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Sammendrag 
I årets første måned leverer Sykehuspartner HF over målkrav på tjenestenes tilgjengelighet og 

oppetid, og på ressursleveranser til prosjekter.  

 

To områder utpeker seg negativt i januar; leveransepresisjonen for leveransene på kundeplan og 

økonomisk resultat som ligger noe over budsjett.  

 

Sykefraværet er per desember høyere enn tidligere. Hovedårsaken er sesongsvingninger som gjelder 

samfunnet generelt, men vil bli fulgt videre opp.   

 

 
 

Sikker og stabil drift 
Sykehuspartner HF leverer i januar samlet tilgjengelighet og oppetid på 99,99% som er høyere enn 

målkravet på 99,95 %. Helseforetaket med lavest oppetid var Sykehuset Østfold HF med 99,94%.  

Det var gjennomsnittlig 29 grønne dager, dvs dager uten hendelser på kritiske tjenester. 

 

Totalt var det i januar 22 kritiske driftshendelser, som er to flere enn i januar 2022.  

 

Ved Oslo universitetssykehus HF var det flere driftshendelser mot slutten av måneden på ulike 

tjenester som medførte at helseforetaket hadde 5 røde dager. Det var ingen felles rotårsak til 

hendelsene ved Oslo universitetssykehus HF, og hendelsene følges opp i tråd med etablerte 

prosedyrer.  

 

Leveransekapasitet 
Antall leveranser som ble levert på dato var 22 leveranser mot et mål på 48. Det gir en andel på 38%, 

noe som er betydelig lavere enn måltallet på 70%. Resultatet skyldes hovedsakelig prioritering av å 

ferdigstille flest mulig leveranser før årsslutt, og en nedprioritering av arbeidet med klargjøring 

av leveranser med leveransedato i januar.  Det er iverksatt tiltak for å jevne ut leveransetakten 

gjennom året, og det forventes en bedring i måloppnåelsen.  
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Samlet ble det i januar leverte 55 leveranser som er 12% flere enn i januar i fjor.  

 

Ressurser 
Sykehusparter HF skal i 2023 øke andelen interne ressuser i regionale prosjekter, sammenlignet med 

2022. I 2022 var andelen interne ressurser 39 % av det totale antall leverte ressurser. I antall timer 

er det i januar levert 24,8 % flere interne ressurser enn det gjennomsnittlig ble levert gjennom 2022. 

Andelen er 3 % høyere i januar i år enn i januar 2022.  

 

Økonomi 
Resultat 
Sykehuspartner HF har et underliggende resultat som er 2,7 millioner kroner lavere enn budsjett, 

periodiseringsavvik i program STIM (flat basisramme) gir imidlertid et midlertidig positivt avvik som 

fører til at totalen også viser et positivt avvik.  

 

Budsjettet for 2023 forutsetter vesentlig reduksjon i kostnader. Det er i det enkelte 

virksomhetsområde identifisert tiltak som skal sikre et resultat i tråd med budsjettet. Det iverksettes 

en egen oppfølging av disse tiltakene for å sikre ledelsesmessig fokus, og at det iverksettes nye tiltak 

hvis de igangsatte tiltakene ikke gir nok effekt. Arbeidet med økonomisk langtidsplan 2024-2027 

understreker nødvendigheten av å forsterke arbeidet med å effektivisere driften og redusere 

kostnadene for å kunne møte fremtidige rammer for drift og investering.  

 

 
 

• Sum driftsinntekter: Resultatet er 3 millioner kroner høyere enn budsjett. Positivt avvik skyldes 

direkte gjennomfakturering av kostnader til helseforetakene. Avvik på basisramme er knyttet til 

virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst som ikke er hensyntatt i januar. Korreksjon vil skje i 

mars, resultateffekt antas å være begrenset.     

• Personalkostnader: Resultatet er 1 millioner kroner  lavere enn budsjett. Overtid og ekstrahjelp 

er 2 millioner kroner høyere enn budsjett, mens refusjoner 3 millioner kroner lavere enn 

budsjett. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 29 32 -3

Driftsinntekter 395 392 3

Konsulentinntekt 25 25 0

Sum driftsinntekter 449 448 0

Personalkostnader 154 156 1

Aktiverbare timer -11 -8 3

Varekostnad 3 3 0

Avskrivninger 102 106 4

Lisenser,service og vedlikehold 126 120 -6

Ekstern bistand 34 36 2

Andre driftskostnader 26 24 -2

Sum driftskostnader 434 437 3

Driftsresultat 15 12 3

Nettofinans 13 14 0

Resultat 1 -2 3

Denne periode  (Jan)
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• Avskrivinger: Sum budsjettavvik utgjør 4 millioner kroner der de største avvikene knytter seg 

investeringer i sikker og stabil drift, samt overførte investeringer fra Regional IKT. 

• Lisenser, service og vedlikehold: 6 millioner kroner høyere enn budsjett både som følge av nye 

avtaler og at man foreløpig ikke har realisert betydelige krav til besparelse forutsatt i budsjett.  

• Ekstern bistand: positivt avvik på 2 millioner kroner. Dette er i sin helhet knyttet til lavere 

ekstern bistand i program STIM.  

• Andre driftskostnader: 2 millioner kroner høyere enn budsjett i perioden. Dette skyldes høyere 

kostnader til lokaler enn forutsatt i budsjett og noe gjennomfakturering til andre helseforetak 

 

Investeringer 
Investeringsnivået er lavere enn periodisert budsjett, 47 millioner kroner mot budsjett på 89 

millioner kroner. Det forventes at nivået økes senere i år og prognosen er lik årsbudsjettet.  

 

Det største avviket  er for program STIM hvor investeringene er 33 millioner kroner lavere enn 

budsjettert hittil i år. Januar var preget av at en fikk inn mye utstyr i desember og at nye leveranser 

var forsinket. I tillegg ble det gjort en endring i kostnadsføring av forpliktelser for prosjekt 

modernisering av nett som resulterte i negativ investering i januar: 

• Forskyvning av aktiviteter i gjennomføringsfasen -29 millioner kroner (Regional 

telekomplattform, Modernisering av nett, Trådløst nett fase II, Regional testplattform, M365 og 

Windows 10). Årsak: Oppskalering, tekniske utfordringer, avtaleforhold (M365) og avhengighet 

til andre leveranser. 

• Forsinkelser på prosjekt -3 millioner kroner (Plattform for moderne tjenesteutvikling og Felles 

plattform trinn 1). Årsak: Manglende tilgang på ressurser under etablering av prosjekt. 

 

 

 
 
 

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2023 

 Bevegelse 

denne periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2023-01 

Anlegg under utførelse (AUU) 809 15 15 824

Kapitaliserte investeringer 14 890 96 96 14 986

Avskrivninger -11 450 -102 -102 -11 552

SUM 4 249 10 10 4 258

 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 

jan 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 6 6 38 33 428 428

Sikker og stabil drift 11 11 14 3 215 215

Sikkerhetstiltak 3 3 5 2 69 69

Forvaltning av kundetjenestene 1 1 2 1 18 18

Automatisering og effektivisering 1 1 3 2 47 47

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 18 18 15 -3 60 60

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 5 5 165 165

Rettsmedisinske fag OUS fase 3

Sum Investeringer styrt av SP 40 40 82 41 1 002 1 002

Lokal finansiering AHUS 2 2 1 -1 13 13

Lokal finansiering SI 7 7

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 2 2

Lokal finansiering OUS 3 3 4 1 55 55

Lokal finansiering VV 1 10 10

Lokal finansiering SIV 3 3

Lokal finansiering ST 4 4

Lokal finansiering SS 1 6 6

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 7 7 8 1 101 101

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 47 47 89 43 1 102 1 102

Regional forbedring 6 6 14 8 150 150

Overført fra Regional IKT 59 59 60 1 1 413 1 560 147

Overført fra Sykehusbygg IKT 29 29

Sum investeringer styrt av HSØ 65 65 74 9 1 592 1 739 147

Totalt 111 111 163 52 2 694 2 841 147
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STIM (standardisering og infrastrukturmodernisering) 
Programmet STIM har ved utgangen av januar åtte prosjekter i gjennomføringsfase innenfor 

områdene plattform, nettverk og telekom, i tillegg kommer prosjekt mobilitetsplattform i sky   

i planleggingsfase og prosjekt kryptert indre kjerne som er i avslutningsfasen.  

 

 

 
 

Halvparten av prosjektene er av ulike interne og eksterne årsaker forsinket.  

 

Plattform 

 Prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen har re-planlagt 

opprinnelig faseplan og er totalt et halvt år forsinket med oppstart av andre 

gjennomføringsfase (BP3.2). Endringsanmodningen for bruk av styringsrammen er godkjent. 

Endelig omfang for andre gjennomføringsfase justeres.  

 I forbindelse med oppfølging av sak 115-2022 avtaleinngåelse – rammeavtale for kjøp av 

allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst har Sykehuspartner HF innhentet råd og 

gjennomført  kvalitetssikring med eksternt advokatfirma. Det er basert på dette gjennomført 

og iverksatt tiltak for å redusere risikoen for klage og rettslige prosesser i etterkant av 

anskaffelsen. Etter tiltak vurderes risiko knyttet til anskaffelsen av rammeavtalen til å være 

lav. Dette har gitt prosjektet en forsinkelse om lag 2 måneder. Det planlegges med å sende 

ut endelig konkurransegrunnlag til leverandørene i februar 2023. 

 Prosjekt plattform for moderne tjenesteutvikling har en mindre forsinkelse grunnet behov 

for å omdisponere ressurser internt for å dekke opp manglende kapasitet til utarbeidelse av 

ny prosess for pre-godkjenning av byggeklosser. 

  

Nettverk og telekom 

 Prosjekt modernisering av nett ble 8 måneder forsinket på grunn av rettsprosessen. Det har 

vært utfordringer i samarbeidet med leverandør i oppstartsfasen, og det pågår konstruktive 

samtaler for å få samarbeidet til å fungere bedre.   
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Designarbeidet pågår for fullt og design og plan, det første forhåndsdefinerte prosjektet, 

planlegges nå ferdigstilt i løpet av juni 2023. Installasjonsarbeidet på pilot Sunnaas sykehus 

HF starter i mars 2023, og planlegges modernisert innen utløpet av oktober 2023. Plan for 

moderniseringen av Vestre Viken planlegges ferdigstilt i løpet av mars 2023. Arbeidet med 

moderniseringsplan for resterende helseforetak er påbegynt, og det jobbes tett sammen 

med helseforetakene som sikrer at det blir gjort nødvendige oppgraderinger av lokale IKT-

rom. 

 

Programledelsen følger opp gjennomføringen av tiltak på prosjekt- og programnivå for å redusere 

forsinkelser og risiko. 

 

Sanering  
Arbeid med å sanere applikasjoner og servere som kan erstattes eller fjernes pågår i samarbeid med 

helseforetakene. Sanering av applikasjoner på klienter har god fremdrift. Livssyklushåndtering av 

eldre operativsystemer krever at det finnes erstatningstjenester som er kompatible, og det er kun et 

fåtall av disse som kan saneres foreløpig. 

 

Klientapplikasjoner:  

42 % av om lag 2000 unike applikasjoner på klienter i regionen er sålangt sanert. Måltall for 2023 er 

50 %. Arbeidet med sanering av enkeltapplikasjoner fortsetter i 2023. Det er identifisert 140 

saneringskandidater som foreløpig ikke er besvart av helseforetakene. 

 

Applikasjoner utenfor tjenestekatalog:  

Det arbeides med opprydning av applikasjoner som ligger utenfor tjenestekatalog for å sikre ansvar 

og risiko for disse applikasjonene. Så langt er det identifisert om lag 750 applikasjonsinstanser (445 

unike applikasjoner) som ønskes inn i tjenestekatalogen. 

 

Oppgradering til Windows 10 i Helse Sør-Øst 
Sykehuspartner HF har oppgradert totalt 68 207 klienter, mens gjenstående er om lag 1 829 klienter. 

 

Prosjektene Windows 10 fase 2 og Windows 10 fase 3 går i parallell hvor fase 3 håndterer klienter 

relatert til det mest komplekse medisintekniske og byggtekniske utstyret som trenger spesiell 

håndtering ved oppgradering. Fase 3 gjennomfører også opprydding i tekniske avvik og hindringer 

(teknisk gjeld).     

 

Prosjektenes fremdrift er avhengig av at applikasjoner på klienter er W10-kompatible. Der dette ikke 

er tilfelle vil klientene enten bli isolert fra nettverk eller applikasjoner blir risikovurdert (ROS/LD-

prosess) og oppgradert. Dette medfører forsinkelser og W10-oppdateringen vil derfor fortsette 

lenger enn planlagt, og etter revidert godkjent plan frem til juni 2023.  

 Status prosjekt Windows 10 fase 2: 1 492 gjenværende Windows 7 klienter i estimert omfang 

på 22 000 klienter. Anslagsvis 30 klienter vil uansett måtte isoleres på Windows 7 på grunn av 

applikasjoner som ikke er Windows 10 kompatible. 

 Status prosjekt Windows 10 fase 3: Prosjektets fremdrift er i henhold til revidert plan. Fase 3 

har inkludert aktiviteter for å fjerne teknisk gjeld som medfører en tilvekst i omfang på ca. 145 

klienter. Nytt omfang er på om lag 710 klienter (gjeldende estimat). Per utgangen av januar er 

det lagt om 373 klienter og 102 er isolert. 
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Organisasjon og medarbeidere 
Sykefravær  
Per desember er sykefraværet 7,4 %, som er 1,1 %-poeng høyere enn november. Gjennomsnittlig 

sykefravær i 2022 er 6,4 %. Økningen i sykefraværet gjennom årets siste måneder er som forventet 

på grunn av høyere forekomst av smittsomme luftveisinfeksjoner og korona i samfunnet, samt noe 

etterregistrering av fravær grunnet overgang til nytt timeføringssystem. Sykefraværet rapporteres 

med en måneds forsinkelse og tallene viser derfor resultatet for desember 2023.  

 

Selv om økningen i sykefravær følger sesongsvingninger som også treffer samfunnet for øvrig, vil 

Sykehuspartner HF gjennomgå sykefraværet med mål om å differensiere virksomheten for gjennom 

det på en bedre måte kunne sammenligne nivå og utvikling mot sammenlignbare virksomheter. For 

deler av Sykehuspartner HFs ansatte er det større grad av frihet i hvor arbeidsoppgavene blir utført 

og bevegelse gjennom dagen enn i andre deler av organisasjonen.  

 

Bemanningsutvikling   
Brutto månedsverk i januar utgjør 1 812 som er på nivå med budsjett for måneden. Det har vært en 

høy netto tilvekst i bemanning siste måneder. Det pågår kontinuering rapportering og oppfølging 

mot virksomhetsområdene for å sikre bemannning sett opp mot økonomi.  

 

Turnover 
Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per januar er 8,4 %. Dette er 2,3 prosentpoeng høyere enn 

tilsvarende periode i fjor som var preget av svært lav turnover grunnet korona-pandemien. 

Sykehuspartner HF har økt oppmerksomhet på kompetanseutvikling, samt igangsatt plan for 

utarbeidelse og implementering av karrierearkitektur. 

 

 


