gjennom inngåelse av låneavtaler mellom det respektive 
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF. Videre vil det inngås en tilhørende låneavtale mellom 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.  

 Helse Sør-Øst RHF kan yte basisrammefinansiering av enkelte områder av Sykehuspartner 
HF sin virksomhet. Det besluttes i det enkelte års budsjett hvilke områder det skal gis 
basisrammefinansiering til, inkludert størrelsen på finansieringen. For 2021 er 
basisrammefinansieringen fra Helse Sør-Øst RHF inntil 375 millioner kroner. 
Basisrammetildelingen skal finansiere deler av det opparbeidede resultatunderskuddet på 
562 millioner kroner per 31. desember 2018, driftskostnader i programmet STIM og 
merkostnader til pensjon.  

 Sykehuspartner HF skal i økonomisk langtidsplan, og årlige budsjetter, bidra til å 
tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer 
som skjer i programmet STIM. Dette gjelder også den regionale IKT-prosjektporteføljen og 
de øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner HF.   

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har rapportert i henhold til krav og frister gitt av Helse Sør-Øst RHF. Der det 
ut fra fullmakt er behov for finansiering er det søkt om dette i henhold til gjeldende regler. 
Budsjett og økonomiske langtidsplaner inkludert økonomiske og finansielle konsekvenser er 
levert og presentert. 
 

 På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig effektivisering i 
Sykehuspartner HF. Kravet betyr at det skal synliggjøres konkurransedyktighet ved å 
dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon 
av det samlede kostnadsnivået og at Sykehuspartner HF identifiserer, realiserer og 
dokumenterer fallende enhetskostnader innen alle sine leveranseområder. Gjennom 
budsjettprosessen og økonomisk langtidsplan må Sykehuspartner HF synliggjøre 
kostnadseffektivitet og kvalitet. 

Målet er delvis nådd 
Gjennom budsjettarbeidet prioriteres arbeidet med kostnadskontroll som grunnlag for 
oppfølging av kostnadseffektivitet. I budsjettene innarbeides det krav til effektivisering.  
Sykehuspartner HF har gjennom 2021 implementert ulike kostnadstiltak. Arbeidet med 
sanering og standardisering av applikasjoner og servere bidrar til en effektivisering av driften, 
og legger til rette for økt bruk av regionale fellestjenester.  
Sykehuspartner HF arbeider med å redusere enhetsprisene gjennom det årlige budsjettarbeidet, 
og har i 2021 et positivt avvik mot budsjett som følge av lave kostnader. Effektivisering er et 
kontinuerlig og langsiktig arbeid, og vil være et prioritert område for Sykehuspartner HF 
fremover. 
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 Videreutviklingen av tjenesteprismodellen skal fortsette, og det skal legges spesielt vekt på 
god kvalitet i datagrunnlaget.  

Målet er nådd 
Det er i løpet av 2021 arbeidet aktivt med videreutvikling av Tjenesteprismodellen som benyttes 
for utfakturering av Sykehuspartner HF sine IKT-tjenester. Grunnprinsippene og rammeverket 
for ny tjenestepris er utarbeidet i dialog mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og 
Sykehuspartner HF.  
 
Egen tjenesteprismodell for «små applikasjoner» tas i bruk fra og med 2022 i henhold til vedtak i 
direktørmøte ved Helse Sør Øst. Siste oppdateringer og kvalitetssikring er gjort i 
budsjettprosessen. Det er planlagt å overføre mer informasjon fra tjenesteprismodellen til 
tjenestekatalogen, slik at det blir mulighet for å hente ut tjenestepriser rett fra den nye portalen 
som skal tas i bruk. Da vil informasjonen bli tilgjengelig for alle brukere i Helse Sør-Øst. 
Det arbeides med å øke kvaliteten på forbrukerbaserte nøkler, som for eksempel  antall servere i 
drift, antall database lisenser (SQL), eller mengde lagring.  Hensikten med arbeidet er å sette 
Sykehuspartner HF i stand til å levere en forbruksbasert fordeling av kostnader til 
helseforetakene når plattformen er modernisert. Med tiden vil dette gi helseforetakene mulighet 
til å påvirke eget kostnadsnivå. I 2021 har Sykehuspartner HF tjenestepriset 111 større 
applikasjoner. 

 

3.2.2  Resultat 

 

 Årsresultat skal være 100 millioner kroner for Sykehuspartner HF i 2021 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF økonomiske resultat for 2021 er bedre enn budsjett. Positivt budsjettavvik 
avregnes mot øvrige helseforetak.   
  

3.2.3  Likviditet, investeringer og fullmakter 

 
 Sykehuspartner HF har budsjettert med investeringer på totalt 1075 millioner kroner, 

hvorav 190 millioner kroner finansieres ved inngåelse av finansielle leiekontrakter. 
Sykehuspartner HF tildeles likviditet til investeringer med inntil 785 millioner kroner. I 
tillegg kommer lokale IKT-investeringer som skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 
De lokale IKT-investeringene utgjør omlag 100 millioner kroner 

Målet er delvis nådd 
Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør 830 MNOK mot budsjett på 1 075 MNOK. 
Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av lavere investeringer i program 
STIM, investeringsrammen sikker og stabil drift og delporteføljen sikkerhetstiltak. Av avviket på 
245 MNOK utgjør STIM 169 MNOK. Dette skyldes i hovedsak senere overgang til 
gjennomføringsfasen enn planlagt for enkelte prosjekt (42 MNOK), besparelser grunnet mindre 
behov for ressurser enn budsjettert (25 MNOK), redusert omfang i programmet (45 MNOK) 
samt eksterne forhold som for eksempel lang leveransetid på utstyr (41 MNOK). Programmet 
hadde også en avsetning for økonomisk usikkerhet på 25 MNOK (styringsramme P50) i budsjett 
som ikke er benyttet. Avvik er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av Windows 
10 fase 2 som har en ekstra kostnad på +9 MNOK. 
 
 

 Alle prosjekter utenfor daglig ledelse, og av strategisk betydning, skal fremmes Helse 
Sør-Øst RHF for behandling uavhengig av økonomisk omfang. Sykehuspartner HF 
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inngår selv vedlikeholdsavtaler som er nødvendig for å ivareta Sykehuspartner HFs 
ansvar for drift og forvaltning.  

 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har oversendt søknader for godkjenning i tråd med gjeldende 
praksis til Helse Sør-Øst RHF, blant annet prosjekter under program STIM. 
 
Sum investeringer er lavere enn budsjett.  

Sykehuspartners investeringsbudsjett  Budsjett 2021 Resultat 2021 

Sikker og stabil drift 245 224 

STIM 373 204 

Sikkerhetstiltak  62 25 

Automatisering og effektivisering 35 17 

Modernisering og effektivisering (testmiljø) 15 -  

Forvaltning av kundetjenestene (SLA) 40 41 

Infrastrukturbehov i Regional IKT 15 13 

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 190 173 

Lokale IKT-investeringer 100 118 

Andre investeringer  15 

Sum investeringsbudsjett millioner kroner 1075  830 

 

3.3  Organisatoriske krav og rammer 

3.3.1 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i helseforetaket skal være minst 75 % innen 

20233 

Målet er nådd. 
Andel enheter med godt sikkerhetsklima i Sykehuspartner HF var 84% i 2021. 

3.3.2 Bemanning 

 Sykehuspartner HF skal iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og 

ha et særskilt fokus på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien. 

Målet er nådd. 
Medarbeiderundersøkelse ForBedring er gjennomført etter plan. Det er gjennomført kartlegging 
av arbeidsmiljø ved hjemmearbeid under pandemien med oppfølging i AMU og de ulike 
virksomhetsområdene. Det er tilbudt kurs i oppmerksomt nærvær som et tiltak for håndtering 
av stress. Risikovurderinger for smittevern og smitteverntiltak er gjennomført ved alle 
lokasjoner, samt kontinuerlig oppdatering av veiledninger og retningslinjer, i tråd med føringer 
fra helsemyndighetene. Registreringssystem for fysisk tilstedeværelse er etablert og benyttet. 
Det er tilrettelagt for at ansatte kan arbeide hjemmefra ved behov under pandemien. På 
arbeidsplassene er det iverksatt smitteverntiltak gjennom hele året. 
 

3.3.3 Beredskap og sikkerhet 

 Sykehuspartner HF skal videreutvikle sine beredskapsplaner i lys av erfaringer og 

evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser. 

Målet er nådd 

                                                        
3 Målt gjennom undersøkelsen ForBedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon på indikatoren 
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Sykehuspartner har oppdatert planverket i ny modernisert mal. Planer er oppdatert etter 

innspill som følge av koronapandemien og andre hendelser. Det er gjennomført en øvelse i 

desember 2021 der pandemi og cybersikkerhet var tema. Det er gjennomført opplæring og kurs 

av sentrale roller i hendelseshåndteringen. 

 

3.3.4 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes 
håndtering av uønskede hendelser 

 Sykehuspartner HF skal følge opp at tiltakene som er satt i verk faktisk fungerer og at 

tilgjengelige virkemidler som kan bidra til å bedre meldekulturen tas i bruk. Arbeidet må 

sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes 

oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets 

krav i 2020 om å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten.  

Målet er nådd. 
Ledere på alle nivåer skal ha løpende oppmerksomhet på forbedringsarbeid og tilrettelegge for 
en kultur hvor det meldes fra om, og læres av avvik og forbedringsområder. I 2021 har 
Sykehuspartner HF arbeidet målrettet med håndtering av innmeldte avvik, og identifiserte tiltak 
har blant annet ført til forbedringer i interne prosesser og rutiner.  
 

3.4  Styringsparametre og resultatkrav 2021 

 
 
 Måles ved Målsetning 2021 

 
Resultat 2021 

 

Sikker og stabil drift  

Løpende driftskvalitet - 
driftskalender  

Antall grønne dager pr. måned pr. 
helseforetak. Rullerende tre måneders 
gjennomsnitt av antall grønne dager, 
unntatt eksterne hendelser. Helseforetak 
som inngår i målingen: Oslo 
universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, Sykehuset 
Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, 
Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF, 
Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i 
Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF. 
Grønne dager: Ingen 1A [Kritisk (1) 
hastesak (A)] eller 2A hendelser over 
avtalte løsningsfrister. Målsatt løsningstid 
(tjenesteavtalen (Bilag 2 - bruksvilkår): 
Dagtid 1A Dagtid 2A Kveld/natt/helg 1A 
Kveld/natt/helg 2A. 

28* grønne dager pr. 
måned pr. helseforetak 
 
*februar=26 dager 

27 

Tilgjengelighet for tjenester 
 

Gjennomsnitt tilgjengelighet pr. måned for 
kritikalitet 1 og 2 tjenester. Total oppetid 
fratrukket nedetid i henhold til driftsavtale. 
Målt i datasenter, unntatt eksterne 
hendelser. Helseforetak som inngår i 
målingen: Oslo universitetssykehus HF, 
Akershus universitetssykehus HF, 
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset 
Østfold HF, Vestre Viken HF, Sørlandet 
sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, 
Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas sykehus 
HF. 

99,95 % 99,99 % 
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 Måles ved Målsetning 2021 

 
Resultat 2021 

 

Antall kritiske hendelser 
 

Prosentvis endring fra 2020 for antall 
hendelser kategorisert som 1A og 2A, 
unntatt eksterne hendelser i henhold til 
"Service Level Agreement" (SLA). 
Helseforetak som inngår i målingen: Oslo 
universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, Sykehuset 
Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, 
Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF, 
Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i 
Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF 

0 % 13 % 

  

Levert kapasitet iht bestilling 
 

Tildelte ressurser, iht. bestilte ressurser 
med tre måneders forutsigbarhet (interne 
og eksterne), fra Sykehuspartner HF. 
Måles glidende siste tre måneder. 

96 % 
 

97 % 

  

Leveranser iht. siste avtalte dato 
med kunde 

Andel leveranseoppdrag levert i henhold 
til siste avtalte leveransedato. Alle 
leveranseoppdrag (SLA og 
tjenesteendringer) hvor dato er avtalt med 
kunde. Avtalt leveransedato er den dato 
som til enhver tid er sist avtalt med kunde. 

75 % 81 % 

Andel av kapasitet brukt på 
leveranseoppdrag 

Andel timer brukt på leveranseoppdrag 
(SLA og tjenesteendringer) i % av totalt 
timeforbruk i Sykehuspartner HF. Totalt 
antall timer brukt på leveranseoppdrag 
(SLA og tjenesteendringer). 

Nøkkeltall  273 018 timer / 
8,8% av totalt 
timeforbruk 
 

Leveranseevne Andel av kundeplan 2021 levert innen 
31.12.2021. 

90 % 95,8 % 

Leveranser ut over avtalt 
kundeplan 

Antall leverte leveranseoppdrag (SLA og 
tjenesteendringer) som ikke er avtalt i 
kundeplan. 

Nøkkeltall Ingen (alle er 
inkludert i 
kundeplan) 

Kundetilfredshet 
 

Måling av kundetilfredshet for alle kunder, 
rettet mot de øverste 
ledelsesnivåene. Skala 1-6. 
Tilfredshetsmålingen gjennomføres 2 
ganger pr år. 
Resultat for spørsmålet «Samlet sett, hvor 
fornøyd har du vært med Sykehuspartner 
HF som leverandør siden forrige måling?» 
benyttes som målemetode. Måler 
totalopplevelse i 
Kundetilfredshetsundersøkelsen.  
 

>= 4,2  3,5 

Kvalitet på leveransene  Måling av tilfredshet med håndtering av 
leveranse. Dette gjelder kundeinitierte 
leveranseoppdrag (tjenesteendringer).  
Skala 1-6.  
Resultat på spørsmålet «Totalt sett, hvor 
fornøyd er du med måten Sykehuspartner 
HF har håndtert denne leveransen? 
 

N/A 
 

N/A 
For få svar (under 
10%) gir ikke 
grunnlag for 
resultatmåling 
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 Måles ved Målsetning 2021 

 
Resultat 2021 

 

Brukertilfredshet Resultat for spørsmål «Totalt sett, hvor 
fornøyd er du med håndtering av saken 
din?» i spørreundersøkelsen «Tilfredshet 
med saksløsning hos Sykehuspartner HF". 
Gjelder samlet for IKT og administrative 
tjenester. 
 

>= 5,0 
 

5,2 

  

Økonomisk resultat Bokført resultat for inneværende måned 
og hittil i år. 

100 mill. kroner 117 mill. kroner 4 

Investering Bokførte investeringer for inneværende 
måned og hittil i år. 

1075 mill. kroner 830 mill. kroner 

Administrasjonseffektivitet Andel interntid av totaltid for alle ansatte. 
Total kapasitet = totalt antall timer for alle 
ansatte i Sykehuspartner HF 
Administrasjon = interntid, basert på 
budsjettunderlag for den enkelte 
organisasjonsenhet. 

12 % 
Rapporteres per tertial 

13 % 

Brutto månedsverk 
 

All arbeidstid som er utbetalt omgjort til 
månedsverk. Alle som har mottatt lønn 
ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, 
vikarer, engasjement, ansatte som har 
permisjon med lønn, utvidet arbeidstid, 
timelønn/merarbeid, overtid og innleid 
arbeidskraft. Inkluderer ikke personer som 
har permisjon uten lønn + konsulenter. 

1727 1665 

IKT-kostnad per ansatt «IKT-kostnad»: IKT-kostnader i 
Sykehuspartner HF med unntakav 
varekostnad og finanskostnad, 
administrative tjenester og 
medisinskteknisk utstyr. Antall ansatte er 
lik antall brukere fra årsrapport foregående 
år (dvs. 31.12.2019). 

48 876 kroner 
Rapporteres per tertial 

47 062 

Sykefravær  «Fravær fra lønnet arbeid på grunn av 
sykdom», ref. www.ssb.no/sykefratot. 

<4,5% 5,3% 

Kvalitet masterdata Kvalitetsindeks på aktive varer i regional 
ERP-løsning (minimumsstandard for 
beskrivelse av artikler i regional løsning; 
standardisert navn, utfyllende beskrivelse, 
synonymer, produsent, produsentens art. 
nr. og bilde). 
 

92 % 91 % 

 

                                                        
4 Endelig resultat legges inn når økonomi II foreligger 

https://www.ssb.no/sykefratot
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. Strategier og planer 
Teknologi er en stadig viktigere innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og mer 
effektiv pasientbehandling og samhandling. Den økende digitaliseringen av 
spesialisthelsetjenesten krever at Sykehuspartner HF må tilpasse seg utviklingen i takt med 
helseforetakene.  
 
Strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF understøtter Regional utviklingsplan for Helse 
Sør-Øst og Regional delstrategi for teknologiområdet, og viser retning for Sykehuspartner HFs 
utvikling fremover. Overordnet strategisk målbilde ble vedtatt som en del av sak 
Sykehuspartner HF 008-2021 strategisk målbilde 2025, kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 
Sykehuspartner HF har gjennom 2021 konkretisert det strategiske målbildet, og dette ble 
vedtatt av styret i Sykehuspartner HF i sak 110-2021 strategisk målbilde Sykehuspartner HF, 
etter at forslaget hadde vært på innspillsrunde i foretaksgruppen. 

Kjernen i det strategiske målbildet er at Sykehuspartner HF er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. Målbildet består i 
tillegg av fem områder (pilarer) som støtter opp om målbeskrivelsen.  

Økt digitalisering og innovasjonstakt betyr at Sykehuspartner HF må levere på nye og endrede 
behov i årene som kommer, i tillegg til å levere effektiv drift og utvikling av tjenester i dagens 
tjenesteportefølje. En tydelig beskrivelse av fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse er 
viktig for at Sykehuspartner HF skal oppnå det strategiske målbildet 2025, og fortsette å bidra i 
utviklingen av helsetjenestene i regionen, jf. sak 008-2021 og 114-2021 status og videre planer i 
arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og kjøp av tjenester i Sykehuspartner HF. 

En viktig oppgave for Sykehuspartner HF fremover er videreføringen av arbeidet med å etablere 

en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, jf. sak 008-

2022 STIM programplan 2022-2023 og STIM styringsdokument v2.0. Hovedformålet med en slik 

etablering er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr, og 

understøtte helseforetakenes endringsbehov.  

 


