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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes virksomhetsrapport per 2. tertial 2021 for behandling. Styret informeres tertialvis 
om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling samt virksomhetsrisiko. I saken beskrives også 
vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og bestilling 2021. Tertialrapporten gir 
således et mer utfyllende bilde enn månedsrapportene.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 Status for mål- og resultatoppnåelse 

Under gjennomgås status for mål- og resultatoppnåelse per 2. tertial, med utgangspunkt i 
hovedprioriteringene gitt i oppdrag og bestilling 2021 og som inngår i målekortet for Sykehuspartner 
HF.  
 
Sikker og stabil drift 
Sykehuspartner HF leverer sikker og stabil drift, og dette har høyeste prioritet. Sykehuspartner HF 
har per 2. tertial høy tilgjengelighet for tjenester, med et resultat på 99,99 %. Gjennom juli og august 
var det god drift til tross for omfattende sikkerhetspatching gjennom ferieperioden. Antall kritiske 
hendelser er redusert i siste del av tertialet, og resultatet er bedre enn måltallet også for august.  
Endringsvolumet er fortsatt er høyere enn tidligere. På grunn av et høyt antall hendelser i mai er 
kritiske hendelser noe bak måltallet per utgangen av august. 
 
Antall kritiske hendelser påvirker også løpende driftskvalitet – driftskalender. Samlet har 

Sykehuspartner HF levert 27 grønne dager mot et mål på 28 per 2. tertial. I august leverte 

Sykehuspartner HF 29 grønne dager. Arbeidet med å forebygge kritiske hendelser fortsetter.  

 
Levere til regionale prosjekter  
Ressursstatus for tildelt kapasitet til regionale prosjekter har hatt en positiv utvikling og resultatet 
per 2. tertial på 97% er høyere enn resultatkravet. 
 
Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjonen  
Sykehuspartner HF ferdigstilte i juni 66 leveranser, det høyeste antall leveranseoppdrag siden en 

leveransetopp med mange koronaleveranser i april 2020. ble ferdigstilt i juni. Sykehuspartner HF har 

styrket innsatsen for å bedre leveranseevnen og øke samlet leveransekapasiteten. Arbeidet er nå 

organisert tilsvarende som ved starten av pandemien. Viktige innsatsområder er effektivisering av 

leveranseprosessen og reduksjon av unødvendig ventetid i prosessen. Forbedringsarbeidet 

videreføres, men på grunn av sommerferien er det nødvendig at tiltakene får virke over noe lengere 

tid før endelig effekt kan vurderes.  

Det er en underliggende utfordring at behovet for leveranser overstiger kapasiteten til 
Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF arbeider videre med å identifisere tiltak som kan bedre 
dette. Gapet i kapasitet skaper behov for felles prioritering i regionen mellom de ulike oppgavene, 
og dette er adressert i det regionale porteføljestyret. Måloppnåelse for andel av kundeplanen levert 
per 2. tertial er på 57%, tett oppunder målet på 60%.  
 
Samlet bruker Sykehuspartner HF 13% av kapasiteten på leveranseoppdrag per 2. tertial, mot 11% 
tilsvarende periode i fjor. Økningen i faktisk antall leverte timer er på 6000 timer, en økning på 19%. 
Andelen av kapasiteten levert til regionale prosjekter er per 2. tertial 10%, mot 8% tilsvarende 
periode i fjor.  
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Andel leveranser iht. siste avtale dato med kunde er stabilt og fortsatt over måltallet. Andelen 
leveranser som blir levert i henhold til første avtalte dato er per 2. tertial 40%. Det er samme 
resultat som per 1. tertial, og er lavere enn måltallet på 60%. Det er forhold både i Sykehuspartner 
HF og hos helseforetakene som kan medføre endring av avtalt dato. Sykehuspartner HF arbeider 
videre for å øke forutsigbarheten ved å bedre planleggingen og gjennom det etablere reelle 
leveransedatoer og gjennom det pågående forbedringsarbeidet sikre at leveransene gjennomføres i 
henhold til plan.   
 
For brukertilfredshet er resultatet over målkravet, mens leveransetilfredshet er noe lavere enn 
målkravet. Resultatet for leveransetilfredshet bygger fortsatt på et lite antall svar, noe som gir et 
svakt grunnlag for tolking av resultatet. Sykehuspartner HF vil i dialog med helseforetakene 
gjennomgå spørsmålene i undersøkelsen for å se om de bør endres, og om det er andre tiltak som 
kan iverksettes for å øke svarprosenten. 
 
Masterdata ERP 
Masterdata ERP er en kvalitetsindeks på aktive varer i regional ERP, en minimumsstandard for 
beskrivelse av artikler i regional løsning. KPIen rapporteres tertialvis. Sykehuspartner HF leverer 
innenfor målkravet for 2. tertial. 
  
Sykefravær 
Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er per utgangen av juli på 5,2 %. Dette er 
høyere enn måltallet. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, som var påvirket av 
utstrakt bruk av hjemmekontor og særskilte smittetiltak. Estimatet for året er justert opp til 5,1 %. 
Selv om dette er høyere enn måltallet for i år, er estimatet lavere enn fjorårets måltall.  
 
Igangsatte tiltak er opplæring og direkte oppfølging av ledere for å sikre korrekt 
sykefraværsregistrering og dokumentasjon, samt videre analyser av fraværet spesielt for utsatte 
enheter. Jevnlig oppfølging av medarbeidere, systematisk ivaretakelse av smittevern og 
arbeidsmiljøtiltak i gradvis gjenåpning etter pandemisituasjonen er forebyggende tiltak som 
forsetter. 
 
 
Sykehuspartner HF i oppdrag og bestilling 2021 gitt i oppdrag å:  
 

… øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
Styret sluttet seg i sak 008-2021 til beskrivelsen av fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse 
for Sykehuspartner HF, og Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til saken i styremøte 22. april 2021, sak 050-
2021. Gjennom å styrke Sykehuspartner HF sine evner til å løse oppgaver innen prioriterte 
satsningsområder vil det også bli tydeligere innen hvilke områder leverandørmarkedet skal benyttes 
for å øke samlet leveransekapasitet.  
 
Operasjonaliseringen av kjernevirksomhet og kjernekompetanse har vært samlet i initiativet smart 

bruk av Sykehuspartner.  Initiativet avslutter nå en viktig fase og arbeidet overleveres til linjen for 

videre implementering og etterlevelse, og initiativet går med det over i en ny fase. Initiativet vil 

fortsatt støtte og følge opp implementeringen i linjen, og det arbeides med en anbefaling om 

innretning av det videre arbeidet med mål om å sikre et helhetlig konsept for å få mer trykk på 

kompetansedreining og bidrag til økt leveransekapasitet 
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Det har i 2. tertial også vært jobbet med å implementere prinsipper/ modeller for bedre utnyttelse 

av leverandørmarkedet i organisasjonen, og analyse og vurdering av oppgaver som kan utføres av 

markedet pågår. I tillegg vil virksomhetsområdene gis støtte for å sikre at interne ressurser utvikler 

kjernekompetanse og dreies mot kjernevirksomhet i takt med økt bruk av markedet.   

 
… ivareta informasjonssikkerheten 

Sykehuspartner HF har en viktig rolle i å ivareta informasjonssikkerheten i regionens infrastruktur, og 
arbeider systematisk med å redusere risiko og styrke informasjonssikkerheten. 
Informasjonssikkerhet er et viktig element i sikker og stabil drift, og styrkes også gjennom 
standardisering, sanering og modernisering av infrastruktur. For status for 
informasjonssikkerhetsområdet vises det til sak 083-2021. 
 

… etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur   
 
Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur gjennom 
program Standardisering og modernisering (STIM). For status for program STIM og for prosjekt 
Windows 10 vises det til tertialrapport 2. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10, styresak 
077-2021.  
 

… Feil! Fant ikke referansekilden. 

Sykehuspartner HF leverer til byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF i tråd med inngåtte avtaler. Det 

vises til oversikten som inngår i vedlagte tertialrapport.  

Alle tekniske leveranser til nytt somatikkbygg ved Sykehuset i Vestfold HF er ferdigstilt, og er 

overlevert til helseforetaket. Dette inkluderer leveransene fra Sykehuspartner HF. Sykehuspartner 

HF ved prosjektet vil bistå under innflyttingen i det nye bygget. Dette vil være bistand til oppsett av 

klienter, telefoner, printere og nettverk. Dette arbeidet vil foregå som del av innflyttingen som skjer 

fra helgene fra 30. oktober. 

Leveranseavtalen for Sykehuspartner HF sine leveranser for Nytt klinikk- og protonbygg 

Radiumhospitalet, jf. styresak 054-2021, ble ferdigstilt og signert av partene i september 2021. 

Det er mange byggeprosjekter som er igangsatt, og noen av disse nærmer seg gjennomføring. For å 

sikre Sykehuspartner HFs leveranser etablerer Sykehuspartner HF en løsningsfabrikk, det vil si 

samling av fellesfunksjoner for de byggeprosjektene hvor Helse Sør-Øst RHF er byggherre, slik at 

Sykehuspartner HF best mulig kan utnytte ressurser på tvers av byggeprosjektene. Det arbeides med 

oppbemanning av løsningsfabrikken.  

 

Fase 1 av byggeprosjektene er eid av helseforetakene og er ikke inkludert i leveranseavtalene. 

Leveranser i fase 1 er knyttet til innføring av nye IKT systemer samt endringer og oppgraderinger 

som gjennomføres uavhengig av byggeprosjektene. Leveranser til helseforetakene for fase 1 

håndteres i Sykehuspartner HFs ordinære leveranseprosess. Det jobbes med å prioritere fase 1 

leveransene inn på kundeplanene for Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF. For å sikre 

leveransekapasitet frem mot nye sykehusbygg, jobbes det internt i Sykehuspartner HF med å 

etablere fase 1 som en egen prosjektportefølje. Dette vil bidra til bedre kontroll på status, 

ressursbehov og avhengigheter til andre program og prosjekter.  
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... effektivisere driften  
 
I oppdrag og bestilling 2021 for Sykehuspartner HF videreføres oppgaven med sanering av 
applikasjoner i samarbeid med helseforetakene. Dette er avgjørende for en mer effektiv drift. 
Sykehuspartner HF har prioritert dette arbeidet høyt. Per 2. tertial er det en reduksjon på 27% av 
antall unike applikasjoner. Sykehuspartner HF har identifisert ytterligere saneringskandidater, men 
der helseforetakene har vurdert at disse må videreføres inntil de erstattes.  Disse 
saneringskandidatene er oversendt Helse Sør-Øst RHF for avklaring. Dette i henhold til etablert 
prosess. De aller fleste saneringskandidatene er nå gjennomgått. Potensialet for videre sanering 
uten erstatning vurderes å være relativt lavt, og arbeidet vil derfor dreies mot standardisering. Dette 
vil bli kreve vesentlig mer ressurser å gjennomføre, og forutsetter fortsatt tett samarbeid med 
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF. 
 
Økonomi 
Resultatet per august viser et positivt avvik mot budsjett på 92 millioner kroner. Det legges stor vekt 
på stram økonomistyring, og dette er en avgjørende forutsetning for det positive resultatet.  
 
Samlede driftskostnader per 2. tertial er 2 942 millioner kroner, 100 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere kostnader. Personalkostnader er 30 millioner 
kroner lavere enn budsjett, men inkluderer også lønnsrefusjoner på 16 millioner kroner noe som er 
12 millioner kroner høyere enn for 2020. Avskrivinger er 34 millioner kroner lavere enn budsjett, 
lisenser, service og vedlikehold er 14 millioner kroner lavere enn budsjett og ekstern bistand er 9 
millioner kroner lavere enn budsjett. Flere timer har også blitt benyttet på aktiverbare prosjekter, 
som også gir et positivt kostnadsavvik på 14 millioner kroner. 
 
Positivt avvik knyttet til ekstern bistand gjelder lavere kostnad i program STIM, og fører til 
tilsvarende reduksjon i inntekter. I budsjettet er basisfinansieringen av program STIM flatt fordelt 
gjennom året.  
 
Samlede driftsinntekter per 2. tertial er 3 096 millioner kroner. Dette er 19 millioner kroner lavere 
enn budsjett per august. Av inntektsavviket utgjør redusert viderefakturering av kostnader knyttet til 
program STIM 49 millioner kroner. Driftskostnadene for program STIM så langt i 2021 er lavere enn 
budsjett og viderefakturering av kostnadene er derfor redusert tilsvarende.  
 
Investeringer 

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør totalt 461 millioner kroner 
mot budsjett på 652 millioner kroner. Av avviket på 191 millioner kroner utgjør program STIM 117 
millioner kroner.   

Avviket i investeringer for program STIM skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen 
enn planlagt for enkelte prosjekt, besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert, 
lange ledetider på levering av utstyr, reduserte anskaffelser og eksterne forhold som hittil i år kan 
sammenfattes som følgende (jf. sak 077-2021 tertialrapport 2. tertial program STIM og prosjekt 
Windows 10):  

 

Besparelser:  

Prosjektene Regional Citrix-plattform og Windows 10 fase 1 har reelle ressursbesparelser på 
om lag 18 millioner kroner som følge av effektiv pakking av applikasjoner. Mye av 
besparelsen har finansiert prosjekt Windows 10 fase 2 som ikke var budsjettert. I tillegg har 
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prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM en besparelse på nesten 3 millioner kroner som følge 
av lavere kostnad i anskaffelse av utstyr. 

Oppstart gjennomføringsfase senere enn i periodisert budsjett:  

De fire prosjektene Regional testplattform, Alarm- og meldingstjenester, Felles plattform – 
trinn 2 hybrid sky og Trådløst nett fase 2 starter gjennomføringsfasen senere enn planlagt, 
og medfører et avvik på om lag 24 millioner kroner i forhold til budsjett.  

Redusert omfang: 

Avvik på 25 millioner kroner som følge av redusert omfang i prosjekt Regional 
telekomplattform iht beslutning i Helse Sør-Øst RHF styre om finansiering av terminaler og 
avvik på 7 millioner kroner grunnet at aktiviteter innenfor området autentisering er overført 
og gjennomføres i linjen i Sykehuspartner HF.  

Eksterne forhold:  

Et samlet avvik på om lag 51 millioner kroner er forårsaket av eksterne forhold, inkludert 
avvik i prosjekt Trådløst nett som følge av at helseforetak er forsinket i tilrettelegging av 
lokale kabling og oppgradering av kommunikasjonsrom, lang leveransetid på utstyr til 
prosjekt Kryptert indre kjerne. I tillegg har noen få prosjekter brukt mer enn budsjett, men 
innenfor prosjektenes rammebetingelser. 

 

Besparelsene over er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av Windows 10 fase 2 som 
har en ekstra kostnad på -12 millioner kroner. 
 
Årsprognosen for investeringer er 909 millioner kroner, som er en reduksjon med 103 millioner 
kroner fra forrige rapportering. For program STIM er investeringsprognosen 232 millioner kroner, 
141 millioner kroner lavere enn budsjett. 
 
Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF gjelder regional forbedring og overført fra Regional IKT. 
Samlet ligger disse per 2. tertial 258 millioner kroner lavere enn budsjett. 
 
2.4 Internkontroll og vurdering av virksomhetsovergripende risiko 
Sykehuspartner HF har per utgangen av 2. tertial gjort en samlet vurdering av 
virksomhetsovergripende risiko. Det overordnede risikobildet er stabilt, samtidig som det pågår en 
systematisk innsats innenfor en rekke tiltaksområder. Infrastrukturmodernisering er sammen med 
sanering og standardisering viktige strategiske initiativ av stor betydning for å redusere risiko i 
Sykehuspartner HF innen alle definerte risikoområder. Det er imidlertid en økende risiko for at 
mangel på komponenter som følge av koronapandemien kunne ha en negativ effekt på prosjekter og 
leveranser, jf. sak 076-2021 tertialrapport 2. tertial program STIM og prosjekt Windows 10.  
 
Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i 
utvikling. Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslep og 
infrastrukturmodernisering er vesentlig for en reduksjon av samlet risikonivå. Det er iverksatt en 
rekke tiltak for å redusere risiko innenfor definerte områder på underliggende nivå. Kompleksitet og 
omfang gjør at det tar tid før pågående og gjennomførte tiltak gir videre redusert samlet risiko. 
Tiltakene innen dette området følges tett, og de viktigste underliggende risikoene er tatt med som 
en del av risikovurderingen for informasjonssikkerhet, jf. styresak 083-2021. 
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For risikoen knyttet til vedlikeholdsetterslep har det vært en bedring i underliggende risiko knyttet til 
redundans og kapasitet. Det er god fremdrift på tiltak og flere milepæler er nådd blant annet 
innenfor oppgradering til Windows 10 og oppgradering av regional Citrix-plattform. 
 
Det pågår en langsiktig systematisk innsats for å bedre leveranseevne. Kundeplan og 
kapasitetsstyring er avgjørende for prioritering og styring av leveranseevne – og kapasitet for å møte 
helseforetakenes behov. Videre er tiltakene som er iverksatt for å bedre leveranseevne gjennom 
organisering og prosessforbedring helt avgjørende, og viser gode resultater. Samtidig er 
tjenesteorientering og utvikling av smidige leveransemåter viktige tiltak for reduksjon av risikonivåer 
og inngår som del av operasjonalisering av strategisk målbilde. Arbeidet med pilotering av 
tjenestemodellering er i oppstartsfasen, og tverrfaglig team for å koordinere alle initiativ under 
etablering. Estimert restrisiko er redusert som følge av forventet effekt av tiltak. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav per 2. tertial innen flere hovedprioriteringer. 
Sykehuspartner HF leverer godt innen området sikker og stabil drift.  
 
Sykehuspartner HF leverer en høyere andel av leveranser i kundeplan, men er per 2. tertial fortsatt 
bak måltallet. Administrerende direktør erkjenner at det er viktig å levere i henhold til forpliktelsene 
og vil videreføre en styrket oppfølging av leveransene. Iverksatte tiltak, som skal øke antall 
leveranser gjennom en smidig tilnærming, begynner å gi effekt. I tillegg vil arbeidet med å 
effektivisere leveranseprosessen og redusere ventetid bli fulgt videre opp, for å sikre at tiltakene gir 
en varig bedring i Sykehuspartner HFs leveranseevne.  
 
Det er fortsatt en utfordring at kapasiteten til å gjennomføre leveranser er under behovet som 
helseforetakene har. Dette er adressert i arbeidet med budsjett for 2022, jf. sak 078-2021. Gapet i 
kapasitet skaper også behov for felles prioritering i regionen mellom de ulike oppgavene, og dette 
følges opp i regionale fora. 
 
Sykehuspartner HF leverer godt på det økonomiske området. Sykehuspartner HF har per 2. tertial et 
positivt økonomisk resultat, og en årsprognose som er 100 millioner kroner bedre enn 
resultatkravet.  Administrerende direktør har over tid hatt et stort fokus på økonomistyring i 
organisasjonen, og det er etablert et arbeid på tvers av organisasjonen som skal sikre en strukturert 
tilnærming til gevinstrealiseringsarbeidet. Samtidig er det viktig å gjennomføre aktivitetene slik at 
prosjekter og andre tiltak bidrar til å levere på helseforetakenes behov. 
 
Tertialrapport 2. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10 er inntatt i sak 077-2021. Samlet 
sett har program STIM god styring og kontroll på prosjektene, og det arbeides godt. STIM er en viktig 
del av Sykehuspartner HF og arbeidet som gjøres i STIM er derfor viktig for hele Sykehuspartner HF. 
Prosjekt Windows 10 fase 1 leverer i henhold til plan, fase 2 er under oppstart og fase 3 legges frem 
for behandling i sak 081-2021. Det blir fremover kritisk å sikre nødvendige ressurser til prosjektet, 
slik at arbeidet kan gjennomføres som forutsatt.  
 
Sykehuspartner HF spiller en viktig rolle i informasjonssikkerhetsarbeidet i regionen. Sykehuspartner 
HF arbeider løpende med å forsterke informasjonssikkerheten, både gjennom forebygging og 
redusere mulighetene for angrep. Styret har stor oppmerksomhet på dette området, og det vises til 
status inntatt i sak 083-2021. 
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Det samlede risikobildet for Sykehuspartner HF vurderes som stabilt. Gjennomføringen av pågående 
prosjekter og utviklingstiltak forventes å gi redusert risiko. Det er imidlertid nødvendig å se varige 
effekter før vurderingen av risikoområdene endres. Som vist til i sak 077-2021 tertialrapport 2. 
tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10 er det risiko for at mangel på viktige 
komponenter kan påvirke gjennomføringen av viktige prosjekter. Sykehuspartner HF følger 
situasjonen for å redusere negative effekter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport 2. tertial 2021 inkludert 
risikovurderingen. 


