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Styringsparametere  
juni 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%

Levere til regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 97,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 90,0 % 75,0 % 81,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 19,8 % 34,0 % 90,0 % 90,0%

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

Kundetilfredshet Rapporteres 2x pr år 3,6 4,2 4,2 4,2

Leveransetilfredshet (kvalitet på leveranse) Rapporteres tertialvis 3,5 3,7 3,7 3,7

Effektivisere driften

Økonomisk resultat 29 0 102 32 150 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 59 78 345 493 1 034 1 075

Brutto månedsverk 1 665 1 681 1 651 1 656 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per mai 5,1 % 4,5 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

Kvalitet masterdata ERP Kvalitet masterdata Rapporteres tertialvis 91,3% 92,0 % 91,4 % 92,0 %

Målekort 2021  
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Styringsparametere  
juli 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%

Levere til regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 75,0 % 75,0 % 82,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 19,8 % 34,0 % 90,0 % 90,0%

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet Rapporteres 2x pr år 3,6 4,2 4,2 4,2

Leveransetilfredshet (kvalitet på leveranse) Rapporteres tertialvis 3,5 3,7 3,7 3,7

Effektivisere driften

Økonomisk resultat 12 13 114 45 150 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 47 59 392 552 1 012 1 075

Brutto månedsverk 1 668 1 675 1 653 1 659 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per juni 5,2 % 4,5 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

Kvalitet masterdata ERP Kvalitet masterdata Rapporteres tertialvis 91,3% 92,0 % 91,4 % 92,0 %

Målekort 2021  



Løpende driftskvalitet - driftskalender Målkravet er nådd for fem av ni helseforetak. Det har vært flere utfordringer på nettverk. Selv om flere av disse har hatt 
ekstern årsak, har det også vært hendelser som følge av kritiske sikkerhetspatcher hvor enkeltkomponenter har feilet i 
etterkant av patching. Dette følges opp med leverandør gjennom etablerte prosesser. Antall utførte endringer i perioden 
er det høyeste i løpet av de tre siste årene. Oppetiden er fremdeles innenfor målkravet

Kundetilfredshet Resultatet er på nivå med målingen høsten 2020 og ligger under målet for året. Hovedårsaken til lav måloppnåelse er 
fortsatt manglende leveranseevne knyttet til kundeprioriterte leveranseoppdrag og versjonsoppgraderinger. Tiltakene 
for bedret leveranseevne er styrket gjennom etableringen av Leveransefabrikken 2.0 tilsvarende 
leveranseorganiseringen som ble benyttet under koronaberedskapen i Q2 2020. Leveransefabrikken 2.0 er etablert fra 
og med 1. juni 2021, og denne organiseringen skal gjøres permanent gjennom å endre alle relevante prosesser, roller og 
rutiner.

Sykefravær Sykefraværet i mai viser 5,1 %. Dette er en økning fra samme periode i fjor som da viste 3,6 %. Det kan forventes en 
ytterligere økning i fraværet som følge av en normalisert arbeidssituasjon. Nødvendige sykefraværstiltak igangsettes av 
nærmeste leder, og utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde. 

Målekort - avviks- og endringskommentarer juni



Sykefravær Sykefraværet i juni viser 5,2 %. Dette er en økning fra samme periode i fjor som da viste 3,6 %. Det kan forventes en 
ytterligere økning i fraværet som følge av en normalisert arbeidssituasjon. Nødvendige sykefraværstiltak igangsettes 
av nærmeste leder, og utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde. 

Målekort - avviks- og endringskommentarer juli



Regnskap Sykehuspartner HF juni 2021

Oppsummering: 

Positivt avvik skyldes økte inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Inkludert i inntekter for juni er økt 
basisramme som følge av økte pensjonskostnader (+6,8 MNOK) samt avsetning for inntekter til digital samarbeids-
og kommunikasjonsplattform. Positivt avvik på kostnadssiden skyldes personalkostnader (+7 MNOK), avskrivninger 
(+5 MNOK) og ekstern bistand (+3 MNOK). For lisenser er det gjort tilleggsavsetninger i juni basert på oppdaterte 
prognoser for året (+9 MNOK). Flere timer har blitt benyttet på aktiverbare prosjekter, som også gir et positivt 
kostnadsavvik i perioden (+2 MNOK). Netto finans viser et positivt avvik på 1 MNOK. 

Resultatet for juni viser totalt et positivt avvik mot budsjett på 20 MNOK, hvorav 2 MNOK skyldes flat 
basisfinansiering av STIM i budsjett. Reelt avvik mot budsjett hensyntatt STIM er 18 MNOK.   

• Sum driftsinntekter: 10 MNOK høyere enn budsjett. Inntektene til program STIM er redusert med 4 MNOK i 
perioden, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader i programmet. Øvrig avvik (+14 MNOK) 
skyldes økt basisramme som følge av økte pensjonskostnader (+6,8 MNOK) samt avsetning for inntekter relatert til 
digital samarbeids- og kommunikasjonsplattform. I tillegg er det noen effekter av økte kundestyrte avtaler og 
reduserte kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 7 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes færre ansatte enn budsjettert og dermed 
lavere lønnskostnader (+2 MNOK),  høyere refusjoner for sykefravær (+5 MNOK) og lavere kostnader knyttet til 
annen lønn inkludert kurs og kompetansemidler (+1 MNOK). Motsatt vei trekker økte pensjonskostnader (-1 
MNOK), som er høyere enn budsjett.

• Aktiverbare timer: 2 MNOK høyere enn budsjett. Flere timer enn budsjettert er benyttet på aktiverbare prosjekter 
i perioden.

• Varekostnad: Salg av periferi tilbehør er noe over budsjett, økt kostnad gir tilsvarende endring i inntekt.

• Avskrivinger: 5 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes blant annet lavere nivå på ferdigstilte tjenesteendringer, 
samt periferiutstyr som hadde færre utplasseringer siste del av 2020 enn forutsatt i budsjett.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 9 MNOK høyere enn budsjett. Avviket er blant annet knyttet 
til tilleggsavsetninger i juni basert på oppdaterte prognoser for året. 

• Ekstern bistand: 3 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Dette skyldes lavere bruk av ekstern bistand innen STIM. 
Inntekten er redusert tilsvarende. 

• Andre driftskostnader: er 1 MNOK lavere enn budsjett i perioden.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 38 31 7

Driftsinntekter 354 350 5

Konsulentinntekt 16 18 -1

Sum driftsinntekter 409 399 10

Personalkostnader 137 144 7

Aktiverbare timer -11 -9 2

Varekostnad 4 3 -1

Avskrivninger 107 113 5

Lisenser,service og vedlikehold 108 99 -9

Ekstern bistand 25 27 3

Andre driftskostnader 18 19 1

Sum driftskostnader 387 396 8

Driftsresultat 22 3 19

Nettofinans 2 3 1

Resultat 20 0 20

Denne periode  (Jun)



Regnskap Sykehuspartner HF juli 2021

Oppsummering: 

Sykehuspartner har som tidligere lavere kostnader enn budsjett og positive avvik for virksomhetsområdene. 
Negativt avvik for Sykehuspartner HF totalt skyldes i sin helhet endrede forutsetninger for inntektsføring av 
basisfinansiering for program STIM. Flat basisfinansiering av STIM i budsjett gir et betydelig avvik mot regnskap i 
perioden. I budsjett er det forutsatt at 1/12 av basisfinansieringen er inntekt i juli, samtidig som det er budsjettert 
med svært lave prosjektkostnader i feriemåneden. I budsjettet har derfor STIM et betydelig positivt resultat i juli. 
STIM inntektsfører nå basisfinansiering i tråd med kostnadspådrag og resultatet i juli er i balanse. Det blir dermed et 
negativt avvik mot budsjett i perioden for program STIM. 

Positivt avvik på kostnadssiden skyldes i hovedsak personalkostnader (+3 MNOK), avskrivninger (+7 MNOK) og 
varekostnader (+4 MNOK). Færre timer har blitt benyttet på aktiverbare prosjekter i juli, som også gir et negativt 
kostnadsavvik i perioden (-3 MNOK). Netto finans viser et positivt avvik på 1 MNOK. 

• Sum driftsinntekter: 12 MNOK lavere enn budsjett. Inntektene til program STIM er redusert med 15 MNOK i 
perioden, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader i programmet. Øvrig avvik (+3 MNOK) 
skyldes økt basisramme økte pensjonskostnader (+1 MNOK) samt effekten av økte kundestyrte avtaler og 
reduserte kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 3 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes færre ansatte enn budsjettert og dermed 
lavere lønnskostnader (+2 MNOK),  høyere refusjoner for sykefravær (+2 MNOK) og lavere kostnader knyttet til 
annen lønn inkludert kurs og kompetansemidler (+2 MNOK). Motsatt vei trekker økte pensjonskostnader (-1 
MNOK) og  bruk av overtid / ekstrahjelp (- 2 MNOK), som er høyere enn budsjett.

• Aktiverbare timer: 3 MNOK lavere enn budsjett. Færre timer enn budsjettert er benyttet på aktiverbare prosjekter 
i perioden.

• Varekostnad: Salg av periferi tilbehør er noe over budsjett, økt kostnad gir tilsvarende endring i inntekt.

• Avskrivinger: 7 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes blant annet lavere nivå på ferdigstilte tjenesteendringer 
samt periferiutstyr, som hadde færre utplasseringer siste del av 2020 enn forutsatt i budsjett.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 1 MNOK høyere enn budsjett. 

• Ekstern bistand: 4 MNOK høyere enn budsjett i perioden. Dette skyldes noe bruk av ekstern bistand innen STIM i 
feriemåneden samt nødvendig bistand innen områdene telekom og datakom. 

• Andre driftskostnader: er 2 MNOK lavere enn budsjett i perioden.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1

Driftsinntekter 333 348 -15

Konsulentinntekt 5 4 1

Sum driftsinntekter 371 383 -12

Personalkostnader 127 130 3

Aktiverbare timer -2 -5 -3

Varekostnad -1 3 4

Avskrivninger 107 113 7

Lisenser,service og vedlikehold 99 100 1

Ekstern bistand 10 6 -4

Andre driftskostnader 16 18 2

Sum driftskostnader 357 367 10

Driftsresultat 14 16 -3

Nettofinans 2 3 1

Resultat 12 13 -1

Denne periode  (Jul)



Regnskap Sykehuspartner HF per juli 2021

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: 
Resultatet per juli viser et positivt avvik mot budsjett på 70 MNOK. Det positive avviket skyldes lavere 
kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+22 MNOK), avskrivinger (+24 MNOK),  lisenser, service og 
vedlikehold (+7 MNOK) og ekstern bistand (+11 MNOK). 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 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: Sum inntekt utgjør 2 705 MNOK, som er 15 MNOK lavere enn budsjett per juli. Av 
inntektsavviket utgjør redusert viderefakturering av kostnader knyttet til program STIM 45 MNOK. 
Driftskostnadene for program STIM så langt i 2021 er lavere enn budsjett og viderefakturering av 
kostnadene er derfor redusert tilsvarende. Økt fakturering av periferi utgjør 11 MNOK. I tillegg er det  
økning i kundestyrte avtaler og reduksjon i kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 22 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes lavere lønnskostnader (+8 MNOK), 
høye lønnsrefusjoner (+15 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet til kurs og kompetansemidler. 
Pensjonskostnadene er høyere enn budsjett (+7 MNOK). Refusjoner er 11 MNOK høyere enn i 2020.

• Aktiverbare timer: 11 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Flere (interne) timer enn budsjettert er 
benyttet på aktiverbare prosjekter. 

• Varekostnad: Salg av periferi tilbehør er 15 MNOK over budsjett, økt kostnad gir tilsvarende økt inntekt. 
Kun mindre avvik på annen varekostnad.

• Avskrivinger: 24 MNOK lavere enn budsjett, og dette skyldes blant annet lavere nivå på ferdigstilte 
tjenesteendringer (blant annet Lab) samt periferiutstyr som hadde færre utplasseringer i 2020 enn 
forutsatt i budsjettet.

• Lisenser, service og vedlikehold: 7 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har 10 MNOK 
lavere avtalekostnader, som skyldes periodeforskyvninger blant annet i utrulling av regionale løsninger. 
Øvrig avvik skyldes en økning i kundestyrte avtaler.

• Ekstern bistand: 11 MNOK  lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere bruk av ekstern bistand innen STIM. 
Inntekten er redusert tilsvarende.  

• Andre driftskostnader: er 14 MNOK under budsjett i perioden som følge av hjemmekontor, lavere 
reiseaktivitet og redusert aktivitet knyttet til lokasjonene. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 227 219 8 375

Driftsinntekter 2 382 2 407 -25 4 176

Konsulentinntekt 96 94 2 177

Sum driftsinntekter 2 705 2 720 -15 4 728

Personalkostnader 897 919 22 1 585

Aktiverbare timer -56 -45 11 -90

Varekostnad 34 21 -13 35

Avskrivninger 749 773 24 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 674 682 7 1 189

Ekstern bistand 161 172 11 298

Andre driftskostnader 119 132 14 228

Sum driftskostnader 2 578 2 653 76 4 590

Driftsresultat 127 67 61 139

Nettofinans 13 22 9 39

Resultat 115 45 70 100

 Budsjett

2021 

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF juli og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 392 MNOK mot budsjett på 552 MNOK. 
Av avviket på 159 MNOK utgjør STIM 89 MNOK. Årsprognosen på 
1.012 MNOK er 25 MNOK lavere enn forrige rapportering som 
skyldes redusert prognose for STIM. 

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

Totale investeringer utgjør 149 MNOK mot et budsjett på 423 
MNOK som gir et avvik på 273 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per juli 22 MNOK 

lavere enn budsjett. 
• Overført fra Regional IKT er 251 MNOK under budsjett og 

knytter seg i blant annet Digitale innbyggertjenester samt 
overført investering vedrørende Regional 
laboratoriedataløsning fase 3-4 (OUS). Denne forventes 
overført til Sykehuspartner HF i oktober. 

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2021 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2021-07 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 47 -13 612

Kapitaliserte investeringer 12 504 16 555 13 059

Avskrivninger -8 974 -107 -749 -9 723

SUM 4 155 -43 -207 3 948

 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 2021-07 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 3 86 174 89 292 373 81

Sikker og stabil drift 15 102 134 31 245 245

Sikkerhetstiltak 4 8 36 28 48 62 14

Forvaltning av kundetjenestene 1 17 23 6 40 40

Automatisering og effektivisering 13 20 8 35 35

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 16 91 101 10 190 190

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 2 -2 2 -2

Standardisering og modernisering, testmiljø 9 9 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 12 9 -4 15 15

Rettsmedisinske fag OUS fase 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt) 1 2 -2 2 -2

Infrastruktur LHL-bygget 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 42 339 507 168 889 975 86

Lokal finansiering AHUS 5 4 -1 9 9

Lokal finansiering SI 3 4 1 9 9

Lokal finansiering SUN 1 1 1 1

Lokal finansiering SØ 8 1 -7 10 3 -8

Lokal finansiering OUS 1 22 22 65 50 -15

Lokal finansiering VV 1 5 5 11 11

Lokal finansiering SIV 1 3 3 7 7

Lokal finansiering ST 1 3 1 -2 4 3 -1

Lokal finansiering SS 4 3 -2 5 5

Lokal finansiering SA 1 1 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 5 54 45 -9 124 100 -24

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 47 392 552 159 1 012 1 075 63

Regional forbedring 16 31 53 22 85 85

Overført fra Regional IKT 119 370 251 488 611 122

Sum investeringer styrt av HSØ 16 149 423 273 573 696 122

Totalt 63 542 974 433 1 586 1 771 185



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av lavere investeringer i program STIM, investeringsrammen sikker og stabil drift og 
delporteføljen sikkerhetstiltak. Prognose for året er 81 MNOK lavere enn budsjett for STIM og 14 MNOK lavere for sikkerhetstiltak. For sikker og stabil drift forventes det 
at avviket vil hentes inn gjennom året.

• STIM: Periodisering i budsjettet av anskaffelser til prosjektene telekom og trådløst nett er hovedforklaringen til budsjettavviket. For prosjekt Regional telekomplattform 
vil investeringer også bli lavere enn budsjett, da deler av investeringen vil bli finansiert som lokalt finansierte IKT-investeringer. Prosjektet Kryptert indre kjerne er 
budsjettert fra starten av 2021, men har per juli ikke startet på gjennomføringsfasen. BP3-beslutning er behandlet i styret i Sykehuspartner HF. For prosjektet Regional 
Citrix-plattform er det lavere nivå enn budsjett som skyldes mindre behov for ressurser samt en forskyvning fra investering til driftskostnader. Prosjektet Regional 
testplattform er per juli i planleggingsfasen, og investeringer vil påløpe senere enn forutsatt i budsjett.

• Sikker og stabil drift: Det er i juli investert for 15 MNOK som i hovedsak gjelder utskiftning av servere.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i juli utgjør 4 MNOK som gjelder tre prosjekter samt utvidelse av sikkerhetsplattformen. Øvrige prosjekter innenfor delporteføljen er i 
fasene for konsept og planlegging. Årets prognose for prosjektene utgjør 20 MNOK, som er under budsjett på grunn av senere fremdrift enn forutsatt i budsjettet. 
Utvidelser samt utskiftninger i sikkerhetsplattformens infrastruktur er estimert til 28 MNOK i år, samlet prognose er dermed 48 MNOK. I tillegg er noe investering 
omklassifisert til driftskostnader, blant annet innen sårbarhetsscanning og trusselanalyseplattform hvor lisensene nå faktureres løpende som en tjeneste.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investert beløp i juli utgjør 0,6 MNOK er og lavere enn tidligere måneder på grunn av ferieavvikling.

• Automatisering og effektivisering: Investert beløp i juli utgjør 0,4 MNOK er og lavere enn tidligere måneder på grunn av ferieavvikling. 

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per juli er det utplassert utstyr for 91 MNOK som er 10 MNOK lavere enn budsjett.

• Infrastruktur i Regional IKT: Det er ingen tilgang i juli.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF.

• Regional forbedring: Investeringer i juli på 16 MNOK gjelder i hovedsak forbedringsprosjektet for regional kurve- og medikasjonsløsning.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Det er ikke overført beløp fra HSØ i juli.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter juli og hittil 2021

Oppsummering: 

• Driftsinntekter (varesalg): Høyere enn forventet for perioden og hittil i år. 
Hovedårsaken til avviket er knyttet til ny varekategori (Behandlingshjelpemidler) 
som ikke var hensyntatt i budsjettet, samt økte kostnader knyttet til regionalt 
felleslager, viderefakturert Helse Sør-Øst.

• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader er høyere enn forventet, avviket 
hittil i år knytter seg i hovedsak til regionalt felleslager som viderefaktureres Helse 
Sør-Øst.  Dette gjelder koronasituasjonens krav om høyere lagerbeholdning samt 
at høyere varesalg enn forutsatt som gir en økt lagerkostnad.  Disse to punktene er 
årsak til det negative avviket hittil i år.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)
 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 93 66 26 722 530 192 955

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 93 66 26 722 530 192 955

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 80 59 -21 642 474 -169 854

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 12 7 -5 79 56 -23 101

Sum driftskostnader 92 66 -26 721 530 -191 955

Driftsresultat 1 0 1 1 0 1 0

Nettofinans 0 0 0 1 0 -1 0

Resultat 1 0 1 0 0 0 0

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Jul) Hittil i år



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst juli og hittil 2021

Oppsummering: 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på inntekter skyldes økte inntekter knyttet til 
Forsyningssenteret (+177 MNOK). 

• Driftskostnader: Positivt avvik på kostnadssiden innen flere kontogrupper. 
Betydelig økt varesalg gjennom forsyningssenteret er hovedforklaring på avvik i 
kontogruppe varekostnad (+182 MNOK). 

• Resultat: Av det positive budsjettavviket på 69 MNOK skyldes IKT og 
administrative fellestjenester +70 MNOK og forsyningssenteret 0 MNOK. 

• Prognose: Sykehuspartner HF forventer et resultat vesentlig bedre enn budsjett. 

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 32 31 1 227 219 8 375

Driftsinntekter 426 414 12 3 104 2 937 166 5 131

Konsulentinntekt 5 4 1 96 94 2 177

Sum driftsinntekter 464 450 14 3 427 3 250 177 5 683

Personalkostnader 127 130 3 897 919 22 1 585

Aktiverbare timer -2 -5 -3 -56 -45 11 -90

Varekostnad 80 62 -17 676 494 -182 889

Avskrivninger 107 113 7 749 773 24 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 99 100 1 674 682 7 1 189

Ekstern bistand 10 6 -4 161 172 11 298

Andre driftskostnader 28 25 -3 197 188 -9 329

Sum driftskostnader 449 433 -16 3 299 3 183 -115 5 545

Driftsresultat 14 16 -2 128 67 61 139

Nettofinans 2 3 1 14 22 8 39

Resultat 12 13 -1 114 45 69 100

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Jul) Hittil i år
Sykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 
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Målkravet er nådd for fem av ni helseforetak. Det har vært flere utfordringer på nettverk. Selv om flere av disse har hatt ekstern årsak, har det også vært hendelser som følge av kritiske sikkerhetspatcher hvor 
enkeltkomponenter har feilet i etterkant av patching. Dette følges opp med leverandør gjennom etablerte prosesser. Antall utførte endringer i perioden er det høyeste i løpet av de tre siste årene. Oppetiden er 
fremdeles innenfor målkravet. 

Driftskalender juni 2021

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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I juli er målkravet nådd. 

Driftskalender juli 2021

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.



Program STIM – overordnet status juni/juli 2021

• Program STIM har ved utgangen av juli ni prosjekter i gjennomføringsfase og fem i planleggingsfase, hvorav to forberedes for 
fremleggelse for beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen i august. De fleste av prosjektene i STIM har god fremdrift. 
Prosjekter med avvik til vedtatt plan og styringsparametere følges opp særskilt, og omtales under «kommentarer til status». 

• Programmet er påvirket av forsinkelser i utstyrsleveranser som følge av pandemien. Dette er forhold som vil kunne vare over tid 
og programmet vurderer risikoens sannsynlighet og konsekvens som økende. Eventuelle forsinkelser i prosjektleveranser og 
mulighet for anskaffelser er vurdert. Leverandørene vil bli fulgt opp med hensyn på ledetider. 

• Vestre Viken HF har godkjent å være andre foretak som tar i bruk modernisert nett, etter Sunnaas sykehus. Dette er i henhold til 
faseinndelingen av prosjektet som ble lagt frem og fikk tilslutning i programstyret i juni.

• Sykehuspartner HF styre godkjente 2. juni oppstart av gjennomføringsfasen av prosjekt Kryptert indre kjerne og 
leverandørstrategien for prosjekt Modernisering av nett, og at sistnevnte prosjekt fortsetter anskaffelsen av rammeavtale med 
én leverandør som representerer en produsent for modernisering av nettverk. Programmets tertialrapport for første tertial 
2021 ble også godkjent.  

• STIM programstyringsgruppe godkjente 23. juni oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Felles plattform – trinn 1 
containerteknologi, oppstart av planleggingsfasen av prosjekt 5G innendørs mobildekning, oppstart av konseptfasen for prosjekt 
Plattform for moderne tjenesteutvikling, samt moderniseringsstrategien for prosjekt Modernisering av nett.

• Petter Sverre Møller er tilsatt som Programleder STIM, med oppstart 1. september. 



Program STIM – gjennomførte leveranser juni/juli 2021

• Prosjekt Felles plattform trinn 1 har ferdigstilt kapasitet for produksjonsmiljøer til prosjekt Radiologiløsning- og multimediearkiv
samt forbedringstiltak på Leveranseplattformen. Markedsundersøkelsen (RFI) på prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky ble 
publisert til leverandører på Doffin og TED den 17. juni. Leverandørkonferanse er gjennomført. 

• Prosjekt Mobilitet har overlevert profilene funksjonsenhet, skiftenhet og personlig arbeidsrettet enhet til linjen. Profilene forenkler 
og effektiviserer design- og ROS-prosessen for etablering av mobilapplikasjoner.

• Prosjekt Modernisering av nett har oppdatert konkurransegrunnlaget basert på ny dialogrunde med kvalifiserte leverandører og 
sendt leverandørene invitasjon om å gi prøvetilbud. 

• Prosjekt Regional Citrix-plattform har avsluttet Early-life-support for Oslo universitetssykehus HF, overlevert til linje og foretak, og 
fått tilslutning i styringsgruppen om lukking av prosjektet (BP5). Prosjektet er levert under kost, iht avtalt omfang men til revidert 
tid. Både løsningen og samarbeidet har fått positive tilbakemeldinger fra helseforetaket. Restanser skyldes applikasjoner som ikke 
er kompatible med ny plattform. Det er avklart ansvar for oppgradering og sanering av applikasjonene innen utgangen av 2021. 

• Prosjekt Trådløst nett har ferdigstilt aktivering av trådløst nett for Sykehuset Innlandet HF/Hamar og Tynset, samt for Sykehuset i 
Østfold HF ved Kalnes administrasjonsbygg og Askim helsehus.

• Felles drifts- og forvaltningsmodell har utarbeidet beste praksis-beskrivelser for prosesser og praksiser i Sykehuspartner HF (basert 
på ITIL4) og presentert disse for prosjekt, verdistrømledere og prosessansvarlige i linjen. Beskrivelsene vil sees opp mot dagens 
praksis og tilpasses til å bli Sykehuspartner HFs beste praksis. 



• Prosjekt Felles plattform - trinn 1 gjennomfører overlevering av produksjonsmiljø for Radiologiløsning- og multimediearkiv OUS til 
Datasenter og Datakommunikasjon. Prosjekt Felles plattform – trinn 2 hybrid sky innhenter respons fra leverandørene på 
markedsundersøkelsen på hybrid skyplattform. 

• Prosjekt Innføring kryptert stamnett overleverer den nye DCI-tjenesten (Data Center Interconnect), som sikrer kryptert 
kommunikasjon mellom datasentrene, til fagmiljøene i Sykehuspartner HF og Norsk helsenett SF, og ferdigstiller opplæring av 
driftspersonell i Sykehuspartner HF.   

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn aktiverer autentiseringstjeneste for leverandører og HF-ansatte, og leverer integrasjonen mot 
identitetsstyring (Identification management, IdM) for å gi tilgang til en ny tjeneste (PAM) for bruk av konti med utvidede 
rettigheter.

• Prosjekt Regional telekomplattform ferdigstiller kartlegging av brukere ved Rikshospitalet. 

• Prosjekt Trådløst nett leverer design for Sykehuset Østfold ved St. Joseph og Åsebråten. 

Program STIM – planlagte leveranser august 2021



Regional telekomplattform fase 3.2.1
Regional telekomplattform fase 3.2.2

Trådløst nett  

Innføring kryptert stamnett

Elverum 

OUSHF

Hovedandel terminaler migrert RadiumhospitaletFerdigstilling  terminaler OUS fase 1

Modernisering av nett BP3.2

DCI i produksjon

Invitasjon til 
endelig tilbud

Innstilling
leverandørvalg Kontraktsignering

Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling 

Felles plattform – trinn 1 RAM 
RAM test- og utviklingsmiljø

BP3.1.2

RAM produksjonsmiljø
A

Forretningstj. Mobile enheter overlevert

Finansieringsanmodning (del 1)

KioskenhetSkiftenhet

Kongsvinger SH
Hamar
Tynset 

Moderniserings strategi 
nettverksinfrastruktur utarbeidet

DC LAN kapasitetsutvidelse 

NHN fiberleveranse ferdigstilt og overlevert

Oppstart utrulling Rikshospitalet

NHN ferdigstilt DCI

PAM – én styrt vei inn  

Mobil Autentisering 
med SSO overlevert

Arkitektur for 
mobile enheter

BP3

IKT-leverandører innrullert
IdM-integrasjon etablert

Aksess og autentiseringstjenester etablert

Personlig arbeidsenhet

Privilegert tilgang 
HF innrulletThycotic i SIKT migrert

Funksjonsenhet overlevert

BP5
BP4

Eksisterende 
driftsportaler stenges

Prekvalifisering gjennomført, 
start dialogprosess

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

ABP4

A               
BP4

A   
BP4

Kryptert indre kjerne

Funksjonsenhet

BP3

HW mottatt

Design og planlegging

Pilot oppstart
Release periode / endringsvinduer

Felles plattform – trinn 1 containerteknologi BP3

Fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase program STIM 

Regional Citrix-plattform A
BP5BP4

Overlevering drift
SØHF

OUSHF



Prosjekt som har forsinkelser som påvirker sluttdato:
• Prosjekt Kryptert indre kjerne 

• Prosjektet er bak plan som følge av forsinkelse i anskaffelse av utstyr i påvente av finansieringsgodkjenning. Prosjektet vil, når 
avtale med leverandør er inngått, sette ny leveransedato for når utstyr mottas.

• Prosjekt PAM – Én styrt vei inn
• Etableringen av autentiseringstjenesten for IKT-leverandører og foretaksansatte med privilegerte tilganger er om lag to uker 

bak plan grunnet ustrukturerte kildedata. Tiltak er iverksatt, inkludert utarbeidelse av tilgangsstyringsprosedyrer og dialog
med tjenesteansvarlig for å sikre riktig provisjonering.

Prosjekter som har mindre forsinkelser, som ikke påvirker sluttdato: 
• Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM opplever mangler i leveranser fra utstyrsleverandør, som kan påvirke fremdriften om de ikke 

blir levert innen utgangen av august.

• Prosjekt Modernisering av nett er noe bak plan som følge av forsinkelse i anskaffelsesprosessen, men forventer å levere 
hovedmilepælene på plan. Oppstart av andre gjennomføringsfase, med tilhørende finansieringsanmodning legges frem for styret i 
oktober. Prosjektet vil ha behov for å benytte noe av styringsrammen (P50).

Program STIM – kommentarer til status juni/juli



Program STIM og Windows 10 – økonomi per juli 2021



Windows 10 fase 1  

21.700 SIKT klienter

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

Standardisering og sanering og Windows 10

Windows 10 fase 2  

Windows 10 fase 3

Fase 1: Ved Akershus universitetssykehus HF gjennomføres det en migrering av klientene over til SIKT-plattformen før oppgraderingen. Dette arbeidet er forsinket, og det 
medfører en risiko for Windows 10 fase 1 prosjektet. Arbeidet følges tett av både Sykehuspartner HF og Akershus universitetssykehus HF. Prognosen tilsier likevel at fase 1 er 
tett på målet om totalt 50 000 oppgraderte klienter innen utgangen av november 2021, selv med minimal utrulling på Akershus universitetssykehus HF.

Standardisering og sanering
Status på sanering av unike applikasjoner per 1. august: 27% av 40% (måltall 2021)

Kommentarer/ tiltak: 
I tillegg til de applikasjonene som er sanert er det identifisert 841 saneringskandidater (applikasjonsinstanser) basert på de avtalte kriteriene. Helseforetakene har 
vurdert at disse må beholdes. I henhold til avtalt prosess skal disse vurderes av Helse Sør-Øst RHF. 408 av disse er til vurdering, 213 er sendt tilbake til helseforetakene 
for å innhente mer informasjon. Dersom alle disse saneres øker saneringsgraden til 53%. 220 av de 841 kandidatene er tilknyttet MTU og BTU, og det er dialog mellom 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF om prosessen videre for håndtering av disse. 

Sykehuspartner HF har igangsatt første steg i standardiseringsløpet hvor omfang og potensiale innenfor de ulike kundetjenestene skal vurderes. Neste steg er prioritere 
hvilke områder det skal arbeides videre med. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at det etableres nødvendige faglige fora for at vurderinger/beslutninger knyttet til både 
sanering og standardisering kan tas på en forsvarlig måte.

Windows10

Utrullingsplan 2021 ferdigstilt Utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt

Styrebehandling SP styre

40.000 klienter 50.000 klienter



Avvikshåndtering juni og juli
Antall internt innmeldte avvik har også i juni/juli hatt en økning knyttet til retningslinjer for utsendelse av passord for ansatte i Helse Sør-Øst. Disse avvikene skal fordeles til helseforetakene for 
videre behandling. I  juli ble det lukket få avvik på grunn av ferieavvikling. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvik. Prosessen med å 
anskaffe nytt støtteverktøy fortsetter og vil etter planen bli implementert i løpet av 2. tertial 2022. 

august septemberoktober november desember januar februar mars april mai juni juli

Åpne avvik forrige periode 212 256 250 260 273 218 214 248 304 326 327 356

Nye avvik 94 53 52 43 33 45 70 90 61 66 94 66

Internt innmeldt 68 19 25 20 15 19 54 67 40 36 57 63

Eksternt innmeldt 26 34 27 23 18 26 16 23 21 30 37 3

Lukkede avvik 50 58 41 29 89 47 52 34 35 64 65 9

Åpne avvik per månedsslutt 256 251 261 274 217 216 232 304 326 327 356 412



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i juli utgjør 1 668 som er 7 årsverk lavere enn budsjett for måneden. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per juli fortsetter å falle og er nå 4,4% som er 0,1 % lavere enn juni og 4,0 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. 

Sykefravær: Fraværet per mai og juni viser 5,1 % og 5,2 %,  og april viser nå 5 % på grunn av etterregistreringer. Sykefraværet følges opp av nærmeste leder, og utviklingen følges tett i det 
enkelte virksomhetsområde.

TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og tett oppfølging for å sikre at bemanning er i tråd med budsjett. Per juli er bemanning lavere enn budsjett.  

Sykefravær: Forebyggende tiltak som jevnlig medarbeideroppfølging og  1-1 samtaler, systematisk ivaretakelse av smittevern og arbeidsmiljøtiltak i pandemisituasjonen. Oppfølging av 
ForBedring med utarbeidelse av handlingsplaner med arbeidsmiljøtiltak. Faste HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå i samarbeid med vernetjenesten. 

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak.
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Sykefravær 2019-2021Bemanning  2020-2021

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

SP 2019 6,7 7,1 6,0 5,3 5,2 5,3 7,0 5,3 5,8 5,0 5,2 4,9

SP 2020 4,8 4,9 4,3 3,0 3,2 3,6 5,4 4,2 4,5 5,3 4,8 5,0

SP 2021 4,6 5,1 5,0 5,0 5,1 5,2 - - - - - -

Mål 2021 4,5 % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Gj.snitt hittil 2021 4,6 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0
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Status Informasjonssikkerhet inklusive oppfølging av 
Riksrevisjonens funn, se eget vedlegg.
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. 
ledd
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