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Styringsparametere  
mai Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift Løpende driftskvalitet – driftskalender 28 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) 96,0 % 96,0 % 96,1 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Økning i
interne ressurser i prosjektleveranser

- 6,0 % > 0 % - 4,0 % > 0 % > 0 % > 0 %

Tjenesteleveranser

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

64,0 % 60,0 % 43,3 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2022 levert innen 
31.12.2022 Rapporteres tertialvis 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 32 MNOK -3 MNOK 83 MNOK 41 MNOK 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 76 MNOK 111 MNOK 348 MNOK 427 MNOK 1 050 MNOK 1 206 MNOK

Sanering av applikasjoner Rapporteres tertialvis 40 % 40 %

Organisasjon og utvikling

Sykefravær april 2022 4,9 % 5,4 % 6,1 % 5,4 % 5,4 % 5,4 %

Andel egne ansatte 78,1 % nøkkeltall 79,6 % nøkkeltall na nøkkeltall

Brutto månedsverk 1 743 1 776 1 724 1 764 1789 1789

Målekort 2022  



Leveransepresisjon (første avtalte dato) Det er levert flere leveranser i mai enn i samme periode i fjor. Det var planlagt levert 67 leveranser i mai, av disse er 43 levert på riktig 
dato (64%). Av de 43 er 23 konsulentoppdrag som telles som levert i mai fordi det er gjort en endring i prosessen slik at disse telles 
med fra dato prosjektleder er utleid, og ikke først når oppdrag er ferdig. 
Generelt er det gjort forbedringer i datoplanlegging av leveranser, og forutsigbarheten har blitt bedre. 

Økning i interne ressurser til
prosjektleveranser

I mai leverte Sykehuspartner 32 flere interne ressurser til prosjektleveranse enn i samme periode i fjor. 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. 
Økning i etterspørselen er om lag 30 % hittil i år mot samme periode i fjor. 

Investeringer (inkl. lokale HF-
investeringer)

I perioden er investeringene på 76 MNOK som er 35 MNOK lavere enn budsjett. 
Det er først og fremst porteføljene STIM og sikkerhetstiltak som har negative avvik i perioden. For begge porteføljene forventes det et 
lavere investeringsnivå enn budsjett for året. For STIM skyldes nedgangen blant annet forskyvning av kostnader eller utsatt oppstart 
av gjennomføringsfase. Dette gjelder spesielt for prosjekt alarm og melding, modernisering av nett, modernisering 
leveranseplattform, regional testplattform, trådløst nett og Windows 10. For porteføljen sikkerhetstiltak skyldes reduksjonen en 
senere oppstart på prosjekter og at noe kostander som tidligere var investering nå realiseres som avtalekostnad med en løpende 
forpliktelse.

Målekort - avviks- og endringskommentarer mai



Regnskap Sykehuspartner HF mai 2022

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har et resultat som er 35 MNOK bedre enn budsjett i perioden. Positivt avvik skyldes i 
hovedsak inntektsføring av solgte lisenser (30 MNOK) og forskjellig prinsipp knyttet til inntekter i STIM mellom 
regnskap og budsjett (10 MNOK). For STIM skjer inntektsføring i tråd med realiserte driftskostnader i regnskapet 
mens budsjettet er flatt periodisert gjennom året. Korrigert for periodiseringsavviket i STIM viser Sykehuspartner 
HF et resultat som er 25 MNOK bedre enn budsjett i perioden. 

Resultat i perioden inkluder kostnader til prosjektene Helselogistikk (0,3 MNOK ) og M365 (2,5 MNOK), som ikke 
var inkludert i budsjettet til Sykehuspartner HF. 

• Sum driftsinntekter: Inntektene inkluderer salg av lisenser på 30 MNOK, som ikke var budsjett. Inntektene til 
program STIM er redusert med 3 MNOK, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader. I tillegg 
er inntektene redusert som følge av lavere kundestyrte avskrivninger med 5 MNOK. Øvrige avvik består av 
nettoeffekten av kundestyrte avtaler, periferi og andre variable tjenester. 

• Personalkostnader: Personalkostnadene i mai er 3 MNOK høyere enn budsjett, hovedsakelig som følge av 
tilleggsavsetning knyttet til forventet lønnsoppgjør utover budsjettert nivå. Det er følgende avvik per
kontogruppe innenfor lønnsområdet; lønn (-5 MNOK), overtid & ekstrahjelp (-2 MNOK), refusjoner (+1 MNOK) 
og andre personalkostnader (+2 MNOK). 

• Avskrivinger: Avskrivninger er 3 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.  Redusert nivå på kundestyrt avskriving vil redusere inntekt tilsvarende.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 4 MNOK lavere enn budsjett i perioden, og avviket gjelder 
hovedsakelig området administrative fellessystemer. 

• Ekstern bistand: Viser et negativt avvik på 1 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 4 MNOK lavere enn 
budsjett. For øvrig virksomhet er kostnader til ekstern bistand høyere enn budsjett (-5 MNOK). 

• Andre driftskostnader: Kostnadene er i tråd med budsjett i perioden. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 36 36 0

Driftsinntekter 401 374 28

Konsulentinntekt 18 17 1

Sum driftsinntekter 455 426 28

Personalkostnader 148 145 -3

Aktiverbare timer -10 -9 1

Varekostnad 3 4 0

Avskrivninger 109 112 3

Lisenser,service og vedlikehold 106 111 4

Ekstern bistand 41 40 -1

Andre driftskostnader 24 24 0

Sum driftskostnader 421 425 4

Driftsresultat 34 1 33

Nettofinans 2 4 2

Resultat 32 -3 35

Herav endrede pensjonskostnader 0 0

Resultat etter pensjonsjustering 32 -3 35

Denne periode  (Mai)



Regnskap Sykehuspartner HF per mai 2022

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har et resultat som er 43 MNOK bedre enn budsjett (inkludert korreksjon av pensjonskostnader). 
Positivt avvik skyldes i hovedsak inntektsføring av solgte lisenser (30 MNOK) og forskjellig prinsipp knyttet til 
inntekter i STIM mellom regnskap og budsjett (22 MNOK). Inntektsføring STIM skjer i tråd med realiserte 
driftskostnader i regnskapet mens inntektene i budsjett (basisfinansiering) er flatt periodisert. 

Korrigert for periodiseringsavviket i STIM på 22 MNOK viser Sykehuspartner HF et positivt resultatavvik på 19 MNOK. 
Dette resultatet inkluderer ekstraordinær inntekt solgte lisenser (+30 MNOK) og driftskostnader knyttet til 
prosjektene, Helselogistikk (-3 MNOK) og Microsoft 365 (-10 MNOK) som ikke er inkludert i budsjett. 

• Sum driftsinntekter: Inntektene inkluderer salg av lisenser på 30 MNOK som ikke var inkludert i budsjett. 
Inntektene til program STIM er redusert med 20 MNOK, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte 
driftskostnader. Reduserte kundestyrte avskrivninger gir tilsvarende en inntektsreduksjon på 12 MNOK. 
Fakturering av administrative fellestjenester, periferi og variable tjenester har et positivt avvik 19 MNOK og 
konsulentinntekter er 7 MNOK lavere enn budsjett. 

• Personalkostnader: Personalkostnadene er 10 MNOK lavere enn budsjettert. Færre ansatte enn budsjett gir et 
positivt avvik, mens økte avsetninger til lønnsoppgjør gir et negativt avvik. Det er positivt avvik på lønn (+2 MNOK),
refusjoner (+5 MNOK) og andre personalkostnader (+7 MNOK). Det er negative avvik på Pensjonskostnad (-2 
MNOK) og overtid ekstrahjelp (-3 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 13 MNOK lavere enn budsjett hvorav det største avviket 
gjelder administrative fellestjenester.

• Ekstern bistand: Viser et negativt avvik på 6 MNOK. Ekstern bistand innen program STIM er 20 MNOK lavere enn 
budsjett. For øvrig virksomhet er kostnader til ekstern bistand høyere enn budsjett (-27 MNOK). Det er et negativt 
avvik innen flere virksomhetsområder, størst avvik finner vi innen IKT tjenester (-12 MNOK). 

• Andre driftskostnader: 3 MNOK lavere enn budsjett. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 180 180 0 432

Driftsinntekter 1 867 1 851 15 4 493

Konsulentinntekt 83 90 -7 219

Sum driftsinntekter 2 129 2 121 8 5 143

Personalkostnader 706 716 10 1 759

Aktiverbare timer -52 -52 0 -134

Varekostnad 19 18 -1 43

Avskrivninger 531 540 9 1 353

Lisenser,service og vedlikehold 542 555 13 1 329

Ekstern bistand 189 183 -6 397

Andre driftskostnader 98 101 3 239

Sum driftskostnader 2 033 2 061 27 4 985

Driftsresultat 96 60 35 158

Nettofinans 15 20 5 58

Resultat 81 41 40 100

Herav endrede pensjonskostnader 2 2

Resultat etter pensjonsjustering 83 41 43 100

 Budsjett

2022 

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF mai (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 348 MNOK mot budsjett på 427 MNOK per
mai.

Prognosen for året er økt med 4,5 MNOK etter forrige rapportering 
som gjelder Lokal finansiering SØ.

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

Totale investeringer utgjør 284 MNOK mot et budsjett på 532 MNOK 
som gir et avvik på 248 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per mai 2 MNOK høyere 

enn budsjett.
• I mai har Regional IKT overført løsninger innenfor Regional lab som 

utgjør 65 MNOK. Budsjettavvik på 250 MNOK gjelder:

 Regional laboratoriedataløsning (106 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)
 Modernisert folkeregister (5 MNOK)
 Strategisk logganalyse (17 MNOK)

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2022 

 Bevegelse 

denne periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2022-05 

Anlegg under utførelse (AUU) 726 59 59 785

Kapitaliserte investeringer 13 677 95 573 14 250

Avskrivninger -10 267 -109 -531 -10 798

SUM 4 136 46 101 4 237

 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 2022-05 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 22 92 138 46 321 426 105

Sikker og stabil drift 23 97 93 -4 265 265

Sikkerhetstiltak 4 13 41 28 61 90 29

Forvaltning av kundetjenestene 1 5 18 13 31 40 9

Automatisering og effektivisering 1 4 11 7 23 45 22

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 16 90 86 -4 225 225

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt)

Sum Investeringer styrt av SP 67 304 388 84 927 1 091 164

Lokal finansiering AHUS 3 3 10 10

Lokal finansiering SI 1 3 1 8 8

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 4 1 -3 8 3 -5

Lokal finansiering OUS 5 24 21 -3 60 60

Lokal finansiering VV 1 3 6 2 17 17

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

Lokal finansiering ST 2 2 5 5

Lokal finansiering SS 1 3 3 8 8

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 9 44 40 -4 124 116 -8

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 76 348 427 79 1 050 1 207 156

Regional forbedring 14 40 38 -2 90 90

Overført fra Regional IKT 65 244 494 250 939 953 14

Sum investeringer styrt av HSØ 79 284 532 248 1 029 1 043 14

Totalt 155 632 960 327 2 080 2 250 171



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

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

• STIM: Investeringene er 46 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år og prognosen for året utgjør 321 MNOK. Avvik hittil i år skyldes i hovedsak:

 Forsinkelser/forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -35 MNOK (Regional telekomplattform, Modernisering av nett, Felles plattform trinn 1, 
Modernisering av leveranseplattform og Regional testplattform)

 Besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert -17 MNOK (Windows 10 fase 2, Kryptert stamnett og Felles plattform trinn 1 
containerteknologi)

 Redusert omfang i programmet -9 MNOK (Tjenesteetablering mobile enheter, PAM for MTU/BTU og Tilgangsstyring sky)

 Eksterne forhold som lang leveransetid på utstyr -19 MNOK (Trådløst nett trinn II) 

 Lavere forbruk er brukt til å finansiere +11 MNOK forskjøvet levering av utstyr fra 2021 (Kryptert indre kjerne og Felles plattform RAM)

 Budsjettert reservert likviditet +23 MNOK har ikke blitt benyttet

• Sikker og stabil drift: Det er i mai investert 23 MNOK i utskiftning av hoster, økt kapasitet i lagringsplattform og utvidelse av nye hoster til prosjektet RDAP (Regional data 
og analyseplattform).

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i mai utgjør 4 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 mai.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i mai på 1 MNOK er fordelt på fem prosjekter. Budsjettavvik knytter seg til forsinkelser knyttet til oppgraderinger av IMATIS, 
Metavision, Pacs og talegjenkjenning.

• Automatisering og effektivisering: Investeringer i mai på 1 MNOK er fordelt på 6 prosjekter. Budsjettavvik skyldes forsinket oppstart av gjennomføringsfasen enn forutsatt 
i budsjett for blant annet prosjektene Sikker digital kommunikasjonsløsning, Helhetlig styringssystem, AM Web APP for vareutlevering, SMAX for 4 HF samt Smidig og 
integrert leveransestrøm.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I mai er det utplassert utstyr for 16 MNOK og hittil i år utgjør investeringsnivået 4 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 mai utgjør 
9 MNOK og hittil i år utgjør investeringsnivået 4 MNOK mer enn budsjett, Sykehuspartner avklart med SØHF og SIVHF om å utvide årets ramme.

• Regional forbedring: Investeringer i mai utgjør 14 MNOK og fordeler seg på 22 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Det er overført investering fra prosjektet Regional lab i mai.



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 seks av ni helseforetak. Mål om oppetid er nådd for samtlige helseforetak. Det har vært to felleshendelser som har berørt fem eller flere helseforetak. Hendelsene på Oslo 
universitetssykehus HF har vært av kort varighet og dermed ikke påvirket oppetiden i særlig grad.

Driftskalender mai 2022



Standardisering og sanering og prosjekt Windows 10

Standardisering og sanering
Saneringsgraden har økt til 33 %. Saneringer identifiseres løpende i dialog med foretakene. Sykehuspartner HF har igangsatt rydding i kjølvannet av Windows 10-utrullingen 
som forventes å gi ytterligere sanering. 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. I arbeidet med standardisering er 21 caser påbegynt og 4 ferdigstilt. Stor arbeidsbelastning på tjenesteaksen har medført noe 
lav fremdrift. Strategisk prising og tjenesteetablering for applikasjoner utenfor tjenestekatalogen er til utredning og applikasjoner ved tre helseforetak gjennomgås i løpet av 
juni.

Prosjekt Windows 10 fase 2 har med noen få unntak god fremdrift i mai både på klargjøring og utrulling av klienter. Pasientreiser HF ble avsluttet i mai og av de større 
helseforetakene er det kun ved Sykehuset i Vestfold HF at prosjektet per mai ikke har startet utrulling av klienter (planlagt ultimo august). Antall oppgraderte klienter per 
mai var 9 032 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 og det vurderes kontinuerlig nye tiltak for å sikre 
fremdrift. Prosjektet rapporterer nå månedlig på klienter som er hindret av applikasjoner som ikke er Windows 10 kompatible og det er per mai estimert at 900 klienter ikke 
vil kunne oppgraderes av prosjektet på grunn av applikasjoner som ikke fungerer på Windows 10. Sykehuspartner HF er i gang med risikovurdering og mulige tiltak for disse 
klientene. 

Prosjekt Windows 10 fase 3: Den allerede rapporterte mangel på avtalte forberedelser fra forvalterne, medfører at både prosjektet og forvalterne nå bruker ressurser på 
dette forberedende arbeid. Konsekvensen er at forvalter og deres leverandører har mindre kapasitet til å bistå i den faktiske omleggingen av klienter til Windows 10 og at en 
stor mengde av klienter må vente på at nødvendige forberedelser blir foretatt. Prosjektet har bedt om styringsgruppens hjelp til å tilføre ressurser som kan bidra til å holde 
omleggingshastigheten oppe. Flere helseforetak har respondert positivt, men effekten har til nå uteblitt og omleggingstakten forblir veldig lav. Prosjektet, som nå har startet 
delprosjekter på alle helseforetak, må innse at den påtrufne forberedelsesgrad og kompleksitet gjelder alle helseforetak og utarbeider revidert plan for 2H22 basert på 
påtruffen omleggingstakt, isoleringsscenarier og eventuell forlengelse av prosjektperioden. Revidert plan påtenkes fremlagt i styringsgruppemøte i juni.

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 – overordnet status mai 2022

• Program STIM har ved utgangen av mai tolv prosjekter i gjennomføringsfase. Programmet har for det meste god fremdrift. Avvik 
er omtalt under «kommentarer til status».

• Det ble avholdt møte i STIM programstyringsgruppe 13. mai 2022 med følgende resultater: 

– avslutning av prosjekt felles plattform - trinn 1 RAM ble godkjent 

– avslutning av fase 3.2.1 i prosjekt regional telekomplattform ble godkjent 

– tilslutning for overføring av prosjekt trådløst nett fase II fra linjen til STIM. Det er sterk avhengighet til prosjekt 
modernisering av nett, behov for å samle nettverk- og telekomprosjekt, samt få nytte av programoverbygning til 
prosjektstøtte og koordinering mot helseforetakene.

• Tertialrapport for program STIM for første tertial 2022 ble godkjent i Sykehuspartner HF styre 25. mai 2022. 

• Programmet og prosjekt felles plattform har samarbeidet tett med prosjekt regional EPJ-modernisering og avdeling IKT-tjenester 
Basistjenester. En omforent plan med milepæler for å nå produksjonssetting av DIPS Arena ved Oslo universitetssykehus HF, 
inkludert styring av avhengigheter, er etablert. STIM og linjen deltar i initiativ som generelt skal gi bedre avhengighetsstyring 
mellom regionale prosjekter og Sykehuspartner HF.

• Programmets aktivitet rydding av leverandører i active directory (AD) og full ibruktagelse av PAM er igangsatt. Koordinator er i 
dialog med interessentene og har startet planlegging. En pilot igangsettes før sommeren 2022.

• Programmet opplever stadig høy risiko for at stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen kan føre til at de 
teknologiske, organisatoriske og prosessuelle endringene som STIM omfatter ikke blir implementert og at STIMs effektmål ikke 
nås.

• Tiltak for å redusere risiko omfatter bl.a.: forsere bestillinger i utstyrsmarkedet, replanlegging på nettverksområdet, videreutvikle 
godt samarbeid med linjen, anvende smidig metode, videreutvikle effektstyringen, forsterke leveransene av praksiser for 
drift/vedlikehold og implementere endringsledelse i prosjektene. 



Program STIM – gjennomførte leveranser mai 2022

• Prosjekt kryptert indre kjerne har ferdigstilt krypteringsinstallasjon av indre kjerne ved Sørlandet Sykehus HF (Arendal) og 
kapasitetsøkning ved Akershus universitetssykehus HF.

• Prosjekt regional telekomplattform forsert avvikling av ISDN-linjer har portert Akershus universitetssykehus HF (Nordbyhagen, Ski 
sykehus) Oslo Universitetssykehus HF (Gaustad) og Sykehuset Innlandet HF (Tynset sykehus, Reinsvoll sykehus, Gjøvik fjellhall).

• Prosjekt tjenestemigrering har migrert ytterligere en applikasjonstjeneste (Aqure-blodgass) fra Sykehuset Innlandet HF sitt lokale 
domene til Leveranseplattformen. 

• Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen er godt i gang med etableringen av tverrfaglige 
plattformteam i tett samarbeid med STIM praksis og endring og linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.

• Prosjekt 5G innendørs mobildekning har gjennomført dialogmøtene i andre dialogfase med leverandørene.



• Prosjekt kryptert indre kjerne vil ferdigstille krypteringsinstallasjon av indre kjerne ved Digiplex 1 og 2, Sørlandet sykehus HF 
(Kristiansand sykehus), Sykehuset i Telemark HF (Skien) og Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg).

• Prosjekt modernisering av nett planlegger å signere kontrakt og gjøre første avrop på rammeavtalen.

• Prosjekt regional telekomplattform forsert avvikling av ISDN-linjer skal portere ved Hamar sykehus og Gjøvik sykehus, og med 
det vil Sykehuset Innlandet HF være ferdig portert. 

• Prosjekt 5G innendørs mobildekning skal gjennomføre dialogfasen prøvetilbud. 

Program STIM – planlagte leveranser juni 2022



2022 2023

H1 H2 H1

Regional testplattform - fase 1 basisløsning

Program STIM - fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase per mai 2022

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

Regional telekomplattform fase 3.2.1
Regional telekomplattform fase 3.2.2
Regional telekomplattform fase 3.4-3.6

Tjenestemigrering - fase 1

Kryptert indre kjerne 

Modernisering av nett fase 3.2

Plattform for moderne tjenesteutvikling  

Innføring kryptert stamnett

Felles plattform - trinn 1 containerteknologi

Felles plattform - trinn 2 hybrid sky

Testmiljø 
etablert

Produksjonsmiljø 
etablert

BP2.2

HW mottatt A
BP5

A B5

Oppstart grovkartlegging
Sykehuset Innlandet HF 

Oppstart fysisk utrulling 
Vestre Viken HF

Oppstart  grovkartlegging 
Akershus universitetssykehus HF

NHN installasjon av 
kommunikasjonsutstyr ferdig. 

.

NHN test av 
samband ferdigstilt.

80 % av brukerlisenser migrert til 
RTP eller sanert i Vestre Viken HF

A

5G innendørs mobildekning A BP5BP4

BP5BP4

BP3

OUS overlevert
til SP

Alle terminaler rullet ut 
på Radiumhospitalet

Modernisering Sunnaas HF 
(pilot) gjennomført

Konk.gr. 
anskaffelse 2

Mottak av tilbud  
anskaffelse 1

A
BP5BP4SP etablert kryptert 

samband på 12 mindre lokasjoner 
(C-lokasjoner). 

Siste 
endringsvindu

BP4

Oppstart fysisk utrulling 
Sykehuset Innlandet HF

Oppstart fysisk
utrulling Ahus VVHF overlevert til linjen

80 % av brukerlisenser 
migrert eller sanert ved Ahus

Kompetansebygging 
gjennomført

Avrop på
rammeavtale 

KPA5
signering

Tjenesteansvarlig og 
tjenesteutvikler 

KPA3 
utlysning

LT2A
Avrop rammeavtale 

LT2B Tjenesten etablert i 
SP tjenestekatalog

BP3.2

SPRINT 6
levert

SPRINT 7
levert

SPRINT 8
levert

SPRINT 9
levert

BP3

Kontraktsignering godkjent rammeavtale 
og første avrop

Beslutte anskaffelse og tidspunkt for 
utlysning for anskaffelse, TEM-verktøy 

BP3.2Fundament/Landingssone for 
ikke-produksjonsmiljøer etablert

Utviklingsmiljø etablert 
på IPM-landingssone

Felles plattform - trinn 1 modernisering Leveranseplattformen
BP3.2

Modernisering planlagt, 
design gjennomført og testet

LD klar og gjensidig 
tilpasset for regional EPJ og 

Leveranseplattformen

Ferdigstille delprosjekt Forsert 
avvikling av ISDN-linjer

Felles plattform - trinn 1 RAM A BP5BP4

Utbedret kapasitet for DC-LAN 
Georedundant 

fillagringsløsning (HNAS)

Anskaffelse 1 ferdig forhandlet

BP4

Mottak av tilbud  
anskaffelse 2



Prosjekt som har forsinkelser som påvirker sluttdato:
• Prosjekt regional telekomplattform er informert om at tilgangen på linjeressurser med teknisk spisskompetanse blir betydelig 

redusert i tiden fremover som følge av jobbskifte og organisatoriske endringer. Prosjektet vil ikke kunne kompensere dette fullt ut 
med eksterne ressurser. Dette vil påvirke hvilke aktiviteter som kan gjøres når.

– Tiltak: I samarbeid med linjen revideres utrullingsstrategien og -planen, som fremlegges for godkjenning i 3. kvartal 2022.

Prosjekter som har mindre forsinkelser, som ikke påvirker sluttdato: 
• Prosjekt felles plattform – trinn 1 containerteknologi er noe forsinket med testmiljøet grunnet manglende ressurser, og det er 

usikkerhet om ny dato da dette er ny teknologi og et læringsprosjekt.

• Prosjekt felles plattform – trinn 2 hybrid sky er noe bak plan med anskaffelse av kompetansepartner (avtale 2). Konkurranse-
grunnlaget for prekvalifisering av leverandører er planlagt sendt ut i markedet innen 1. juli 2022. Anskaffelsen antas ikke sluttført før 
tidligst 1. kvartal 2023, mot opprinnelig 4. kvartal 2022.

• Ankesaken etter prosjekt modernisering av nett sin tildeling rammeavtalen for modernisering av nettverk pågår i lagmannsretten. 
Endelig dom forventes før sommeren. For å opprettholde tidsplanen har prosjektet forsert aktiviteter på alle områder hvor dette er 
mulig uten at valgt leverandør er på plass, herunder igangsettelse av designarbeid, forberedelse av testmiljøer og bestilling av utstyr 
på nasjonale rammeavtaler. Utstyr til Sunnaas sykehus er bestilt og minikonkurranse for utstyr til Vestre viken HF (Ringerike sykehus) 
og minitestlab er iverksatt. 

• Prosjekt tjenestemigrering er noe bak plan, da applikasjonstjenestene Innolab og Conisio trenger lengre tid i migreringsforberedende 
aktiviteter. Dette vil ikke få konsekvenser for kvalitet eller kost, men sluttdatoen for fasen vil kunne utsettes noe.

Program STIM – kommentarer til status mai 2022



Program STIM – fullførte prosjekter

Prosjekt Dato godkjent BP5 Gevinstrealiseringsplan Dato planlagt BP6 

Sikkerhetssone, sonemodell og AD-struktur 21.01.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Privilegerte tilganger 21.01.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Mobilitetsplattform 03.03.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Styrket autentisering 09.04.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Regional Citrix-plattform 13.08.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

PAM – en vei inn 16.12.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Trådløst nett 16.12.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Mobilitet – mobile enheter i 
pasientbehandling 

17.02.2022 Gevinstrealiseringsplan er overlevert 
gevinsteier i Sykehuspartner HF linje. 

Prosjektet anbefalte ved BP5 at effekteier/prosjekteier 
fremlegger status på effektoppnåelse i tredje tertial 2022 til 
STIM programstyringsgruppe. 

Felles plattform - trinn 1 RAM 13.05.2022 Gevinstrealiseringsplan blir utarbeidet 
når hele trinn 1 er ferdigstilt. 



Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per mai 2022



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. Anskaffelsesprosessen av nytt avvikshåndteringsverktøy går som 
planlagt, og verktøyet forventes å bli tatt i bruk i slutten av året.

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

Åpne avvik forrige periode 304 326 412 411 457 452 444 488 348 334 346 351

Nye avvik 94 66 115 75 75 80 83 68 51 54 45 30

Internt innmeldt 57 63 90 51 52 46 61 38 28 26 28 19

Eksternt innmeldt 37 3 25 24 22 34 22 30 23 28 17 11

Lukkede avvik 64 11 118 29 82 80 38 210 58 46 38 24

Åpne avvik per månedsslutt 356 412 411 457 452 444 488 348 334 346 351 357



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i april utgjør 1 743 som er 33 lavere enn budsjett for måneden. Det er mange tilsettinger i prosess, og det arbeides med merkevarebygging av 
Sykehuspartner HF. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per mai er 6,42 %. Dette er 1,9 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet korona-
pandemien. 
Sykefravær: Sykefraværet hittil i år viser 6,1 %, et halvt prosentpoeng høyere enn måltall for året som er 5,4 %. Sykefraværet i i årets første måneder var høyere enn normalt, og er trolig relatert 
til høy smitteforekomst av korona i landet, særlig i mars og april. Sykefraværet i april er 4,9 % , en betydelig nedgang fra mars. 

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



Status informasjonssikkerhet 2022-05-31
Område Status og endring siden forrige tertial.

Områder med høy 
risiko.

Risikovurdering T1 2022 er utarbeidet og presentert for styret. Omlegging til ny modell for fremstilling av risiko, basert på de 114 kontrollene som 
fremkommer i forvaltningsstandarden ISO 27001, og hvor hendelsene (brudd på kontrollene) er vurdert etter ny regional mal for fastsettelse av 
konsekvens og sannsynlighet. Tiltakslister er oppdatert.

Informasjonssikkerhetsmessig risiko er overordnet uendret fra T3 2021 til T1 2022.

Lukking av 
identifiserte 
sårbarheter i 
Riksrevisjonens 
rapport.

Sykehuspartner identifiserte 47 tekniske tiltak etter Riksrevisjonens kontroll. Per 2022-05-31 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:

1) 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.

2) For fremdriftsplan for NAC, se neste slide
3) Arbeid med opprydding i filområder pågår
4) 3. partsprogramvare på klienter håndteres gjennom Windows 10-prosjektet

Andre forhold 1) Sykehuspartner har i perioden satt trusselnivå til normal

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

- Opprydding i filområder - Etablering av ny NAC-løsning


