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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per juli 2021. I 
virksomhetsrapportene for mai og for juni og juli (se vedlegg) inngår overordnet status for 
programmet STIM. 
 

2. Hovedpunkter  

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra oppdrag og bestilling 2021. 

Sykehuspartner HF har god måloppnåelse for de fleste måleparameterne i alle de tre månedene som 

vedlagte virksomhetsrapporter dekker. Tilgjengelighet for tjenester, levert kapasitet iht. bestilling og 

leveranser iht. siste avtalte dato med kunden er over målkrav. Sykehuspartner HF har også et positivt 

økonomisk resultat. 

Sykehuspartner HF har som følge av at andel leveranser i kundeplanene lå bak måltallet per 1. tertial 
reetablert en tett oppfølging av leveransene, og har etablert en organisering tilsvarende som i den 
innledende fasen i koronapandemien. Andel leveranser måles hvert tertial, men resultatene for juni 
viser en positiv trend. 
 
For målkravet løpende driftskvalitet – driftskalender («grønne dager») nås målkravet for juli, men 

ikke for mai og juni. Arbeidet med å ettergå hendelsene for å forebygge fremtidige driftshendelser 

fortsetter. I tillegg til tiltak i ordinære prosesser er det blant annet iverksatt tiltak for å heve 

kompetanse i driftsprosessene, det er fortsatt streng endringskontroll, og økt ansvarliggjøring av 

leverandører i livssyklushåndtering av infrastruktur og programvareløsninger. Antall endringer har 

vært høyt, og juni hadde det høyeste antall endringer de siste tre årene. Når hendelser inntreffer har 

Sykehuspartner HF stor oppmerksomhet på å få reetablert tjenestene. Dette er viktig for å redusere 

den negative konsekvensen for helseforetakene og pasientbehandlingen.  

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er per juni på 5,0 %. Dette er høyere enn 

måltallet for året på 4,5 %. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, som var påvirket 

av utstrakt bruk av hjemmekontor og særskilte smittetiltak. Det forventes en ytterligere økning i 

fraværet som følge av en normalisert arbeidssituasjon og at sykefraværet fremover vil ligge på et 

mer normalt nivå. Nødvendige sykefraværstiltak igangsettes av nærmeste leder ved behov, og 

utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.  

 

Status for oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot 

sine ikt-systemer vil fremover følge som vedlegg til virksomhetsrapporten. Fra og med 

virksomhetsrapporten for juni og juli vil også status for prosjekt Windows10 og status for arbeidet 

med sanering og standardisering samles i virksomhetsrapporten. 

 
 
Program STIM og prosjekt Windows10  
Program STIM har ved utgangen av juli ni prosjekter i gjennomføringsfase og fem i planleggingsfase. 

To av prosjektene i planleggingsfasen er i overgang til gjennomføring. Det vises til styresak 066-2021 
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prosjekt Tjenestemigrering – gjennomføring av første fase og 067-2021 prosjekt Regional 

testplattform – gjennomføring av fase 1 - basisløsning.  

De fleste av prosjektene i STIM har god fremdrift. Prosjektene Kryptert indre kjerne og PAM – Én 

styrt vei inn har forsinkelser som påvirker sluttdato. Dette på grunn av hhv. forsinkelse i anskaffelse 

av utstyr og at etablering av autentiseringstjenesten for IKT-leverandører og foretaksansatte med 

privilegerte tilganger er om lag to uker bak plan grunnet ustrukturerte kildedata. 

Prosjekter med avvik til vedtatt plan og styringsparametere følges opp særskilt, og det vises til 

kommentarer til status i vedlagte virksomhetsrapporter.  

Modernisering av nettverk i Helse Sør-Øst fase 1, anskaffelse av en rammeavtale for modernisering 

av lokale nettverk, har god fremdrift og Sykehuspartner HF planlegger for inngåelse av en 

rammeavtale med avrop for gjennomføring i løpet av 2021. Status fra den dialogbasert anskaffelsen 

av rammeavtale er noe utdypet i vedlegg 4. Administrerende direktør vil i styremøtet informere om 

status i prosjekt Modernisering av nett, spesielt hva gjelder status for anskaffelsen.  

Styret behandlet i sak 034-2021 prosjekt Trådløst nett – endring av prosjektomfang. Sak om 

etablering av prosjekt Trådløst nett fase II vil bli lagt frem for styret i oktober. Med bakgrunn i den 

utfordrende markedssituasjonen for nettverkskomponenter, har administrerende direktør godkjent 

anskaffelse av nettverkskomponenter til gjennomføringsfasen for prosjekt Trådløst nett fase II 

innenfor Sykehuspartner HFs fullmakt. Dette som et risikoreduserende tiltak. Prosjektet vil med 

denne beslutningen kunne opprettholde forpliktelser til helseforetak og regionale leveranser inn i 

gjennomføringsfasen. 

Prosjekt Regional telekomplattform er replanlagt med revidert baseline innenfor styringsrammen. 
Det er derfor ikke nødvendig å legge frem revidert plan for styrebehandling av endringen. Omfang 
og tidslinje for fasene endres ikke for Oslo Universitetssykehus HF, men revidert baseline ivaretar 
behov for omrokkering og styring av aktiviteter. Det vises også til sak 066-2021 revidert STIM 
programplan 2021-2023, kap. 3.6.8. hvor endringen er innarbeidet. 
 
Økonomi 
Resultatet per juli viser et positivt avvik mot budsjett på 70 millioner kroner. Det positive avviket 
skyldes lavere kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+22 millioner kroner), avskrivinger 
(+24 millioner kroner), lisenser, service og vedlikehold (+7 millioner kroner) og ekstern bistand (+11 
millioner kroner). Positivt avvik knyttet til ekstern bistand gjelder lavere kostnad i program STIM og 
fører til tilsvarende reduksjon i inntekter. Flere timer har også blitt benyttet på aktiverbare 
prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+11 millioner kroner). 
 
Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 392 millioner kroner 
mot budsjett på 552 millioner kroner. Av avviket på 159 millioner kroner utgjør program STIM 89 
millioner kroner. Årsprognosen for investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer 
er på 1.012 millioner kroner. Dette er 25 millioner kroner lavere enn forrige rapportering, og skyldes 
redusert prognose for investeringer knyttet til program STIM.  
 
Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og Overført fra Regional IKT. Totale 
investeringer utgjør 149 millioner kroner mot et budsjett på 423 millioner kroner som gir et avvik på 
273 millioner kroner.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i juni og juli godt på alle styringsparametere som rapporteres månedlig, 
inkludert økonomi. Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF har god 
måloppnåelse og når måltallene på de fleste parameterne og følger utviklingen tett. 
 
Sykehuspartner HF har stor oppmerksomhet på leveranseevnen. Styret uttrykte også bekymring for 
dette området i forbindelse med behandlingen av virksomhetsrapport per 1. tertial, jf. sak 047-2021. 
Det er iverksatt tiltak på flere områder, men felles for tiltakene er tett oppfølging og en smidig 
tilnærming for å utnytte kapasitet og kompetanse i Sykehuspartner HFs organisasjon for å levere 
som avtalt. Det er av stor betydning for helseforetakene at Sykehuspartner HF leverer som avtalt, og 
dette er også viktig for Sykehuspartner HFs omdømme. Administrerende direktør følger arbeidet 
tett.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for mai og for juni 
og juli 2021. 


