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Styringsparametere  
april Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift Løpende driftskvalitet – driftskalender 27 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet for tjenester 99,99 % 99,95 % 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %

Teknologi- og prosjektleveranser
Levert kapasitet iht. bestilling (regionale prosjekter) 96,5 % 96,0 % 96,1 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Økning i
interne ressurser i prosjektleveranser

-5,0 % > 0 % -4,0 % > 0 % > 0 % > 0 %

Tjenesteleveranser

Leveransepresisjon. Andel leveranser levert i henhold til 
første avtalte leveransedato. 

40,9 % 60,0 % 37,1 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2022 levert innen 
31.12.2022 Rapporteres tertialvis 23,5 % 34,0 % 90,0 % 90,0 %

Brukertilfredshet 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet (*siste halvår) Rapporteres halvårlig 4,2 4,2 4,2

Økonomi/effektivisering

Økonomisk resultat 9 MNOK 8 MNOK 51 MNOK 44 MNOK 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 45 MNOK 81 MNOK 272 MNOK 317 MNOK 1 046 MNOK 1 206 MNOK

Sanering av applikasjoner Rapporteres tertialvis 32 % 35 % (*per.31.6) 40 % 40 %

Organisasjon og utvikling

Sykefravær mars 2022 6,6 % 5,4 % 6,3 % 5,4 % 5,4 % 5,4 %

Andel egne ansatte 79,2 % nøkkeltall 79,9 % nøkkeltall na nøkkeltall

Brutto månedsverk 1 719 1 771 1 719 1 761 1789 1789

Målekort 2022  



Løpende driftskvalitet – driftskalender Målet er ikke nådd. Det er ulikheter både i type hendelse og årsaker til disse. Det jobbes videre i samarbeid med aktuelle 
leverandører for å utbedre feil og forhindre gjentakelser.

Økning i andel interne ressurser i 
prosjektleveranser

Det er en markant økning i ressursbehovet fra både regionale prosjekter og Sykehuspartner-prosjekter, og det er ikke nok interne 
ressurser til å dekke behovet. Det er levert 5% flere interne prosjektressurser enn samme periode i fjor.

Leveranser iht. første avtalte dato med 
kunde

Det var 66 leveranser med første planlagte leveransedato i april, og av disse er 27 levert. Totalt er det levert 52 leveranser i april. Med 
ny leveransemodell forventes høyere treffsikkerhet på leveransepresisjon for leveranser bestilt fra andre halvår 2021. Det har vært 
svak kvalitet på datoplanlegging tidligere, og dette påvirker fremdeles leveransepresisjonen. Det pågår flere tiltak for å forbedre 
presisjon på leveranseevne som blant annet inkluderer optimalisering av flyt og samhandling, samt bedre planlegging av 
leveranseforløp. 

Leveransekapasitet: andel av kundeplan 
2022 levert innen 31.12.2022

Det er levert 235 leveranser hittil i år. Dette er noe over nivå for fjoråret, men levert med færre ressurser fordi linjekapasitet brukes i 
større grad til regionale prosjekter enn i samme periode i fjor. Det arbeides med å øke leveransekapasiteten og redusere ledetiden i 
Sykehuspartner HF gjennom å optimalisere flyt i prosesser. 

Sanering av applikasjoner Ni sprinter med helseforetakene har de to siste årene bidratt til 32 % sanering. Saneringer identifiseres løpende i dialog med 
foretakene. Det er fremdeles applikasjoner som ikke er ferdigbehandlet og inkludert i totalen på grunn av manglede respons fra 
enkelte helseforetak. Det er i økende grad utfordrende for helseforetakene å kunne sanere applikasjoner uten å erstatte med annen 
applikasjon. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere beslutningsprosesser og faglige nettverk/fagråd for det videre 
standardiseringsløpet.

Investeringer (inkl. lokale HF-
investeringer)

I perioden er investeringene på 45 MNOK som er 36 MNOK lavere enn budsjett. Det er lavere investeringer innen følgende 
porteføljer i perioden: STIM, sikker og stabil drift og finansiell lease. For sikker og stabil drift og finansiell lease antas det å være 
periodeavvik, prognose for året er lik budsjett. For STIM forventes det at investeringene blir lavere enn budsjett for året. Redusert 
investeringsprognose for STIM skyldes blant annet forskyvning av kostnader eller utsatt oppstart av gjennomføringsfase. Dette gjelder 
spesielt for prosjekt modernisering av nett, modernisering leveranseplattform, regional testplattform, trådløst nett og Windows 10. 

Sykefravær Sykefraværet i mars viser 6,6 %, samme nivå som februar måned,  og en økning fra samme periode foregående år. 
Årsaken til økningen februar og mars er sannsynligvis høyt korona-smittetrykk og sesongbasert høyere forekomst av 
luftveisinfeksjoner.  Sykefraværet følges tett opp fra ledelsesnivå.

Målekort - avviks- og endringskommentarer april



Regnskap Sykehuspartner HF april 2022

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har et resultat som er 1 MNOK bedre enn budsjett i perioden. Positivt avvik skyldes forskjellig 
prinsipp knyttet til inntekter i STIM mellom regnskap og budsjett. Inntektsføring skjer i tråd med realiserte 
driftskostnader i regnskapet mens budsjett er flatt periodisert. STIM har et positivt resultat på 3 MNOK i perioden. 
Korrigert for periodiseringsavviket i STIM viser Sykehuspartner HF et resultat som er 2 MNOK lavere enn budsjett i 
perioden (-2 MNOK). 

Resultat i perioden inkluder kostnader til Helselogistikk (0,6 MNOK ) og M365 (2 MNOK) som ikke var inkludert i 
budsjettet til Sykehuspartner HF. 

Kostnadssiden påvirkes positivt av lavere kostnader innen områdene personal (+5 MNOK), avskriving (+5 MNOK) 
og lisens, service og vedlikehold (+5 MNOK). Positivt avvik innen kontogruppe for ekstern bistand er innen STIM. 

• Sum driftsinntekter: Inntektene til program STIM er redusert med 7 MNOK, fordi inntektsføring skjer i tråd med 
realiserte driftskostnader. I tillegg er inntektene redusert som følge av lavere kundestyrte avskrivninger med 8 
MNOK. Øvrige avvik består av nettoeffekten av kundestyrte avtaler, Periferi og andre variable tjenester. 

• Personalkostnader: Personalkostnadene i mars 5 MNOK lavere enn budsjettert. Det er positivt avvik på lønn (+3 
MNOK), refusjoner (+2 MNOK) og andre personalkostnader (+1 MNOK). 

• Avskrivinger: Avskrivninger er 5 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Avviket skyldes i hovedsak forsinkede 
regionale løsninger som LAB løsning OUS, forskningsportal, data og analyseplattform (RDAP) samt 
telekomplattform OUS fra STIM i henhold til budsjett i perioden.  Redusert nivå på kundestyrt avskriving vil 
redusere inntekt tilsvarende.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 5 MNOK lavere enn budsjett i perioden, hovedsakelig innen 
området administrative fellessystemer. 

• Ekstern bistand: Viser et positivt avvik på 3 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 6 MNOK lavere enn 
budsjett. For øvrig virksomhet er kostnader til ekstern bistand høyere enn budsjett (-3 MNOK). 

• Andre driftskostnader: 1 MNOK høyere enn budsjett. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 36 36 0

Driftsinntekter 365 375 -10

Konsulentinntekt 14 16 -2

Sum driftsinntekter 415 427 -12

Personalkostnader 139 144 5

Aktiverbare timer -8 -10 -2

Varekostnad 6 4 -2

Avskrivninger 106 111 5

Lisenser,service og vedlikehold 106 111 5

Ekstern bistand 34 37 3

Andre driftskostnader 20 19 -1

Sum driftskostnader 402 415 13

Driftsresultat 13 12 1

Nettofinans 4 4 0

Resultat 9 8 1

Herav endrede pensjonskostnader 0 0

Resultat etter pensjonsjustering 9 8 1

Denne periode  (Apr)



Regnskap Sykehuspartner HF per april 2022

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har et resultat 7 MNOK bedre enn budsjett inkludert korreksjon av personalkostnader. Positivt 
avvik skyldes forskjellig prinsipp knyttet til inntekter i STIM mellom regnskap og budsjett. Inntektsføring skjer i tråd 
med realiserte driftskostnader i regnskapet mens inntektene (basisfinansiering) i budsjett er flatt periodisert. STIM 
har et positivt resultat på 12 MNOK hittil i år. Korrigert for periodiseringsavviket i STIM viser Sykehuspartner HF et 
resultat noe under budsjett hittil i år (-4 MNOK).

Inntektene er 20 MNOK lavere enn budsjettert. Av inntektsavviket utgjør Program (STIM) 17 MNOK, med tilsvarende 
lavere kostnader. På kostnadssiden har følgende kontogrupper lavere kostnader enn budsjett personalkostnadene 
(+13 MNOK), avskrivinger (+6 MNOK), lisenser (+8 MNOK) og andre driftskostnader (+3 MNOK). 

Inkludert i tallene til Sykehuspartner HF er driftskostnader knyttet til prosjektene, Helselogistikk (3 MNOK) og 
Microsoft 365 (8 MNOK) som ikke er inkludert i budsjett. 

• Sum driftsinntekter: Inntektene til program STIM er redusert med 17 MNOK, fordi inntektsføring skjer i tråd med 
realiserte driftskostnader. Reduserte kundestyrte avskrivninger gir tilsvarende en inntektsreduksjon på 14 MNOK. 
Fakturering av administrative fellestjenester, pereferi og variable tjenester har et positivt avvik 11 MNOK. 

• Personalkostnader: Personalkostnadene er 13 MNOK lavere enn budsjettert. Pensjonskostnader er 2 MNOK over 
budsjett. Det er positivt avvik på lønn (+7 MNOK), refusjoner (+4 MNOK) og andre personalkostnader (+ 5 MNOK). 

• Avskrivinger: Avskrivninger er lavere enn budsjett som følge av forsinkede regionale overføringer. Dette gjelder 
blant annet LAB løsning OUS, forskningsportal, data og analyseplattform (RDAP) samt telekomplattform OUS fra 
STIM.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 8 MNOK lavere enn budsjett blant annet innen administrative 
fellestjenester.

• Ekstern bistand: Viser et negativt avvik på 5 MNOK. Det er et negativt avvik innen IKT-tjenester og positivt avvik 
innen program STIM. 

• Andre driftskostnader: 3 MNOK lavere enn budsjett. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 144 144 0 432

Driftsinntekter 1 465 1 484 -18 4 512

Konsulentinntekt 65 67 -2 200

Sum driftsinntekter 1 675 1 695 -20 5 143

Personalkostnader 558 571 13 1 759

Aktiverbare timer -41 -42 -1 -134

Varekostnad 16 14 -1 43

Avskrivninger 422 428 6 1 353

Lisenser,service og vedlikehold 436 444 8 1 329

Ekstern bistand 148 143 -5 397

Andre driftskostnader 74 77 3 239

Sum driftskostnader 1 613 1 635 23 4 985

Driftsresultat 62 59 3 158

Nettofinans 13 16 3 58

Resultat 49 44 5 100

Herav endrede pensjonskostnader 2 2

Resultat etter pensjonsjustering 51 44 7 100

 Budsjett

2022 

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF april (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 272 MNOK mot budsjett på 317 MNOK per
april.

Prognosen for året er justert ned fra forrige rapportering med 161 
MNOK som gjelder STIM, sikkerhetstiltak, forvaltning av 
kundetjenestene, automatisering og effektivisering og lokal finansiering 
SIV.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og 
overført fra Regional IKT.

Totale investeringer utgjør 205 MNOK mot et budsjett på 503 MNOK 
som gir et avvik på 298 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per april 5 MNOK lavere 

enn budsjett.
• I april har Regional IKT overført løsninger innenfor Digitale 

innbyggertjenester som utgjør 5 MNOK. Budsjettavvik på 293 MNOK 
gjelder:

 Regional laboratoriedataløsning (171 MNOK)
 Forskningsportalen Helse Sør-Øst (31 MNOK)
 Regional data- og analyseplattform (33 MNOK)
 Stråledoserapportering (16 MNOK)
 Regional ambulansejournal (10 MNOK)
 ELN - Elektronisk forskningslogg (5 MNOK)
 Interaktiv henvisning og rekvirering (32 MNOK)
 Digitale innbyggertjenester (-5 MNOK)

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2022 

 Bevegelse 

denne periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2022-04 

Anlegg under utførelse (AUU) 726 -242 725,364

Kapitaliserte investeringer 13 677 295 478 14 154

Avskrivninger -10 267 -107 -316 -10 583

SUM 4 136 -53 161 4 297

 Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK) 

 Anskaffelse 

denne periode 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud

hittil i år 

 Årsprognose 

pr 2022-04 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 12 71 99 28 321 426 105

Sikker og stabil drift 8 75 72 -3 265 265

Sikkerhetstiltak 3 9 20 10 61 90 29

Forvaltning av kundetjenestene 1 4 16 12 31 40 9

Automatisering og effektivisering 1 3 9 6 23 45 22

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 9 74 71 -3 225 225

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt)

Sum Investeringer styrt av SP 35 237 286 49 927 1 091 164

Lokal finansiering AHUS 3 3 10 10

Lokal finansiering SI 1 2 1 8 8

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 3 1 -2 3 3

Lokal finansiering OUS 5 19 16 -2 60 60

Lokal finansiering VV 1 3 5 2 17 17

Lokal finansiering SIV 1 4 1 -3 7 4 -3

Lokal finansiering ST 1 2 1 5 5

Lokal finansiering SS 1 2 2 8 8

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 10 36 31 -5 119 116 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 45 272 317 44 1 046 1 207 161

Regional forbedring 4 26 31 5 90 90

Overført fra Regional IKT 5 180 472 292 1 036 953 -83

Sum investeringer styrt av HSØ 9 205 503 298 1 126 1 043 -83

Totalt 54 477 820 342 2 172 2 250 78



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, og prognosen er nedjustert som følge av dette.

• STIM: Investeringene er 28 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år og prognosen for året er justert til 321 MNOK. Avvik hittil i år skyldes i hovedsak:

 Forskyvning av kostnader, forsinkelse eller utsettelse i forbindelse med oppstart i gjennomføringsfase for prosjektene Modernisering av nett, Modernisering 
leveranseplattform, Regional testplattform, Trådløst nett og Windows 10 (-33,3 MNOK)

 Prosjekt Tjenesteetablering mobile enheter og PAM for MTU/BTU blir ikke startet (-7,0 MNOK)

 På grunn av global komponent mangel var utstyrsleveranse til prosjekt Kryptert indre kjerne forsinket og ikke budsjettert for 2022 (10,5 MNOK)

 Andre avvik knyttet til besparelser, midlertidig stopp i prosjekt og diverse (-16,4 MNOK)

 Overordnet er det innarbeidet en reservert likviditet i budsjettet for å håndtere utfordringene ovenfor (18,2 MNOK)

• Sikker og stabil drift: Det er i april investert for 8 MNOK fordelt på datasenter 7 MNOK og identitet og tilgang 1 MNOK.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i april utgjør 3 MNOK som fordeler seg på fem prosjekter samt infrastruktur til sikkerhetsplattformen. Budsjettavvik skyldes senere 
oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i budsjett for Rollebibliotek del 2, Fido 2 og Verktøy for Life Cycle Management PKI. I tillegg er nivået på infrastruktur-
investeringer i sikkerhetsplattformen lavere enn det periodiserte budsjettet pr april. Prognosen er redusert med 29 MNOK fra forrige rapportering.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i april på 1 MNOK er fordelt på fem prosjekter. Budsjettavvik knytter seg til forsinkelser knyttet til oppgraderinger av 
IMATIS, Metavision, Pacs og talegjenkjenning. Prognosen er redusert med 9 MNOK fra forrige rapportering som følge at dette.

• Automatisering og effektivisering: Investeringer i april på 1 MNOK er fordelt på 6 prosjekter. Budsjettavvik skyldes senere oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt i 
budsjett for Sikker digital kommunikasjonsløsning, Helhetlig styringssystem, AM Web APP for vareutlevering og SMAX for 4 HF. Prognosen er redusert med 23 MNOK fra 
forrige rapportering.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I april er det utplassert utstyr for 9 MNOK som er lavere enn budsjett, men hittil i år utgjør investeringsnivået 3 MNOK mer enn 
budsjettert. Prognosen er i henhold til årets budsjett på 225 MNOK.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF. Investert beløp i april utgjør 
10 MNOK som er 1 MNOK høyere enn budsjett. Pr april har Sykehuspartner avklart med SØHF og SIVHF om å øke årets ramme.

• Regional forbedring: Investeringer i april utgjør 4 MNOK og fordeler seg på 23 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Det er overført investeringer innenfor Digitale innbyggertjenester. Dette gjelder sluttavregning til Mine Henvisninger samt løsning for 
erstatte Min Journal



1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og 
helse eller virksomhetens drift. 
Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig 
merarbeid eller negative konsekvenser for 
omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, 
viktige for pasientgrupper/publikum, eller 
essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen 
kan medføre fare for liv og helse, betydelig 
merarbeid eller negative konsekvenser for 
omdømmet til kunden.
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Målet på 28 grønne dager er nådd for fire av ni helseforetak. Det har vært fem felleshendelser som har berørt to eller flere helseforetak. Det jobbes videre i samarbeid med aktuelle leverandører for å utbedre feil og 
forhindre gjentakelser.

Tiltak følges opp i etablerte prosesser. Målet om oppetid er nådd for samtlige helseforetak.

Driftskalender april 2022
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Prognose og måloppnåelse OBD-mål 2022 (kritiske hendelser intern årsak)Endringsvolum 2021

Endringsvolum 2022

Akk. hittil i 2022

Akk. mål i "OBD 2022"

Kritiske hendelser april
Målet for perioden er nådd. Det har vært 23 hendelser i april, noe som er en økning på 21 % sammenlignet med samme måned i fjor. Det har vært fem felleshendelser som har berørt to eller flere helseforetak. 
Det jobbes videre i samarbeid med aktuelle leverandører for å utbedre feil og forhindre gjentakelser. 

.  
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Økt involvering og ansvarliggjøring 

av leverandører i 
livssyklushåndtering av infrastruktur 
og programvareløsninger

• Oppdatering og gjennomgang av 
Tjenestekatalog med ansvar og 
roller for applikasjoner og 
infrastruktur

• Strukturert arbeid med generelle 
tregheter i Helse Sør-Øst

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging etter 

uønskede driftshendelser 
• Tettere samarbeid mellom 

feilhåndteringsprosessen og 
problemprosessen for å lære av 
tidligere kritiske feil, samt redusere 
sannsynlighet for tilsvarende feil 
fremover



Standardisering og sanering og prosjekt Windows 10

Standardisering og sanering
Saneringsgraden er 32 %. Saneringer identifiseres løpende i dialog med foretakene. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere beslutningsprosesser og faglige 
nettverk/fagråd for det videre standardiseringsløpet. Dette gjøres i tett samarbeid med Sykehuspartner HF. Pilotcase innenfor lab-området er vurdert av regionalt fagråd og 
skal vurderes videre av Regional data- og analyseprosjekt (RDAP) og brukerrepresentanter fra helseforetakene. 21 standardiseringscaser er påbegynt og 4 er ferdigstilt. 
Arbeidet med strategisk prising og tjenesteetablering for applikasjoner fortsetter og er orientert om i regionalt porteføljestyre i april.

Prosjekt Windows 10 fase 2 har med noen få unntak god fremdrift på klargjøring for utrulling av klienter. Av de større helseforetakene er det kun ved Sykehuset i Vestfold HF 
at prosjektet per april ikke har startet utrulling av klienter (planlagt ultimo august). Milepælsplanen for fase 2 ble revidert i mars for å favne totalt antall klienter som skal 
oppgraderes av fase 2, inklusive lagerbeholdningen som ble overtatt fra fase 1. Antall oppgraderte klienter per april var 6 429 og antall oppgraderte klienter er i henhold til 
prognose. Prosjektets fremdrift utfordres av venting på avklaringer, nødvendig informasjon og underlag, tekniske spesialtilpasninger, tilgang til nøkkelressurser og andre 
praktiske forhold. Det er iverksatt tiltak for å redusere forsinkelser i forberedelser til utrulling samt styrking av prosjektriggen. I tillegg er det startet opp forberedende 
aktiviteter før plan for å få lengre kalendertid for gjennomføring per helseforetak. 

Prosjekt Windows 10 fase 3: prosjektet erfarer at kompleksiteten er mye høyere enn antatt, og at forutsatte forberedelser ikke har blitt foretatt av forvalter (helseforetak). 
Dette har medført lavt antall omlegginger i perioden. Med bakgrunn i økning i risiko har styringsgruppen gitt fase 3 mandat til å tilpasse seg situasjonen ved å starte tidlig 
isolering av klienter som ikke lar seg oppgradere, øke innsatsen for å få forberedt installasjoner og vurdere forlengelse av tidsrommet for omlegginger. Idet påtruffet antall 
av klienter har vært ca. halvt så stort som antatt i kalkyle, er det sannsynlig at fase 3 holder seg innenfor budsjettramme med nevnte endringer. Prosjektet arbeider som 
planlagt med Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF.

A BPMilepæl          På plan         Forsinket/sluttdato påvirkes ikke             Forsinket/Sluttdato påvirkes                  Avslutningsfase                Faseovergang                  Milepæl utsatt                   Utsatt milepæl godkjent

Windows 10 fase 2  

Windows 10 fase 3

2 500 klienter oppgradert

Windows10

Utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdig 12 000 klienter oppgradert 20 000 klienter oppgradert 23 000 klienter oppgradert

Utrullingsplan 2. halvår 2022 ferdig 500 klienter lagt om 1 200 klienter lagt om 1 900 klienter lagt om



Program STIM 

Se egen tertialrapport for program STIM   



Avvikshåndtering 
Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med intern kontroll og kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet for å øke oppmerksomheten på 
å behandle avvik og identifisere tiltak som bidrar til blant annet endringer i interne prosesser. Tiltakene har blant annet ført til sanering av gammelt verktøy, 
mitigering av sårbarheter og økt forståelse av prosess for tjenestedokumentasjon internt i Sykehuspartner HF. Anskaffelsesprosessen av nytt avvikshåndterings-
verktøy går som planlagt, og verktøyet forventes å bli tatt i bruk i slutten av året.

mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april

Åpne avvik forrige periode 326 304 326 412 411 457 452 444 488 348 334 346

Nye avvik 66 94 66 115 75 75 80 83 68 51 54 45

Internt innmeldt 36 57 63 90 51 52 46 61 38 28 26 28

Eksternt innmeldt 30 37 3 25 24 22 34 22 30 23 28 17

Lukkede avvik 65 65 11 118 29 82 80 38 210 58 46 38

Åpne avvik per månedsslutt 327 356 412 411 457 452 444 488 348 334 346 351



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i april utgjør 1 719 som er 52 lavere enn budsjett for måneden. Det er mange tilsettinger i prosess, og det arbeides med merkevarebygging av 
Sykehuspartner HF som virksomhet.

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per april er 5,80 %. Dette er 1,2 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet korona-
pandemien. 
Sykefravær: Sykefraværet i mars viser 6,6 %, som er samme nivå som februar måned,  og en økning fra samme periode foregående år. 
Årsaken til økningen februar og mars er sannsynligvis høyt korona-smittetrykk og sesongbasert høyere forekomst av luftveisinfeksjoner.

TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og oppfølging for å sikre at bemanning er i tråd med budsjett, og i tråd med Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet og behov for 
kompetansedreining.

Sykefravær: Oppfølging av ForBedring med tiltaksfokus, opplæring i linjen for å sikre oppfølging av sykefravær. Jevnlig medarbeideroppfølging og 1-1 samtaler.

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse- og kompetansetiltak. Økt fokus på Employer branding for å beholde og tiltrekke ønsket kompetanse.

Sykefravær 2020-2022Bemanning  2021-2022



Overordnet status, prosjekter i gjennomføringsfase:

 Sykehuspartner HF leverer til fire byggeprosjekter i gjennomføringsfase: Vestre Viken HF - Nytt sykehus i Drammen 
(PNSD), Oslo universitetssykehus HF - Nytt Protonsenter og klinikkbygg (RAD), Sørlandet Sykehus HF - Nytt 
psykiatribygg Kristiansand (NPK) og Oslo universitetssykehus HF - Oslo Storbylegevakt.

 Alle prosjekter i gjennomføringsfase er på plan.

 Forsinket  nettverksanskaffelse i STIM kan medføre konsekvenser for leveransene til nytt sykehus i Drammen. 
Sykehuspartner HF overvåker situasjonen

Overordnet status, prosjekter i forprosjektfase:

 Sykehuspartner HF leverer for tiden til fire byggeprosjekter i forprosjektfase: Oslo universitetssykehus HF - Gaustad 
(Rikshospitalet), - Aker,  - Livsvitenskapsbygget og Ny sikkerhetspsykiatri (NSP). Gaustad og Aker håndteres foreløpig 
som et felles prosjekt (ARH).

 Alle byggeprosjekter i forprosjektfase er på plan.

 NSP er i ferd med å starte opp forprosjektfase.

Prosjekter i tidligfase:

 Sykehuspartner HF har levert tilbud om rådgivningsbistand til byggeprosjektene Akershus universitetssykehus HF -
Psykisk helsevern Nordbyhagen, Nytt akutt og sengebygg i Telemark, og Nære kontorer – Tønsberg.

Prosjektportefølje Bygg IKT - Overordnet status



Prosjektportefølje Bygg IKT – Byggeprosjektenes tidslinje 2022-2023



Marginal Liten Moderat Alvorlig Svært alvorlig

 ‒1  ‒2 ‒3 ‒4 ‒5

Har inntruffet

Konsekvens

Svært stor

> 90 %

4
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Stor

65 - 90 %

Moderat

35 - 65 %

Liten

10 - 35 %

Meget liten

< 10 %
1

15 4b

ID Risiko Tiltaksbeskrivelse
Status på 

tiltak

4b

Om Sykehuspartner HFs linje ikke allokerer ressurser iht. 
prosjektenes behov i 2022-23 kan det føre til at prosjekt-
ene må fravike målet om 35 % interne ressurser eller ikke 
får levert som avtalt på forpliktelsene til byggeprosjektene

• Følge opp styringsgruppevedtaket «Etablere planer 
for eget VO basert på forpliktede leveranser»

• Styrke kontakt mellom Bygg IKT og linjen
Pågår

15
Uklare forventninger eller avhengigheter, eller 
beslutninger som ikke følges opp kan føre til at 
prosjektenes planer må justeres

Tiltakspakken på porteføljenivå omfatter blant annet
• Følge opp byggeprosjektenes avhengighetsstyring
• Etablere eskalerings- og beslutningslogg
• Implementere vedtatt kommunikasjonsstrategi
• Etablere rolle som «Felles framdriftsplanlegger»

Pågår

16

Om det blir utfordrende å få fagressurser til fase 1 
prosjektene så kan det føre til forsinket oppstart av fase 1-
prosjektene og manglende funksjonalitet i forhold til 
forventninger, og i verste fall vil ikke nødvendige 
leveranser bli levert ved klinisk ibruktagelse (KIB) for nye 
sykehusbygg.

• Styrking av tidligfasedelen av leveranseløpet Pågår

ID Problem (allerede inntruffet) Forslag til tiltak
Status på 

tiltakStiplede piler viser retning risikoene vil bevege seg om tiltakene 
får forventet effekt. Heltrukne piler viser hvor risikoen kom fra

16

Prosjektportefølje Bygg IKT – Risikobilde porteføljen
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FREMTIDIG KJERNEVIRKSOMHET OG KJERNEKOMPETANSE

BAKGRUNN:
Operasjonalisering av kjernevirksomhet og kjernekompetanse er en viktig del av det å styrke Sykehuspartner HF sin evne til å løse oppgaver innen 
prioriterte satsningsområder. Dette innebærer å dreie ressursinnsats til oppgaver i tråd med definert kjernevirksomhet og en mer hensiktsmessig bruk av 
leverandørmarkedet. Arbeidet er godt i gang, men vil kreve tid og felles innsats på tvers av organisasjonen for å få full effekt. Som en del av arbeidet 
inngår videre arbeid med bruk av markedet, videre arbeid for bedre planlegging av ressursbehovet fremover og kapasitetsstyring.

TILTAK GJENNOMFØRT I DENNE PERIODEN: PPRIORITERTE TILTAK KOMMENDE PERIODER

• Gjennomføre målprosess i to virksomhetsområder for å sikre 

handlings- og kompetanseplaner for kompetansedreining og 

etterlevelse 

• Revidere bruk av sentrale kompetansemidler for enda mer 

målrettet bruk ved gjennomgang i virksomhetsområder

• Fortsette arbeidet med identifiserte kandidater for bruk av 

markedet

• Fortsette å kartlegge behov for kapasitet knyttet til ulike 

roller og aktiviteter for å sikre balanse mellom behov for 

ressurser og tilgjengelig kapasitet

• Opplæring og videreutvikling av styringsverktøy for 

kapasitetsstyring

• Forsterket regime for rapportering og etterlevelse av 

kompetansedreining

• Tildeling av kompetansemidler til prioriterte 

satsningsområder

• Identifisert kandidater for bruk av markedet

• Kartlagt kapasitet og behov for ressurser på overordnet nivå i 

regional og lokal prosjektportefølje

• Definert roller for kapasitetsstyring med tilhørende prosesser, 

samtidig som det er samlet inn brukerhistorier som danner 

grunnlaget for videre utvikling av grensesnittet for 

styringsverktøy. 
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Sykehuspartner HF jobber med gevinstrealisering på ulike områder.  Det arbeides videre for å sikre mer enhetlig og kvantifisert 
rapportering. De store gevinstene vil først realiseres når variasjon i infrastruktur og applikasjoner er redusert.

Sanering per april = 32 %. 
• Saneringer identifiseres løpende i 

dialog med foretakene. Mål for 
2022 er 40 %. 9 sprinter med 
HF’ene har de to siste årene 
bidratt til 32% sanering. Arbeider 
med forslag til strategisk prising 
av saneringskandidater. 

• Kostnadsreduksjon applikasjoner: 
mindre drift og forvalting (timer).

• Reduserte lisenskostnader.

• Kostnadsunngåelse ved at 
applikasjoner ikke må oppdateres 
til Win10.

Sanering
(server, applikasjon og Win 10)

UTVALGTE EKSEMPEL PÅ EFFEKTIVISERINGSTILTAK 

Reforhandling av kontrakter og 
optimalisering ved pakking av 
servere på fysisk HW. 

Leverandørspend  aktiviteter:
• Sanering av (dyr) teknisk gjeld –

redusere ESU/Extended support
• Re-clustering av servere for å 

optimalisere lisenser
• Volumkjøp – framfor enkeltkjøp 

(rabatter)
• MVA fradrag på løpende 

vedlikehold
• Gjennomgang av 

avtaler/kontrakter –
reforhandling

Leverandørkostnader

Regional IKT:
• De store regionale prosjektene 

skal redusere variasjon og bidra 
til gode og standardiserte 
regionale løsninger. (For 
eksempel DIPS – Arena).

Standardisering: 
• Øvrige standardiseringscaser. 

Minimum ett 
standardiseringscase (lokale 
løsninger) innenfor hver av de 22 
kundetjenestene. Skal danne 
grunnlag for etablering av 
regionale og standardiserte 
tjenester. 
Tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) 
foreslår standardiseringscaser for 
egen kundetjeneste. 

Standardisering (Regional 

IKT/SPHF)

Bemanning
• Egne ressurser framfor ekstern 

innleie blant annet innen 
områdene; design og ROS, 
prosjektledelse, test og release, 
arkitektur, bygg IKT. 

• Økning på 37 FTE innen 
Virksomhetsområdene Portefølje-
og leverandørstyring og Tekologi-
og arkitekturstyring

• Èn utstyrsforvaltning og èn
felttjeneste

• Bedre utnyttelse av ressurser 
og enklere prosesser på tvers av 
virksomhetsområder

Automatisering:
• Blant annet Chatboot -

brukerstøtte

Bemanning/annet

Langsiktig program for 
standardisering og modernisering 
av infrastruktur 

Inkluderer standardisering, 
automatisering. 

STIM 
Infrastrukturmodernisering



Følgende interne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 1. tertial

Kommentar:
Sykehuspartner HF vedtar årlig et program for interne revisjoner. Sykehuspartner HF har oppmerksomheten rettet mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert. Dette ved 
å sørge for at årsaksanalyse gjennomføres, tiltak implementeres/risiko aksepteres og status følges opp. Noen tiltak er tid- og ressurskrevende.

Tema Tertial-år Funn Åpne funn Status 1. tertial 2022

Brannmursendringer T2-2019
5 avvik, 
1 observasjon

0 avvik Alle funn er lukket per 1. tertial

Oppfølging og etterlevelse av 
databehandleravtaler

T1-2020
2 avvik,
12 observasjoner
5 anbefalinger

1 observasjon
Tiltak knyttet til den siste observasjonen er igangsatt og egen sak løftes til Helse Sør-Øst 
RHF innen 3 tertial 2022. 

Leverandørstyring T1-2021
2 avvik
3 observasjoner

1 avvik
3 observasjoner

Avvik relatert til avvikshåndtering er håndtert og forslag er til juridisk vurdering. Annet avvik 
lukkes.  Observasjoner er relatert til rutinebeskrivelser er sammenfallende tiltak med 
ekstern revisjon og er forventet ferdigstillelse 3 tertial 2022.

Sikkerhetsplattformen 2020/CERT 
District Zero (unntatt offentlighet)

T1-2021 7 avvik 0 avvik Alle funn er lukket per 1. tertial

Leverandøroppfølging T1- 2021 Pågår Pågår
Hovedkriteriet for revisjonen er kravene stilt i underdatabehandleravtalen med leverandør. 
Revisjonen pågår og er forventet ferdigstilt innen juni 2022.

Internkontrollforskriften / HMS 
systemet

T3-2021
3 avvik
3 observasjoner

3 avvik
3 observasjoner

Tiltaksplan er utarbeidet og arbeidet er igangsatt med forventet lukking innen 2022.

Oppfølgingsrevisjon på 
brannmursendringer

T1-2022 Pågår Pågår Forventet ferdigstilt innen juni 2022

Sikkerhetsplattformen 2021 T1-2022 1 avvik 1 avvik
Avviket gjelder konsekvent gjennomføring av internkontrollrutiner. Status og evt. lukking av 
avviket skal vurderes ved årsslutt.
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Revisor Tema Status Kommentar

Riksrevisjonen
Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av 

angrep mot sine IKT-systemer.

SPHF har siden revisjonsoverleveringen systematisk 

jobbet med å utbedre funn og implementere 

kontroller i tråd med beste praksis.

SPHF rapporterer jevnlig status på 

arbeidet til HSØ RHF og eget styre, men 

detaljeringsgraden i dette er unntatt 

offentligheten.

Riksrevisjonen Utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene Forvaltningsrevisjon pågår og dokumentasjon sendt
Hele foretaksgruppen (unntatt 

offentlighet)

Konsernrevisjonen

1. Revisjonsrapport 9/2021 følgerevisjon STIM 3. tertial 
2021 mottatt. Omhandler revisjon av prosjekt Felles 
plattform og monitorering på programnivå.

2. Revisjon av prosjektene mobilitet – mobile enheter i 
pasientbehandling og modernisering av nett 
gjennomført i første tertial 2022.

1. Fremlagt jfr. styresak 029-2022.

2. Rapport forventes fremlagt i Sykehuspartner FH

styre 22. juni 2022. 

Viser til tertialrapport for program STIM. 

(sak 050- 2022). 

Oslo universitets-

sykehus HF
Revisjon i henhold til databehandleravtale. Tiltaksplan er utarbeidet og tiltak igangsatt Rapporten er unntatt offentlighet.

Konsernrevisjonen Revisjon av IKT-anskaffelser og leverandørstyring. Rapport mottatt med to anbefalinger.
Tiltaksplan utarbeidet og tiltak igangsatt 

med forventet ferdigstillelse 31/12-2022

Konsernrevisjonen
Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell 
kreftbehandling

Todelt: Gevinstrealisering og forvaltning (SPHF, HSØ-

RHF, OUSHF). Plan for denne skal utarbeides.

Gjennomføring planlagt mellom uke 47 

og 10. Ingen ny kontakt p.t.

Konsernrevisjonen
Styring og oppfølging av IKT-leveranser i 

tilknytning til byggeprosjekter

Varslet oppstart vår 2022 i henhold til 

Konsernrevisjonsplan 2022 

Helse Sør-Øst RHF, 

Sykehuspartner HF, Vestre 

Viken HF. Ikke mottatt varsel utover 

Konsernrevisjonsplan.

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved Sykehuspartner HF.
Rapporten mottatt og viser tre pålegg med frist ut 

august til lukking.
Tiltaksplan utarbeidet og tiltak iverksatt

Konsernrevisjonen Informasjonssikkerhet
Varslet oppstart høst 2022 i henhold til 

Konsernrevisjonsplan 2022

Ikke mottatt varsel utover 

Konsernrevisjonsplan

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 1. tertial



Status informasjonssikkerhet 2022-04

Område Status og endring siden forrige tertial.

Områder med høy 
risiko.

Risikovurdering T1 2022 er under ferdigstillelse. Omlegging til Information Security Forums IRAM2-verktøy vil gi en annen fremstilling av risiko, hvor 
forvaltningsstandarden ISO 27001 vil ligge til grunn og risiko vil evalueres i tråd med de 114 kontrollene som følger av denne standarden. 

Det vil bli en presentasjon av risikobilde per 1. tertial i styremøtet, mens dokumentet legges frem i styremøtet i juni. Prognose er at den positive 
risikoreduksjonen fortsetter.

Lukking av 
identifiserte 
sårbarheter i 
Riksrevisjonens 
rapport.

Sykehuspartner identifiserte 47 tekniske tiltak etter Riksrevisjonens kontroll. Per 30.04.2022 er 43 lukket. Arbeid med 24 tiltak pågikk allerede før 
gjennomgangen med Riksrevisjonen, og ytterligere 9 tiltak var avvik fra besluttet policy. Disse er nå utbedret.

Det pågår arbeid med fire tiltak, tiltakene overføres til ordinær linjeoppfølging innen 31.12.2022:

Det er positiv fremdrift innenfor området «Office-filer som inneholder makroer», og det er antatt at dette arbeidet fullstendig ferdigstilles i løpet av 
Q3 2022.

Andre forhold 1: Sykehuspartner HF har proaktivt implementert tiltak knyttet til å forhindre, oppdage og varsle cyberangrep som følge av Russlands krig mot 
Ukraina.
2: Status på arbeidet med standardisering og sanering opp mot Oslo universitetssykehus HF

- Office-filer som inneholder makroer - 3. parts programvare på klienter

- Opprydding i filområder - Etablering av ny NAC-løsning



1 - Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte 
driftskostnader

2 - Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket 
pasientsikkerhet og omdømme

3 - Det er en risiko for at manglende leveranseevne, kapasitet og forsinkede utstyrsleveranser 
kan føre til at Sykehuspartner ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og forlenget 
investering i systemer som skal avvikles.

4 - Det er en risiko for at utilstrekkelig oppfølging av leveranser og programvare fra 
leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med etterlevelse av 
avtalemessige forpliktelser

5 - Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastruktur-
moderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring og forberedelser for 
gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i 
foretaksgruppen. 

6 - Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne og kapasitet til organisasjonsutvikling kan gi
svekket endrings- og leveranseevne

Risikobilde etter tiltak

3

Overordnet risikobilde

15

6

2

4

4

6

5

Risikobilde – Nåsituasjon

2

1

3

4

6

5

Risikobilde – Nåsituasjon

2

1

3



Risikobeskrivelse #1 Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte driftskostnader

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2021 3 4

Etter første tertial 2022 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Kritiske hendelser
- Økte driftskostnader

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Sikre gjennomføring av livssyklushåndtering med prioritet 
på end of life og end of support på produkter, herunder 
rydding og sanering av legacy

Pågående tiltak gir gradvis bedre kontroll på kritiske komponenter. Sanering av Windows 2003 servere og Windows 2008 servere har
progresjon, men er ikke ferdigstilt. Lite trolig av 100% blir sanert innen 31/12-22. Sanering av 2012 server-generasjonen har nå startet.
De mest kritiske lagringssystemene ble oppgradert i 2021. Vi blir gradvis bedre og mer ajour mtp patching av OS.  
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre livsyklusstyring av alle typer infrastruktur-komponenter.

31.03.23

Løpende

Standardisering og sanering av applikasjoner Sanert 32% av målet på 50% sanering av unike applikasjoner. Det er nå krevende å oppnå ytterligere saneringer, og vi er avhengig av et 
godt samarbeid mellom Sykehuspartner, helseforetakene og Helse Sør-Øst. Målet om 50% reduksjon innen sommer 2022 vil ikke bli nådd. 
Revidert mål for utgangen av 2022 er satt til 40%.

31.12.22

Sikre kritikalitet 1-tjenester Sykehuspartners tjenesteinformasjonsmodell er under implementering. Denne sikrer modellering fra kunderettet tjeneste og ned til
teknologi i konfigurasjonsstyringssystemet (CMS), og med satt eierskap på alle nivåer. 84% ferdig per april 2022. Alle tjenester er inkludert i 
konfigurasjonsstyringssystemet. Integrasjoner mellom relasjonsdatabase (CMDB) og eiendelsregister (Asset Manager) er etablert, samt 
etablert livssyklusstyring på tjenester. 

30.09.22

Oppgradering til Windows 10 Windows 10 fase 1 er avsluttet og ok.
Windows 10 fase 2 fortsetter til 1. kv 2023. Fase 2 er i rute.
Windows 10 fase 3: Prosjektet har lav fremdrift og støter på stadig nye avhengigheter. Høy teknisk gjeld og stor variasjon er avdekket. 
Dette vanskeliggjør oppgraderinger til Win 10. Det er fortsatt manglende rolleforståelse mellom Helseforetak og prosjektet. Nært 
samarbeid med HF’ene pågår for å løse utfordringene.

Fullført

31.01.23

Vurdering av 
restrisiko 
etter gjennomførte 
tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4
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Risikobeskrivelse #2 Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket pasientsikkerhet og omdømme

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2021 3 4 12

Etter første tertial 2022 3 4 12

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket pasientsikkerhet        - Potensielt omfattende forsinkelser i infrastrukturmodernisering             - Store kostnader knyttet til håndtering og normalisering
- Tap av omdømme / tillit         - Hele eller deler av regional IKT-infrastruktur må re-etableres

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet
effekt 

Regional bredding av verktøy for opplæring av sluttbrukere i å gjenkjenne ondsinnet e-
post. Verktøyet hever kompetansen hos sluttbruker og reduserer vesentlig 
sannsynligheten for at ondsinnet e-post blir aktivert

Verktøyet er innført i Sykehuspartner HF med gode resultater, og er klar for å implementering  i hele foretaksgruppen etter aksept fra 
foretakene. 

Omgående 
endring, full 
effekt etter 
ca. 1-2 års 
bruk. 

Redusere konsekvensen av hendelsen ved å styrke endepunktssikkerheten – reduksjon av 
Windows 7-klienter (reduserer konsekvens). Formålet med tiltaket reduserer 
konsekvensen når slik e-post kommer frem til sluttbruker, ved at skadevaren blir 
håndtert på endepunktet.

Fremdrift i tråd med plan 31.12.22 
(W10, fase 2)

Planlegge og gjennomføre fjerning av trust til eksisterende legacy-domener for 
foretakene på SIKT-plattformen

Avvikling av legacy-domener og migrering av eventuelle tjenester til moderne plattform 
(SIKT, Leveransplattformen, evt Felles Plattform)

Gjennomført iht. plan.

Positiv fremdrift, omfang av legacy er vesentlig redusert innen T3. Ligger foran plan. 30.09.22

Gjennomføre kontinuerlig sårbarhetsscanning av infrastruktur for å identifisere 
informasjonssystemer og nettverk med høyt risikonivå

Gjennomføre kontinuerlig angrepssimulering av infrastruktur for å avdekke og prioritere 
lukking av angrepsflater

Pågår, så langt med gode resultater på særlig områdene Arbeidsflate (Windows 10) og DMZ (internett-eksponering), herunder e-
postsikring. Penetrasjonstester i perioden avdekker få forbedringsområder. Internt avdekkes og håndteres forbedringsområder 
fortløpende, legacy-systemer er fremdeles en sårbarhetsrisiko.

30.09.22

Sanering av resterende Windows 2003-servere i infrastrukturen, både i legacy-domener, 
men også i produksjonsdomenene

Mål om sanering i 2021 ikke nådd, men omfanget er vesentlig redusert. Pågår aktiviteter for å stenge siste rest av systemer. 30.06.22
31.12.22

Gjennomføre kontroll av alle internetteksponerte tjenester (DMZ) som en forsterkning av 
det arbeidet rundt DMZ som allerede er utført. Gjennomgangen vil sikre at alle 
tjenestene i DMZ er satt opp i tråd med policy.

Fullført Fullført

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4 8



Risikobeskrivelse #3 Det er en risiko for at manglende leveranseevne, kapasitet og forsinkede utstyrsleveranser kan føre til at Sykehuspartner ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og 
forlenget investering i systemer som skal avvikles.

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2021 4 3

Etter første tertial 2022 4 3

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Forsinkelser i leveransene til helseforetakene, avvik i tjenester, forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Tydeliggjøre prosesser, roller, ansvar og organisering gjennom 
arbeidet med tjenesteorientering

Arbeidet pågår, det er gjennomført tiltak for å tydeliggjøre ambisjonsnivået for tjenesteorientering og vurdere ulike 
leveransemodeller for ulike typer tjenester. 

31.12.22

Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom prosjekter og 
drift og forvaltning

Styrket oversikt over portefølje og leveranser. Forbedret verktøystøtte for oppfølging som understøtter ansvar og 
økonomioppfølging, og som gir  akseptabel kobling mellom pågående prosjekter og tjenestene.

Løpende

Avklare og prioritere leveranser gjennom kundeplaner Sykehuspartner har gjennom arbeidet med kundeplanene redusert sannsynligheten for at risikoen inntreffer. Fra mai 2022 vil en 
arbeidsgruppe fra helseforetakene og Sykehuspartner videreutvikle kundeplanene i strategisk retning med sterkere kobling til 
økonomi- og kapasitetsstyring, bl.a. ved å knytte kundeplanene tidligere og tettere foretakenes årlige områdeplaner og 
budsjetter på IKT- og MTU-områdene.

Løpende

Etablere smidige leveranseteam og forbedre verdistrømmer 
gjennom blant annet strategisk initiativ for «raskere kundeverdi –
nye måter å levere på» 

Sykehuspartner ser at de iverksatte tiltakene virker, og styrker initiativet ytterligere. Ressurser er tilført og dedikert til 
«flaskehalsene» og leveranseteamene. Leveranseprosessene blir endret slik at flere aktiviteter kan løses i parallell og av teamet 
alene. Fra mai 2022 iverksettes de første «pilotleveransene» med disse prosessene, som skal gi ledetider ned mot 50 dager (fra 
de ca 360 dagene vi har i snitt).

01.06.22

Forbedre styring og prioritering av ressurskapasitet Kapasitetsstyringsinitiativet godt i gang. Kapasitet er tatt inn som faktor i porteføljestyringen i SP. Oppnådd forståelse for at dette 
er nødvendig også i den regionale IKT-porteføljen. Første utkast av kapasitetsstyringsmodellen er tatt i bruk og denne 
videreutvikles videre i sprinter. Videreutvikler brukerhistorier og gjør avklaringer i relaterte prosesser hvor kapasitetsstyring skal 
bidra.  Fokuserer nå på verdi i neste milepæl i årshjulet.

31.12.22/
Løpende

Bruk av eksternt marked for ressurstilgang Arbeid med tjenestekjøp, etablering av team innleie for flere fagområder og arbeid mot forpliktende samarbeid med store 
leverandører (partnere) pågår.

31.12.22

Oppfølging av leveransesituasjonen knyttet til global 
maskinvarekomponentmangel

Kartlegging i Sykehuspartner i regi av nasjonale anskaffelser i Sykehusinnkjøp HF pågår. Flere møter med Atea og Cisco 
gjennomført mellom ledelsen i Sykehuspartner og Atea. Det er bekreftet at helsevesenet generelt er prioritert. Møte med andre 
leverandører blir fortløpende vurdert.

31.12.22 / 
Løpende

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 3



Risikobeskrivelse #4 Det er en risiko for at utilstrekkelig oppfølging av leveranser og programvare fra leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med 
etterlevelse av avtalemessige forpliktelser

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2021 2 4

Etter første tertial 2022 2 3

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Økt avtalekost og økt kost i prosjekter.
- Forsinkede prosjektleveranser og andre leveranser til helseforetakene.
- Lav kvalitet i Sykehuspartners sine leveranser til helseforetakene

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet effekt 

Videreutvikle verktøystøtte for avtaleforvaltning ved integrasjon mot ERP og arkivsystem. Ferdigstilt og er i produksjon Fullført

Videreutvikle leverandørhåndtering ved forbedring av leverandørstyring samt 
tydeliggjøring av roller og ansvar for avtaleeier og avtaleforvalter.

Leverandørstyring er fullført.
Roller og ansvar. Tiltak er pågående som en del av tiltak etter internrevisjonen

Fullført
Løpende

Følge opp at prosedyrer for anskaffelser i STIM etterleves for å sikre gode 
leveranseavtaler

Anskaffelsesprosedyrene følges i store anskaffelser; Modernisering Nett, Felles Plattform og 
Regional Telecom. 

Løpende i programmets
levetid

Sikre god overlevering fra STIM til avtaleforvaltning i linjen. Status ingen overført pr T1.
Når avtaler er klare og skal overføres, vil det bli allokert avtaleansvarlig og evt. 
leverandøransvarlig. 

Løpende i programmets
levetid

Overføring av IKT-avtaler fra Helse Sør-Øst RHF og Helseforetakene til Sykehuspartner Gjennomføring pågår og fullføres i juni 
Det overføres et avtalt antall.  Det bør vurderes hvorvidt man går i prosess for å overføre 
flere.

30.06.22

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 3



Risikobeskrivelse #5 Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastrukturmoderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring 
og forberedelser for gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen. 

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko 

Etter tredje tertial 2021 3 4 12

Etter første tertial 2022 4 4 16

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen.

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet effekt 

Avdekke manglene i arkitekturen ift. å oppnå totaliteten i oppdraget. Operasjonaliserer avhengigheter i delleveranser opp mot målbildet for programmet. Sammenstilt 
sammendrag av eventuelle gap knyttet til Leveranseplattformen 2.0. Legger grunn for en rekke 
aktiviteter i linje og videre løp for prosjekt Leveranseplattformen Trinn 1.

30.06.22

Felles drifts- og forvaltningsmodell (FDM) bidrar til at prosjektene identifiserer konkrete 
aktiviteter og innarbeider endringsledelse i sine prosjekter slik at leveransene fra 
prosjektene i STIM kan innføres i linja, samt legger til rette for ibruktagelse og prosesser 
for kontinuerlig forbedring. 

Dette vil inngå som en del av arbeidet med praktisk anvendelse av endringsledelse i aktuelle prosjekter. 
Det arbeides med å få etablert et team, metode og strategi for endringsledelse i STIM/initiativet Felles 
drifts- og forvaltningsmodell, og dette planlegges å pågå frem mot sommeren 2022.

30.09.22

Legge til rette for at helseforetakene ved SPOCene kan forberede for mottak og bruk av 
leveransene som kommer fra prosjektene i STIM gjennom å fasilitere for 
dialog/informasjonsutveksling. 

STIMs behov overfor foretakene står fast på agenda for alle SPOC-møter, og krav til nødvendige 
forberedelser/avhengighetsarbeidet deles med foretakene i SPOC-allmøter (kvartalsvis) og 1:1-møtene 
med det enkelte foretak (ca. hver 6 uke).  Det oppleves en tillitsbasert, tett dialog og et godt samarbeid 
med helseforetakene som tar imot leveranser fra STIM.

30.06.22

Etablere og gjøre effektstyringsplan for Program STIM kjent for foretaksgruppen. Effektstyringsstrategien er godkjent i programmets ledergruppe og sendt på intern høring i SP HF, før 
den skal legges frem for programmets styringsgruppe (ikke bekreftet). Effektstyringsstrategien gir 
føringer for videre innretning og arbeid med effektstyringsplanen. Effektstyringsplan er startet. 

30.06.22 

Fremme behov fra helseforetakene inn mot håndtering av investering- og endringsplan for 
lokale IKT-rom som forutsetning for kommende leveranser. Bidra og tilrettelegge for 
endring i system- og prosess støtte til dagens forvaltningsorganisasjon for å kunne ivareta 
fremtidig kapasitet- og livssyklusforvaltning av IKT-rom.

Nye tiltak, erstatter tidligere tiltak knyttet til data- og kommunikasjonsrom ved helseforetakene. 31.12.22

Jevnlig dialog med helseforetakene om behov for anskaffelser og oppgraderings-
kostnader, samt påpeke at dette må inkluderes i budsjett for 2023 og ØLP 2024-27. 

Målsetning om at brev sendes ut før påske. I tillegg er STIM prosjektene bakt inn i Sykehuspartner sin 
tjenestepris i ØLP fordelt på leveranser og når det er estimert at HF tar i bruk løsning. Dette er vesentlig 
mer detaljert enn tidligere.

30.09.22, årlig

Sikre riktig involvering av linje, kartlegge endringsbehov, planlegge tiltak og iverksette 
beslutninger slik at linjens arbeidsprosesser og organisasjon tilpasses implementeringen 
av leveransene fra STIM. Gjelder de enkelte prosjektene, og programmet som helhet. 

Har fått inn dedikerte ressurser i programmet for å styrke endringsledelse i prosjektene. 31.12.22

Etablere en tydelig samarbeidsform mellom STIM og IKT-tjenester, med faste 
møtepunkter på forskjellige nivå.

Nytt tiltak. 01.05.22

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4 12



Risikobeskrivelse #6 Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne og kapasitet til organisasjonsutvikling kan gi svekket endrings- og leveranseevne

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2021 3 4

Etter første tertial 2022 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket endringsevne, svekket leveranseevne

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Etablere smidig drifts- og forvaltningsmodell i tilknytning til infrastrukturmoderniseringen Gjennomføres i tilknytning til program STIM. Det er etablert tett samarbeid med linje for å sikre 
kapasitet og kompetanse. 

Løpende i 
programmets
levetid

Dedikert transformasjonsteam for å styrke arbeidet med strategiske initiativ med fokus på 
prioritering, samkjøring og økt endringsevne. 

Videre arbeid er del av Sykehuspartner sitt transformasjonsarbeid opp mot strategisk målbilde. 
Dedikert endringsteam med fokus på å støtte opp under strategiske initiativ på tvers av 
virksomheten for koordinering og kraftsamling rundt endringsarbeid. Dialog om videre styrking og 
bidrag til samlet endringskapasitet. 

31.12.22

Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre tiltak innen viktige fagområder Fremdrift i henhold til plan knyttet opp til strategisk initiativ. Videre løp med nedbryting på taktisk 
og operativt nivå. Ansvar for å gjennomføre tiltak fortsatt i linjen. 

31.12.22

Videreutvikle kultur og endringskapabilitet Operasjonalisering av vedtatt kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Endringsarbeid prioritert
gjennom SMIL transformasjon. Økt vekt på tjenesteorientering på tvers og støtte endringsledelse 
og kommunikasjon. 

Løpende

Tydeliggjøre og forbedre styringsmodellen gjennom bedre organisering og styring, og som 
sikrer at alle utviklingsinitiativ forsterker Sykehuspartners mål 

Prosjekt Helhetlig styringssystem – Styringsmodell gjennomføres. Styrket kobling mellom 
strategiske initiativ og mål og resultatstyring for 2022. 

31.12.22

Sørge for bedre styring av samlede tjenesteforpliktelser gjennom etablering av praksis og 
mekanismer for å håndtere nye tjenester og avstemme prioriteringer med styret og eier for å 
sikre tilstrekkelig endrings- og leveranse kapasitet

Vil være en viktig faktor i det strategiske arbeidet med utvikling av Sykehuspartner, og inngå som 
del av strategiske initiativ.

31.12.22

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4


