
Virksomhetsrapport per 2. tertial 2021



2

Styringsparametere  
august Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift Løpende driftskvalitet – driftskalender 29 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 81,0 % 75,0 % 82,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 57 % 60,0 % 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 3,4 3,7 3,7 3,7

Effektivisere driften

Økonomisk resultat 25,1 2,7 139,4 47,5 190 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 69 100 461 652 909 1 075

Brutto månedsverk 1 639 1 693 1 651 1 663 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per juli 5,9 % 4,5 % 5,2 % 4,5 % 5,1 % 4,5 %

Kvalitet masterdata ERP Kvalitet masterdata Rapporteres tertialvis 91,2 % 92,0 % 91,3 % 92,0 %

Målekort 2021  



Leveranseevne  - andel av kundeplan 
levert

Sykehuspartner HF har etter 1. tertial styrket tiltak for å bedre leveranseevnen og øke samlet leveransekapasitet, blant 
annet gjennom effektivisering av leveranseprosessen og reduksjon av unødvendig ventetid i prosessen. Dette fikk god 
effekt fra juni måned, men samlet effekt vil ikke fremgå før i 3. tertial pga. feriemånedene juli og august.

Sykefravær – måltall 4,5 % Sykefraværet i juli er på 5,9 %. Prosent i feriemåneder blir ofte høyere da netto mulige dagsverk (det tallet som 
sykefraværsdagsverk divideres med) blir lavt fordi ferie trekkes i fra. Det er en økende trend på sykefravær gjennom 
året. Igangsatte tiltak er opplæring og direkte oppfølging av ledere for å sikre korrekt sykefraværsregistrering og 
dokumentasjon, samt videre analyser av fraværet med fokus på utsatte enheter. Jevnlig medarbeideroppfølging , 
systematisk ivaretakelse av smittevern og arbeidsmiljøtiltak i gradvis gjenåpning etter pandemisituasjonen er 
forebyggende tiltak som forsetter. Estimatet for året er justert opp til 5,1 %, som fremdeles er lavere enn fjorårets 
måltall. 

Leveransetilfredshet Denne kundemålingen er basert på få svar. Av 230 spurte i 2021 har kun 36 svart. Det gir svakt grunnlag for indikatoren. 
Det sendes rutinemessig påminnelser til brukerne for å øke svarprosenten. Sykehuspartner 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.

Målekort - avviks- og endringskommentarer august



Regnskap Sykehuspartner HF august 2021

Oppsummering: 

Sykehuspartner har lavere kostnader enn budsjett og positive avvik innen alle virksomhetsområder. Positivt 
kostnadsavvik skyldes et generelt lavere kostnadsnivå samt korreksjoner i avsetning for lisens og avskrivning i 
perioden. Følgende kostnadsposter gir positive avvik mot budsjett, personalkostnader (+8 MNOK), avskrivninger 
(+10 MNOK) og lisenser, service og vedlikehold (6 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. 

• Sum driftsinntekter: 4 MNOK lavere enn budsjett. Inntektene til program STIM er redusert med 4 MNOK i 
perioden, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader i programmet. Kun mindre avvik i øvrige 
poster utligner hverandre for Sykehuspartner HF totalt. Øvrig avvik består av økt basisramme pensjonskostnader 
(+1 MNOK) samt effekten av økte kundestyrte avtaler og reduserte kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 8 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes færre ansatte enn budsjettert og dermed 
lavere lønnskostnader (+4 MNOK),  lavere overtid/ekstrahjelp (+2 MNOK), høyere refusjoner for sykefravær 
(+1 MNOK) og lavere kostnader knyttet til annen lønn inkludert kurs og kompetansemidler (+1 MNOK). Motsatt vei 
trekker økte pensjonskostnader (-1 MNOK).

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

• Avskrivinger: 10 MNOK lavere enn budsjett. Avskrivinger er lavere enn budsjett på grunn av korrigering av for mye 
avsatt tidligere perioder. Dette er knyttet til anleggene Digitale innbyggertjenester og Regional 
laboratoriedataløsning. Øvrig avvik skyldes et lavere nivå på ferdigstilte tjenesteendringer samt periferiutstyr, som 
hadde færre utplasseringer i 2020 enn forutsatt i budsjett.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 6 MNOK lavere enn budsjett. Av avviket skyldes 3 MNOK en 
endring i klassifisering fra driftskostnader til investering innen administrative fellestjenester. Øvrig avvik skyldes 
korrigering i årsprognoser og tilhørende avsetninger. 

• Ekstern bistand: 2 MNOK høyere enn budsjett. Kun mindre avvik for de enkelte virksomhetsområdene. 

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

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1

Driftsinntekter 347 351 -4

Konsulentinntekt 12 13 -1

Sum driftsinntekter 391 395 -4

Personalkostnader 124 132 8

Aktiverbare timer -7 -4 2

Varekostnad 4 3 -1

Avskrivninger 105 115 10

Lisenser,service og vedlikehold 94 100 6

Ekstern bistand 26 24 -2

Andre driftskostnader 18 19 2

Sum driftskostnader 365 389 25

Driftsresultat 27 6 21

Nettofinans 2 3 1

Resultat 25 3 22

Denne periode  (Aug)



Regnskap Sykehuspartner HF per august 2021

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: 
Resultatet per august viser et positivt avvik mot budsjett på 92 MNOK. Det positive avviket skyldes lavere 
kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+30 MNOK), avskrivinger (+34 MNOK),  lisenser, service og 
vedlikehold (+14 MNOK), ekstern bistand (+9 MNOK) og Andre driftskostnader (+15 MNOK). Positivt avvik 
knyttet til ekstern bistand gjelder blant annet lavere kostnad i program STIM som også fører til en reduksjon i 
inntekter. Flere interne timer har blitt benyttet på aktiverbare prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik 
(+14 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: Sum inntekt utgjør 3 096 MNOK, som er 19 MNOK lavere enn budsjett per august. Av 
inntektsavviket utgjør redusert viderefakturering av kostnader knyttet til program STIM 49 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 mv. utgjør 15 MNOK. I tillegg er det  
økning i kundestyrte avtaler og reduksjon i kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 30 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes lavere lønnskostnader (+12
MNOK), høye lønnsrefusjoner (+16 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet til kurs og kompetansemidler. 
Pensjonskostnadene er høyere enn budsjett (+8 MNOK). Refusjoner er 12 MNOK høyere enn i 2020.

• Aktiverbare timer: 14 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Flere interne timer enn budsjettert er benyttet 
på aktiverbare prosjekter. 

• Avskrivinger: 34 MNOK lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere nivå for ferdigstilte regionale løsninger 
innenfor Digitale innbyggertjenester, Regional laboratoriedataløsning, kurve og forskningsportal, samt 
foretaksspesifikke tjenesteendringer enn forutsatt i budsjett. I tillegg var det færre utskiftninger av 
periferiutstyr i 2020 enn forutsatt i budsjettet.

• Lisenser, service og vedlikehold: 14 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har 15 
MNOK lavere avtalekostnader, blant annet som følge av periodeforskyvninger i utrulling av regionale 
løsninger. Øvrig avvik skyldes en økning i kundestyrte avtaler.

• Ekstern bistand: 9 MNOK  lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere bruk av ekstern bistand innen STIM. 
Inntekten er redusert tilsvarende. I tillegg har det vært noe høyere innleie av ekstern bistand innen 
infrastrukturtjenester.  

• 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 259 250 9 375

Driftsinntekter 2 729 2 758 -29 4 176

Konsulentinntekt 108 107 1 177

Sum driftsinntekter 3 096 3 115 -19 4 728

Personalkostnader 1 021 1 051 30 1 585

Aktiverbare timer -63 -49 14 -90

Varekostnad 38 24 -15 35

Avskrivninger 854 888 34 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 768 782 14 1 189

Ekstern bistand 187 195 9 298

Andre driftskostnader 136 151 15 228

Sum driftskostnader 2 942 3 043 100 4 590

Driftsresultat 154 73 82 139

Nettofinans 15 25 10 39

Resultat 139 48 92 100

 Budsjett

2021 

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF august og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 461 MNOK mot budsjett på 652 MNOK. 
Av avviket på 191 MNOK utgjør STIM 117 MNOK. Årsprognosen er 
justert ned med 103 MNOK fra forrige rapportering til 909 MNOK. 

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

Totale investeringer utgjør 171 MNOK mot et budsjett på 429 
MNOK som gir et avvik på 258 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per juli 25 MNOK 

lavere enn budsjett. 
• Overført fra Regional IKT er 233 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 SP i oktober. 

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2021 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2021-08 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 -51 -65 561

Kapitaliserte investeringer 12 504 142 697 13 201

Avskrivninger -8 974 -105 -854 -9 829

SUM 4 155 -15 -222 3 933

 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 2021-08 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 16 101 218 117 232 373 141

Sikker og stabil drift 15 117 150 33 245 245

Sikkerhetstiltak 10 18 41 24 44 62 18

Forvaltning av kundetjenestene 5 22 27 4 40 40

Automatisering og effektivisering 1 14 23 9 20 35 15

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 10 101 118 17 175 190 15

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 4 -4 4 -4

Standardisering og modernisering, testmiljø 10 10 1 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 12 10 -2 15 15

Rettsmedisinske fag OUS fase 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt) 4 6 -6 6 -6

Infrastruktur LHL-bygget 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 62 401 597 197 786 975 189

Lokal finansiering AHUS 1 6 5 -2 9 9

Lokal finansiering SI 3 5 2 9 9

Lokal finansiering SUN 1 1 1 1

Lokal finansiering SØ 1 9 1 -8 10 3 -8

Lokal finansiering OUS 2 23 27 3 65 50 -15

Lokal finansiering VV 2 8 6 -2 11 11

Lokal finansiering SIV 4 4 7 7

Lokal finansiering ST 3 2 -2 4 3 -1

Lokal finansiering SS -1 4 3 -1 5 5

Lokal finansiering SA 2 1 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 7 61 54 -6 124 100 -24

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 69 461 652 190 909 1 075 166

Regional forbedring 3 34 59 25 85 85

Overført fra Regional IKT 18 137 370 233 484 611 126

Sum investeringer styrt av HSØ 21 171 429 258 569 696 126

Totalt 90 632 1 081 449 1 479 1 771 292



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 141 MNOK lavere enn budsjett for STIM og 18 MNOK lavere for Sikkerhetstiltak. For Sikker og stabil drift forventes 
det at avviket vil hentes inn de siste månedene.

• STIM: Investeringsprognose for STIM 2021 er 232 MNOK, 141 MNOK lavere enn budsjett. Av avviket per 2. tertial utgjør besparelser grunnet mindre behov for ressurser 
og utstyrsleveranser enn budsjettert på om lag 22 MNOK, senere overgang til gjennomføringsfasen for fire prosjekter som medfører et avvik på om lag 24 MNOK i 
forhold til budsjett. Videre utgjør redusert omfang iht beslutning i Helse Sør-Øst RHF (finansiering av terminaler lokalt) et avvik på 25 MNOK mens avvik 7 MNOK er 
grunnet at aktiviteter innenfor området autentisering er overført linjen i Sykehuspartner HF. Et samlet avvik på om lag 51 MNOK er som følge av eksterne forhold, blant 
annet som følge av lang leveransetid på utstyr og at helseforetak er forsinket i tilrettelegging av kommunikasjonsrom og kabling. 

• Sikker og stabil drift: Det er i august investert for 15 MNOK som i hovedsak gjelder utvidelse av lagringskapasitet. Økte ledetider på bestillinger gjør at investeringer 
kommer senere enn budsjettert, detaljerte oppstillinger over investeringer ut 2021 viser prognose lik budsjett sett under ett.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i august utgjør 10 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 16 MNOK, som er under budsjett på grunn av lavere fremdrift enn forutsatt i budsjettet, 
dette gjelder særlig for «Sikker informasjonsdeling regionalt og nasjonalt». Utvidelser samt utskiftninger i sikkerhetsplattformens infrastruktur er estimert til 28 MNOK i 
år, pr august utgjør bokført tilgang 12 MNOK. Samlet prognose for delporteføljen er justert ned med 4 MNOK fra forrige rapportering, og utgjør nå 44 MNOK som er 18 
MNOK lavere enn budsjett.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investert beløp i august utgjør 5 MNOK. Av dette utgjør kjøp av nye lisenser til Regional ERP 3 MNOK. Avvik pr august på 4 MNOK 
forventes blir hentet inn i løpet av høsten og prognosen opprettholdes lik budsjett.

• Automatisering og effektivisering: Prognosen er nedjustert til 20 MNOK som er 15 MNOK lavere enn budsjett. I stort relaterer dette seg til «Rapporteringsplattform i 
Sykehuspartner». Implementering og oppdatering av plattformen er vurdert og skal løses som en linjeoppgave.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per august er det utplassert utstyr for 101 MNOK som er 17 MNOK lavere enn budsjett. Prognosen er justert ned til 175 MNOK gitt 
planer og kapasitet til utskifting av gammelt utstyr i siste tertial. 

• Standardisering og modernisering, testmiljø: Prosjektene for videreutvikling av testmiljø og syntetiske testdata har brukt lengre tid på konsept og planlegging enn 
forutsatt i budsjettet. Prognosen er endret til 0,5 MNOK for anskaffelse av servere.

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

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

• Regional forbedring: Investeringer i august på 3 MNOK fordelt på 13 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Overført beløp fra HSØ i august på 18 MNOK gjelder lisenser for Regional EPJ.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter august 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. I tillegg kommer 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 98 68 30 819 598 221 955

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 98 68 30 819 598 221 955

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 87 61 -26 729 535 -195 854

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 10 7 -3 89 63 -26 101

Sum driftskostnader 97 68 -29 818 598 -220 955

Driftsresultat 1 0 1 1 0 1 0

Nettofinans 0 0 0 1 0 -1 0

Resultat 0 0 0 0 0 0 0

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Aug) Hittil i år



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

Oppsummering: 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på inntekter skyldes økte inntekter knyttet til 
Forsyningssenteret (+221 MNOK). 

• Driftskostnader: Positivt avvik på kostnadssiden innen flere kontogrupper. 
Betydelig økt varesalg gjennom forsyningssenteret er hovedforklaring på avvik i 
kontogruppe varekostnad (-195 MNOK). 

• Resultat: Det positive budsjettavviket på 92 MNOK skyldes IKT (70 MNOK) og 
administrative fellestjenester (22 MNOK) og forsyningssenteret (0 MNOK). 

• Prognose: Sykehuspartner HF forventer et resultat vesentlig bedre enn budsjett i 
2021. Positivt avvik mot budsjett per august vil opprettholdes ut året. Netto 
økning i antall FTE vil øke personellkostnadene siste halvdel av 2021.  

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 32 31 1 259 250 9 375

Driftsinntekter 445 419 26 3 548 3 356 192 5 131

Konsulentinntekt 12 13 -1 108 107 1 177

Sum driftsinntekter 489 463 26 3 916 3 713 203 5 683

Personalkostnader 124 132 8 1 021 1 051 30 1 585

Aktiverbare timer -7 -4 2 -63 -49 14 -90

Varekostnad 91 64 -27 767 558 -209 889

Avskrivninger 105 115 10 854 888 34 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 94 100 6 768 782 14 1 189

Ekstern bistand 26 24 -2 187 195 9 298

Andre driftskostnader 28 26 -2 225 215 -10 329

Sum driftskostnader 462 457 -4 3 760 3 640 -120 5 545

Driftsresultat 27 6 21 155 73 83 139

Nettofinans 2 3 1 16 25 9 39

Resultat 25 3 22 139 48 92 100

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Aug) Hittil i år
Sykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 
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Målkravet er nådd for samtlige helseforetak. Oppetid per foretak vises i øvre venstre hjørne.

Driftskalender august 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.



Kritiske hendelser august
Målet for august er nådd. Etter første tertial har driftssituasjonen bedret seg. Den gode trenden har fortsatt selv med høyt endringsvolum i ferieperioden.

11

Tiltak:

Proaktive tiltak:
• IKT-T har gjennomført flere tiltak for 

forbedring av kompetanse både på de 
grunnleggende -og sekundære ITSM-
prosessene. 

• Økt involvering og ansvarliggjøring av 
leverandører i livssyklushåndtering av 
infrastruktur og programvareløsninger

• Oppdatering og gjennomgang av 
Tjenestekatalog med ansvar og roller for 
applikasjoner og infrastruktur 
(TIMifisering)

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging etter 

uønskede driftshendelser 
• Videreføring av Lean metodikk for 

kontinuerlig forbedring
• Videre bredding av problemprosessen for 

å redusere antallet gjentagende feil som 
kan føre til kritiske hendelser

• Tettere samarbeid med changeprosessen
for å redusere antallet kritiske feil i 
etterkant av ulike type endringer eller 
vedlikehold



Windows 10 fase 1  

40.000 klienter 50.000 klienter21.700 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

Kommentar til plan: ved Akershus universitetssykehus HF gjennomføres det en migrering av klientene over til SIKT-plattformen før oppgraderingen. Dette arbeidet har vært 
forsinket, men prosjektet ligger nå an til å starte oppgradering av de stasjonære klientene 20.09.21. Ferdigstillelse og klargjøring for også å kunne oppgradere de bærbare 
klientene følges tett av Sykehuspartner HF. Prognosen tilsier at Fase 1 vil nå målet et om totalt 50 000 oppgraderte klienter innen utgangen av november 2021, selv uten de 
bærbare klientene til Akershus universitetssykehus HF.

Standardisering og sanering
Status på sanering av unike applikasjoner per 31. august 2021: 27% av 40% (måltall 2021)

Kommentarer/ tiltak: 
Saneringsgraden har i 2. tertial økt med 1%-poeng, til 27%. I tillegg til de applikasjonene som er sanert har Sykehuspartner HF til nå identifisert ytterligere 841 
saneringskandidater (applikasjonsinstanser) basert på de avtalte kriteriene. Helseforetakenes vurderer at disse må beholdes. I henhold til avtalt prosess skal disse 
vurderes av Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF vil legge frem sak i regionale porteføljestyre for å beskrive en prosess for å få fortgang i vurderingen av 
saneringskandidatene. 

Sykehuspartner HF vil fremover intensivere arbeidet med standardisering og arbeider med å prioritere hvilke standardiseringscaser 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

Planleggingsfasen ferdigstilt Utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt

Styrebehandling SP styre

Første puljer startet opp

BP



Avvikshåndtering august
Antall internt innmeldte avvik har også i august hatt en økning knyttet til retningslinjer for utsendelse av passord for ansatte i Helse Sør-Øst. Disse avvikene fordeles til helseforetakene for 
videre behandling. I august er det lukket et høyt antall avvik. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvik, og avvik med utløpt frist følges 
spesielt opp. Anskaffelse av avvik og revisjons løsning er utlyst og vil etter planen bli implementert i løpet av 2. tertial 2022. 

september oktober novemberdesember januar februar mars april mai juni juli august

Åpne avvik forrige periode 256 250 260 273 218 214 248 304 326 304 326 412

Nye avvik 53 52 43 33 45 70 90 61 66 94 66 115

Internt innmeldt 19 25 20 15 19 54 67 40 36 57 63 90

Eksternt innmeldt 34 27 23 18 26 16 23 21 30 37 3 25

Lukkede avvik 58 41 29 89 47 52 34 35 64 65 10 116

Åpne avvik per månedsslutt 251 261 274 217 216 232 304 326 327 356 412 411



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i august utgjør 1 639 som er 54 lavere enn budsjett for måneden. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per august er 2,9 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor, selv om det er en liten økning fra juli måned (0,3) % til 4,7 % i august.

Sykefravær: Fraværet per juli viser 5,9 %. Sykefraværstall for juli er alltid høyere enn normalt på grunn av ferieuttak og lavt antall dagsverk. Sykefraværet følges opp av nærmeste leder, og 
utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.

TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og oppfølging for å sikre at bemanning er i tråd med budsjett. Per juli er bemanning lavere enn budsjett. Det vil være en tilvekst ut året.  

Sykefravær: Opplæring og direkte oppfølging av ledere for å sikre korrekt sykefraværsregistrering og dokumentasjon. Analyser av fraværet med fokus på utsatte enheter. Jevnlig 
medarbeideroppfølging og 1-1 samtaler, systematisk ivaretakelse av smittevern og arbeidsmiljøtiltak i gradvis gjenåpning etter 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. 14

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 4,7 5,2 5,1 5,2 5,3 5,6 5,9 - - - - -

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 4,7 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3

 -
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Program STIM 

Se egen tertialrapport for program STIM   



FREMTIDIG KJERNEVIRKSOMHET OG KJERNEKOMPETANSE

BAKGRUNN
Initiativet Smart bruk av Sykehuspartner operasjonaliserer vedtatt kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse. Arbeidet er en viktig del av det å styrke Sykehuspartner HF sin evne til 
å løse oppgaver innen prioriterte satsningsområder og skape økt merverdi for 
helseforetakene. Dette innebærer å dreie egen ressursinnsats til oppgaver i tråd med 
definert kjernevirksomhet og en mer hensiktsmessig bruk av leverandørmarkedet.

STATUS
• Initiativet avslutter en viktig fase og arbeidet overleveres til linjen for videre 

implementering og etterlevelse, initiativet går med det over i en ny fase og vil fortsatt 
støtte og følge opp implementeringen i linjen:

• Eierne av skal de ulike områdene iverksetter utviklingsplanene og skal sikre 
riktig implementering av Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse

• Det gjøres analyser og anbefaling av oppgaver som Sykehuspartner HF kan 
bruke markedet til, eller slutte med, for å frigjøre ressurser 

• Det er etablert system for å kunne følge etterlevelse i henhold til effektmål og 
KPI’er og videre operasjonalisering av utviklingsplaner i linjen 

• Det gjøres fortløpende evaluering og styring for å sikre realisering av gevinster

TILTAK GJENNOMFØRT I DENNE PERIODEN
 Prinsipper/ modeller for bedre utnyttelse av leverandørmarkedet er implementert i organisasjonen 
 Analyse og vurdering av oppgaver som kan utføres av markedet pågår
 Anbefaling for videre etterlevelse er under arbeid – Helhetlig konsept for å få mer trykk på kompetansedreining og bidrag til økt leveransekapasitet

PLAN FOR OPPGAVE- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Sykehuspartner HF sine utviklingsplaner for å iverksette ny kjernekompetanse og kjernevirksomhet skal etter planen ferdigstilles innen 1. oktober 2021. Disse planene sammenstilles 
og de viktigste oppgavene vil deretter inngå i Sykehuspartner HF ordinære virksomhetsstyring.  Realisering av kompetanseutviklingsplaner forutsetter frigjøring av tilstrekkelig 
kapasitet. 

Plan for initiativet



Utvikling Nye sykehusbygg 

I 2. tertial har Sykehuspartner HF blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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Nytt somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF
Alle tekniske leveranser er levert i henhold til plan, det vil si nettverk, telefoni og akuttvarsling. Prosjektet arbeider med prosjektdrift, overlevering til drift og forberedelse 
for bistand til Sykehuset i Vestfold HF knyttet til innflytting på nytt sykehus i oktober/november 2021. 

Nytt sykehus i Drammen
Oppdatert budsjett for 2022 er levert Sykehuspartner og til byggherre. Løsningsfabrikken i byggeprosjektene er etablert for å effektivt organisere og gjennomføre 
Sykehuspartners leveranser til de ulike byggeprosjektene. Arbeidet med å kvalitetssikre tilbyder til nettverksanskaffelse pågår, med gjennomlesing av tilbud og 
dialogmøter i tredje kvartal 2021.

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Leveranseavtale, som regulerer Sykehuspartner HF sine leveranser til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet, er godkjent av styret i Sykehuspartner HF, og er 
planlagt signert medio september. NetNordic er valgt som nettverksleverandør til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet. Oppstart med NetNordic planlegges. 

Nytt psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Planlegging av gjennomføringsfasen er i gang.  Det er sikret god og tett dialog med byggeprosjektet. Viktigste elementer i utstyrsleveransen er bestilt og mottatt. 
Sykehuspartner sitt leveranseprosjekt følger fremdriften til byggeprosjektet. 

Ny Storbylegevakt
Ny Storbylegevakt for Oslo er under etablering på Aker. Prosjektet har startet gjennomføringsfasen. IKT porteføljeplan som ble godkjent i prosjektet juni 2021 danner 
grunnlag for Sykehuspartner HF sine  leveranser til prosjektet. Arbeid med Sykehuspartner HF sine leveranser er påbegynt.

Forprosjekt Nytt sykehus Aker og Nye Rikshospitalet
Arbeid med Sykehuspartner HFs leveranser er påbegynt og fremdrift er i henhold til plan. Møte- og rapporteringsstruktur til Byggherre er etablert. Det er særlig IKT-rom 
som har vært fokus frem til nå, inkludert krav til utforming og plassering av tjenester i nye datarom. Prosjektet har også tatt ansvaret for å utarbeide et regionalt målbilde
for datarom, i henhold til besluttede regionale føringer.

Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF  - Fase 1 leveranser 
Det jobbes internt i Sykehuspartner HF med å etablere fase 1 som en egen leveranseportefølje. Dette vil bidra til bedre kontroll på status, ressursbehov og avhengigheter 
til andre program og prosjekter. 



Interne revisjoner 

Kommentar:
Sykehuspartner HF vedtar årlig et program for interne revisjoner.  
Sykehuspartner HF har oppmerksomheten rettet mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert. Dette ved å sørge for at årsaksanalyse gjennomføres, tiltak 
implementeres/risiko aksepteres og status følges opp. Sykehuspartner HF har økt fokus på å ta ut gevinsten av gjennomførte revisjoner ved å sikre at revisjonsfunn lukkes. Noen tiltak er tid-
og ressurskrevende.

Tema Tertial-år Funn Åpne funn Status 2. tertial 2021

Brannmursendringer T2-2019
5 avvik, 
1 observasjon

1 avvik 4 av 5 avvik lukket. Siste avvik er forventet lukket innen 1. oktober 2021.

Oppfølging og etterlevelse av 
databehandleravtaler

T1-2020

2 avvik,
12 
observasjoner
5 anbefalinger

1 observasjoner Tiltak knyttet til den siste observasjonen er igangsatt.

Leverandørstyring T1-2021
2 avvik
3 observasjoner

2 avvik
3 observasjoner

Det vil bli iverksatt tiltak avhengig av årsakene til funnene.

Sikkerhetsplattformen 
2020/CERT District Zero (unntatt 
offentlighet)

T1-2021 7 avvik 1 avvik 6 av 7 avvik er lukket. Siste avvik er forventet lukket innen 31. oktober 2021.

Leverandøroppfølging T1- 2021 Pågår Pågår

Målet med revisjonen er å undersøke om DIPS jobber systematisk med 
informasjonssikkerhet. Hovedkriteriet for revisjonen er kravene stilt i 
underdatabehandleravtalen Sykehuspartner HF har med DIPS AS. 
Revisjonen pågår og skal etter planen ferdigstilles innen november 2021.

Følgende interne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 2. tertial
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Revisor Mål Status Kommentar

Riksrevisjonen
Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av 

angrep mot sine IKT-systemer.

Gjennomført. Rapporten ble offentliggjort 15.12.2020. 

Det ble gitt fire anbefalinger til oppfølging i helseforetakene.

SPHF har siden revisjonsoverleveringen systematisk jobbet med å 

utbedre funn og implementere kontroller i tråd med beste 

praksis. 

Jf. sak 010 og 072 i 2019 og sak 

016 og 087 i 2020.

SPHF rapporterer jevnlig status 

på arbeidet til RHF og eget 

styre, men detaljeringsgraden i 

dette er unntatt offentligheten

Riksrevisjonen Utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene Foranalyse til forvaltningsrevisjon fortsetter (utsatt offentlighet) Hele foretaksgruppen

Konsernrevisjonen

1. Følgerevisjonsrapport 4/2021 STIM pr. 28. mai 2021. 
2. Revisjon av prosjekt Windows 10
3. Revisjon av prosjekt Felles plattform videreført
4. Følgerevisjon på programnivå (status, målbilde, risiko, 

avhengighets-, effekt- og omfangsstyring).

1. Fremlagt jfr. styresak 046-2021

2. Fremlagt jfr. styresak 046-2021. Videre revisjon av status og 

risiko inngår i revisjonsrapport for andre tertial 2021.

3. Videreført. Revisjon pågår ut 2021. Status per andre tertial 

inngår i revisjonsrapport for andre tertial 2021.

4. Inngår i revisjonsrapport for andre tertial 2021. 

Jf. sak 055 og 058 i 2019, sak 

003, 041 og 073 i 2020 og sak 

022 i 2021. Sak 046-2021, 067-

2021 og 070-2021

Oslo universitets-

sykehus HF
Revisjon i henhold til databehandleravtale. Pågår Dokumentasjon er  oversendt. 

Konsernrevisjonen Revisjon av IKT-anskaffelser og leverandørstyring. Gjennomføres i mai-september. I sluttfase før rapport

Kiwa Teknologisk 

Institutt Sertifisering as

Miljøstyringssystemet

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)

Resertifisert. 0 avvik, 2 forbedringspunkt. Ett knyttet til 

interessentliste og ett om tydeliggjøring av miljøavvik i e-

læringskurs Grønn Sykehuspartner

Hensyntatt i planlagte tiltak

Konsernrevisjonen
Styring og oppfølging av IKT-leveranser i 

tilknytning til byggeprosjekter

Varslet oppstart høst 2021 i henhold til Konsernrevisjonsplan

2021

Helse Sør-Øst RHF, 

Sykehuspartner HF, Vestre 

Viken HF

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved Sykehuspartner HF. Varslet, gjennomføres i perioden 16.-17. desember.

Konsernrevisjonen Informasjonssikkerhet Varslet oppstart 2022 i henhold til Konsernrevisjonsplan 2021

Eksterne revisjoner

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 2. tertial



20

Fullmaktsaker per 2. tertial

Sak Tittel Status

032-2021 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt Felles plattform trinn 1 – gjennomføring 
av andre fase

Søknad sendt Helse Sør-Øst 
RHF 26. april 2021
Søknad godkjent av Helse Sør-
Øst RHF 14. juni 2021

033-2021 Søknad om finansiering av økt ramme prosjekt Modernisering av nett, gjennomføring 

av første fase

Søknad sendt Helse Sør-Øst 

RHF 23. april 2021

Søknad godkjent av Helse Sør-

Øst RHF 22. juni 2021

040-2021 Søknad om finansiering av oppgradering til Windows 10 fase 2 Søknad sendt Helse Sør-Øst 

RHF 30. april 2021

Søknad godkjent av Helse Sør-

Øst RHF 28. juni 2021

051-2021 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt Kryptert indre kjerne Søknad sendt Helse Sør-Øst 

RHF 7. juni 2021

Søknad godkjent av Helse Sør-

Øst RHF 19. juli 2021



1 - Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte 
driftskostnader

2 - Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket 
pasientsikkerhet og omdømme

3 - Det er en risiko for at manglende leveranseevne- og kapasitet kan føre til at Sykehuspartner 
ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og forlenget investering i systemer som 
skal avvikles.

4 - Det er en risiko for at utilstrekkelig oppfølging av leveranser og programvare fra 
leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med etterlevelse av 
avtalemessige forpliktelser

5 - Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastruktur-
moderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring og forberedelser for 
gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i 
foretaksgruppen. 

6 - Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket 
endrings- og leveranseevne

46

5

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde – Nåsituasjon

3

2

Overordnet risikobilde

1 5

6

2

4

1
3



Risikobeskrivelse #1 Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte driftskostnader

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 4

Etter andre tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Kritiske hendelser
- Økte driftskostnader

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Sikre gjennomføring av 
livssyklushåndtering med prioritet på end 
of life og end of support på produkter, 
herunder rydding og sanering av legacy

Tiltak pågår som har gitt betydelig bedre kontroll på kritiske komponenter, herunder sanering av Windows 2003 servere og Windows 2008 servere. Videre 
sanering av samtlige Windows 2003 servere planlegges utført i løpet av 2021, sammen med en høy andel av Windows 2008 serverne. 

Det arbeides med å sikre kapasitet til livsyklusstyring av alle komponenter i nåværende og fremtidig plattform.

31.12.21

Løpende

Applikasjonssanering Det er per august 2021 sanert 27% av målet på 50% sanering av unike applikasjoner. Det blir stadig mer krevende å oppnå ytterligere saneringer og vi er helt 
avhengig av et godt samarbeid mellom helseforetakene, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF for å kunne nå målet. Helse Sør-Øst RHF har p.t. til 
vurdering 316 unike applikasjoner som helseforetakene ønsker å beholde.  Hvis alle disse besluttes sanert vil saneringsprosenten stige til 43%.

30.06.22

Sikre kritikalitet 1-tjenester Prioritere tjenestene inn i vårt konfigurasjonsstyringssystem (CMS) med alle koblinger mellom eiendelsregister (Asset Manager) og relasjonsdatabase 
(uCMDB) for å identifisere de ulike komponenter som inngår i de kritiske tjenestene for å oppnå gjennomgående livssyklusstyring.

31.12.21

Oppgradering til Windows 10 Windows 10 fase 1: oppnådde milepælen med 40 0000 klienter ferdigstilt innen 30. juni 2021. Målet er 50 000 klienter innen 30.november 2021.
Windows 10 fase 2 og fase 3: Styret i Helse Sør-Øst RHF ga 17. juni sin tilslutning til plan og kostnadskalkyler for Windows 10 fase 2, og rammer for prosjektet 
er nå godkjent av styrene til Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Fase 2 nådde første milepæl i henhold til plan 30. juni med godkjenning av oppstart av 
gjennomføringsfasen, inklusive tidsplaner på helseforetaksnivå og detaljplan for utrulling andre halvår 2021. Arbeidet med planlegging og kostnadskalkyler 
for fase 3 har god fremdrift og vil i henhold til plan legges frem beslutning for styret i Sykehuspartner HF 14. oktober 2021. 

30.11.21

31.12.22

Oppgradering av regional Citrix-plattform Oslo Universitetssykehus ble som siste foretak migrert til ny Regional Citrix Plattform (RCP) 13.5.2021. De fleste brukere tok i bruk ny RCP i påfølgende uke. 
Ny RCP har ikke hatt driftsstans ved noen foretak siden første foretak ble migrert. Det er ca. 10 eldre applikasjoner ved OUS som hindrer endelig sanering av 
Citrix 6.5 plattform. Arbeid intensiveres utover høsten for å fremskaffe applikasjoner som kan kjøre på nyere operativsystem og deretter sanere resterende 
versjon 6.5-farm. Gamle servere som fremdeles må kjøre i 2022 resulterer i kostnader knyttet til «Extended support».

13.05.21
(fullført)

Vurdering av 
restrisiko 
etter gjennomførte 
tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4
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Risikobeskrivelse #2 Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket pasientsikkerhet og omdømme

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 5 15

Etter andre tertial 2021 3 5 15

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket pasientsikkerhet        - Potensielt omfattende forsinkelser i infrastrukturmodernisering             - Store kostnader knyttet til håndtering og normalisering
- Tap av omdømme / tillit         - Hele eller deler av regional IKT-infrastruktur må re-etableres

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet effekt 

Regional bredding av verktøy for opplæring av sluttbrukere i å gjenkjenne ondsinnet e-
post. Verktøyet hever kompetansen hos sluttbruker og reduserer vesentlig 
sannsynligheten for at ondsinnet e-post blir aktivert

Verktøyet er innført i Sykehuspartner HF med gode resultater, og er klar for å implementering  i hele foretaksgruppen etter 
aksept fra foretakene.

Omgående endring,
full effekt etter ca. 1-
2 års bruk. 

Redusere konsekvensen av hendelsen ved å styrke endepunktssikkerheten – reduksjon av 
Windows 7-klienter (reduserer konsekvens). Formålet med tiltaket reduserer 
konsekvensen når slik e-post kommer frem til sluttbruker, ved at skadevaren blir 
håndtert på endepunktet.

Fremdrift i tråd med plan 4. kvartal 2021 (W10, 
fase 1)
4. kvartal 2022 (W10, 
fase 2)

Planlegge og gjennomføre fjerning av trust til eksisterende legacy-domener for 
foretakene på SIKT-plattformen

Avvikling av legacy-domener og migrering av eventuelle tjenester til moderne plattform 
(SIKT, Leveransplattformen, evt Felles Plattform)

Arbeide pågår for Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF og nærmer seg ferdigstilling. 
Oppstart Vestre Viken HF ila. 4. kvartal 2021. Sykehuset Innlandet HF håndteres gjennom STIM. For Sunnaas og Sykehuset Østfold 
HF er legacy-domener allerede sanert.

4. kvartal 2021

3. kvartal 2022

Gjennomføre kontinuerlig sårbarhetsscanning av infrastruktur for å identifisere 
informasjonssystemer og nettverk med høyt risikonivå

Gjennomføre kontinuerlig angrepssimulering av infrastruktur for å avdekke og prioritere 
lukking av angrepsflater

Kontinuerlig sårbarhetsscanning pågår. Denne gir et granulert innblikk i sårbarheter og sikkerhetsnivå for IKT-infrastrukturen. Det 
har over flere år pågått ekstern sårbarhetsscanning, hvor Sykehuspartner HFs perimetergrense utsettes for kontinuerlige 
sikkerhetssjekker. Sykehuspartner HF har også inngått en avtale med tredjepart om kontinuerlig angrepssimulering.

3. kvartal 2022

Sanering av resterende Windows 2003-servere i infrastrukturen, både i legacy-domener, 
men også i produksjonsdomenene

Utfordrende mht. fremdrift. Servere som gjenstår har i liten grad dokumentasjon og avklarte avhengighets- og ansvarsforhold. 
Sanering drives i innsatsteam (med sanering av legacy-domener og trust). Gjentagende usikkerhetsmoment er kliniske data som 
av ulike grunner ikke er migrert ved innføringen av nye systemer, gammelt system  har blitt benyttet som et dataarkiv. I stor grad 
flyttes data til nye filservere, men dette gir i noen tilfeller også kompatibilitetsutfordringer.

4. kvartal 2021

Gjennomføre kontroll av alle internetteksponerte tjenester (DMZ) som en forsterkning av 
det arbeidet rundt DMZ som allerede er utført. Gjennomgangen vil sikre at alle 
tjenestene i DMZ er satt opp i tråd med policy.

Innsats etter angrepet mot Sykehuset Innlandet HF har gitt en større og bedre oversikt og kontroll over eksponert enn før, men 
gjennomgang av sjekklisten for alle eksponerte tjenester vil medføre vesentlig redusert risiko ved at tjenestene er forvaltet og
modellert, ansvarlige er identifisert, og at tjenestene har implementert et felles og godkjent sikkerhetsdesign.

4. kvartal 2021

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4 8



Risikobeskrivelse #3 Det er en risiko for at manglende leveranseevne og -kapasitet kan føre til at Sykehuspartner ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og forlenget investering i 
systemer som skal avvikles.

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 3

Etter andre tertial 2021 3 3

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Forsinkelser i leveransene til helseforetakene
- Avvik i tjenester
- Forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Tydeliggjøre prosesser, roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med 
tjenesteorientering

Føringer for videre arbeid med tjenesteorientering er vedtatt i toppledergruppe. Rollebeskrivelser er 
oppdatert med tydeliggjøring av proaktivt ansvar for tjenester og leveranser. Arbeidet med pilotering av 
tjenestemodellering er i oppstartsfasen, og tverrfaglig team for å koordinere alle initiativ under etablering. 

31.12.21

Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom prosjekter og drift og forvaltning Pågående arbeide for å forbedre oversikt over portefølje og leveranser. 
Forbedret verktøystøtte for oppfølging som understøtter ansvar og økonomioppfølging, og som gir  
akseptabel kobling mellom pågående prosjekter og tjenestene.
Løpende dialog med RHF knyttet til regional forvaltning.

01.12.21

Avklare og prioritere leveranser gjennom kundeplaner Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner som bidrar til god dialog med helseforetakene om prioritering 
av leveranser og følger opp regionale føringer. Revidert kundeplan 2. halvår iht. oppdatert prognose og 
kapasitetsvurdering.

Løpende

Etablere smidige leveranseteam og forbedre verdistrømmer gjennom blant annet 
strategisk initiativ for «raskere kundeverdi – nye måter å levere på» 

Etablert Leveransefabrikk 2.0 med styrket ledelse og deltakelse. Etablert leveranseteam for SKL og LAB,
mens MTT-team er under etablering. Leveranseteam for Radiologi og Sykehusspesifikke administrative 
løsninger etableres i september 2021. Deretter følger plan om å få alle leveransemiljøene opp under 
Leveransefabrikk 2.0 i løpet av året. Kundeplan-backloggen legges inn gradvis i sprinter i Leveransefabrikk 
2.0.

31.12.21

Forbedre styring og prioritering av ressurskapasitet Gjennom initiativet Kapasitetsstyring legges det til rette for å kunne styre hvordan ressurskapasiteten 
prioriteres og fordeles i Sykehuspartner, med mål om å være klart god tid til budsjettprosessen for 2023.
Det arbeides med å ta i bruk kapasitetsstyring innenfor tre av delporteføljene i Sykehuspartners 
prosjektportefølje for fire utvalgte enheter, blant annet gjennom budsjettprosessen for 2022.

01.06.22

01.10.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 3



Risikobeskrivelse #4 Det er en risiko for at utilstrekkelig oppfølging av leveranser og programvare fra leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer 
med etterlevelse av avtalemessige forpliktelser

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 4

Etter andre tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Økt avtalekost og økt kost i prosjekter.
- Forsinkede prosjektleveranser og andre leveranser til helseforetakene.
- Lav kvalitet i Sykehuspartners sine leveranser til helseforetakene

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet effekt 

Videreutvikle verktøystøtte for avtaleforvaltning ved integrasjon mot ERP og arkivsystem. Etablering av integrasjon mellom kontraktsstyringsverktøy og andre definerte verktøy 
pågår, men er forsinket. 
Fremdrift forbedret ved at TA for Mecell KAV etablert. 

30.06.22

Videreutvikle leverandørhåndtering ved forbedring av leverandørstyring samt tydeliggjøring
av roller og ansvar for avtaleeier og avtaleforvalter.

Styring av strategiske leverandører er under forbedring ved at det skal lages bedre 
synliggjøring av styringsinformasjon og tydelighet angående møter med leverandørene.
Roller og ansvar er definert og kontinuerlig forbedring pågår.

31.12.21

Løpende

Følge opp at prosedyrer for anskaffelser i STIM etterleves for å sikre gode leveranseavtaler Anskaffelsesprosedyrene følges i store anskaffelser; Modernisering Nett, Felles Plattform 
og Regional Telecom. 

Løpende i programmets
levetid

Sikre god overlevering fra STIM til avtaleforvaltning i linjen. Når avtaler er klare og skal overføres, vil det bli allokert avtaleansvarlig og evt. 
leverandøransvarlig. 

Løpende i programmets
levetid

Overføring av IKT-avtaler fra Helse Sør-Øst RHF og Helseforetakene til Sykehuspartner Avklare prinsipper for overtakelse og få besluttet gjennomføring. 
Gjennomføre overtagelse.

30.09.21
30.06.22

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Risikobeskrivelse #5 Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastrukturmoderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring 
og forberedelser for gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen.

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 4

Etter andre tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen.

Prioriterte risikoreduserende tiltak (STIM Risiko og tiltak i Clarity) Status Forventet 
effekt 

Tydeliggjøre prosjektenes omfang, leveranser og avhengigheter og avdekke manglene i 
arkitekturen ift. å oppnå totaliteten i oppdraget. 

Operasjonaliserer avhengigheter i delleveranser opp mot målbildet for programmet. Målbildet for 
STIM presenteres til styret i Sykehuspartner. 

31.10.21

Tett og kontinuerlig samarbeid med linjeorganisasjonen for å sikre at roller, rutiner og 
prosesser kommer på plass, og at det etableres en effektiv forvaltning som støtter opp under 
forbedret tjenestekvalitet.  

Presentert status og suksesskriterier for en felles drifts- og forvaltningsmodell  for LG1 med fokus på 
samarbeid mellom program og linje, hvor tjenesteorientering er en suksessfaktor for å lykkes. 
Prosjekt Felles drift- og forvaltningsmodell (FDM) gir innspill til linjeorganisasjonen med henhold til 
kapasitet og kompetanse for aktuelle prosjekt.

30.06.22

Helseforetakene må aktivt bidra med å kommunisere STIM programmets krav, behov og 
prosesser innad i egen organisasjon. Helseforetakene ved SPOCene må bidra til å synliggjøre 
sine aktiviteter som kan påvirke leveransene til STIM. 

STIMs behov til foretakene står på agenda for SPOC-møter. Avhengighetsarbeidet deles med 
foretakene i SPOC-allmøter og 1:1-møtene. Vestre Viken har presentert sin interne kommunikasjon i 
helseforetaket. STIM opplever at helseforetakene forstår sammenhenger og behovet i hele 
moderniseringsløpet og stiller nye krav til STIM.

01.12.21

Etablere og gjøre gevinstrealiseringsplan for program STIM kjent for foretaksgruppen. Programmets gevinstrealiseringsplan, presenteres på kommende programstyremøte. 30.09.21

Følge opp tilstandsvurdering av lokale datarom og kommunikasjonsrom i linjen og 
helseforetakene. Helseforetakene må etablere en plan for hvordan og når de skal oppgradere 
data- og kommunikasjonsrom. 

Iverksatt interim-prosjekt i linjen. Gjennomgang av lokale datarom til styret i Sykehuspartner. 
Prinsipiell føring for å bruke samme tilnærming til både data- og kommunikasjonsrom legges frem 
for ledelsen.

31.10.21

Jevnlig dialog med helseforetakene om behov for anskaffelser og oppgraderingskostnader, 
samt påpeke at dette må inkluderes i budsjett for 2022 og ØLP 2023-26.

Pågående kommunikasjon med helseforetakene om innholdet i budsjett 2022. Forbereder nytt notat 
til helseforetakene om behov for økonomiske avsetninger. Arbeid med konvertering av prosjektenes 
business case til økonomiske konsekvenser for foretakene. Prosjekt Modernisering av nett har 
beregnet og presentert prosjektets tjenestepris for de to helseforetakene i fase 1. 

17.09.21

Samarbeid med Telenor for å avklare ambisjonsnivå 2022 for modernisering av 
infrastrukturtelefoni. 

Har i samarbeid med eier dialog med Telenor for å avklare løsningsalternativer. 30.09.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4



Risikobeskrivelse #6 Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket endrings- og leveranseevne

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter første tertial 2021 3 4

Etter andre tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket endringsevne
- Svekket leveranseevne

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Etablere smidig drifts- og forvaltningsmodell i tilknytning til infrastrukturmoderniseringen Gjennomføres i tilknytning til program STIM. Det er etablert tett samarbeid med linje for å sikre 
kapasitet og kompetanse. 

Løpende i 
programmets
levetid

Dedikert transformasjonsteam for å styrke arbeidet med strategiske initiativ med fokus på 
prioritering, samkjøring og økt endringsevne. 

Videre arbeid er del av Sykehuspartner sitt transformasjonsarbeid opp mot strategisk målbilde. 
Dedikert endringsteam med fokus på å støtte opp under strategiske initiativ på tvers av 
virksomheten for koordinering og kraftsamling rundt endringsarbeid.  

31.12.21

Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre tiltak innen viktige fagområder Fremdrift i henhold til plan knyttet opp til strategisk initiativ. Videre løp med nedbryting på taktisk 
og operativt nivå.

31.12.21

Videreutvikle kultur og endringskapabilitet Operasjonalisering vedtatt kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Endringsarbeid prioritert
gjennom SMIL transformasjon. Økt vekt på gevinstrealisering og tjenesteorientering på tvers og 
endringsledelse og kommunikasjon. 

Løpende

Tydeliggjøre og forbedre styringsmodellen gjennom bedre organisering og styring, og som 
sikrer at alle utviklingsinitiativ forsterker Sykehuspartners mål 

Prosjekt Helhetlig styringssystem – Styringsmodell gjennomføres 31.12.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4


