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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per september 
2021.  
 

2. Hovedpunkter  

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

og Sykehuspartner HF har god måloppnåelse i september. Tilgjengelighet for tjenester, levert 

kapasitet iht. bestilling og leveranser iht. siste avtalte dato med kunden er over målkrav. 

Sykehuspartner HF har også et positivt økonomisk resultat. 

Antall kritiske hendelser økte i september til totalt 23 hendelser. Ti av hendelsene berørt flere 

foretak, og det betyr at en hendelse gir seg utslag i beregningen av antall «grønne dager» for flere 

helseforetak. Målkravet løpende driftskvalitet – driftskalender («grønne dager») rapporteres 

løpende for siste tre måneder, og Sykehuspartner HF når derfor måltallet per september på grunn av 

lavt antall kritiske hendelser i juli og august. Akkumulert er antall kritiske hendelser per september 

6% høyere i 2021 enn på samme tid i fjor.  

Arbeidet med å ettergå hendelsene for å forebygge fremtidige driftshendelser fortsetter. I tillegg til 

tiltak i ordinære prosesser som tettere samarbeid for å redusere antallet kritiske feil i etterkant av 

ulike type endringer eller vedlikehold, er det blant annet iverksatt tiltak for å heve kompetansen i 

driftsprosessene. Når hendelser inntreffer har Sykehuspartner HF stor oppmerksomhet på å få 

reetablert tjenestene. Dette er viktig for å redusere den negative konsekvensen for helseforetakene.  

Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å bedre leveranseevnen, dette er prioritert høyt. Det 
arbeides for å sikre leveransene i kundeplanen gjennom blant annet konseptet leveransefabrikken 
2.0, og det gjøres analyser for å avdekke flaskehalser og for å sikre bedre samhandling. 
 
Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i august på 4,6 %. Resultatet for august 

er lavere enn forutgående måneder, og i tråd med målkravet på 4,5 %. Akkumulert er resultatet per 

august på 5,2 %. Sykehuspartner HF følger utviklingen og nødvendige sykefraværstiltak igangsettes 

av nærmeste leder ved behov.  

 
 
Program STIM og prosjekt Windows10  
Program STIM har ved utgangen av september elleve prosjekter i gjennomføringsfase og fire i 

konsept- eller planleggingsfase. 

De fleste av prosjektene i STIM har god fremdrift, men forsinkede utstyrsleveranser gir forsinkelser 

som påvirker sluttdato for prosjekt Kryptert indre kjerne og prosjekt Innføring kryptert stamnett. For 

prosjekt Kryptert indre kjerne er foreløpig leveransedato desember 2021, og det er dialog med Norsk 

Helsenett SF for å fastsette ny tidsplan for prosjekt Innføring kryptert stamnett.  

Prosjekt PAM – én styrt vei inn har innrullert alle ansatte med privilegerte tilganger hos IKT-

leverandørene og helseforetakene i PAM-tjenesten. Prosjektet har en eksterne avhengigheten til ny 

filsluse. Denne må komme på plass for at prosjektet skal kunne sluttføre alle leveransene og for at 

tjenesten fullt ut kan bli tatt i bruk. Prosjektet vil derfor bidra med få til økt bruk av PAM-tjenesten, 
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drift, forvaltning og livssyklushåndtering av PAM-tjenesten i tillegg til oppfølging for å få ferdigstilt 

filsluse. Dette er ekstra oppgaver for prosjektet, og endringsanmodning er lagt frem styringsvei.  

Prosjekt Windows10 har god fremdrift, og fase 1 av prosjektet hadde per 1. november lagt om 
50 475 klienter, inkludert lagerbeholdningen. Milepælen på 50 000 omlagte klienter er dermed nådd 
1 måned før frist. 
 
Økonomi 
Resultatet per september viser et positivt avvik mot budsjett på 104 millioner kroner. Det positive 
avviket skyldes lavere kostnader enn budsjettert, og de viktigste områdene er personalkostnader 
(+40 millioner kroner), avskrivinger (+38 millioner kroner), lisenser, service og vedlikehold (+20 
millioner kroner). Ekstern bistand er samlet 2 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes 
høyere innleie av ekstern bistand innen infrastrukturtjenester. Flere timer har også blitt benyttet på 
aktiverbare prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+13 millioner kroner). 
 
Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 516 millioner kroner 

mot budsjett på 744 millioner kroner. Av avviket på 228 millioner kroner utgjør STIM 137 millioner 

kroner. Årsprognosen er justert ned med 37 millioner kroner fra forrige rapportering til 749 millioner 

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

Totale investeringer utgjør 270 millioner kroner mot et budsjett på 440 millioner kroner som gir et 

avvik på 170 millioner kroner.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i september godt på alle styringsparametere som rapporteres månedlig, 
inkludert økonomi. Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF har god 
måloppnåelse og når måltallene på de fleste parameterne, og følger utviklingen tett. Selv om det er 
utenfor rapporteringsperioden i vedlagte virksomhetsrapport vil administrerende direktør også 
fremheve at fase 1 av prosjekt Windows10 har nådd milepælen på 50 000 omlagte klienter.  
 
Sykehuspartner HF har stor oppmerksomhet på leveranseevnen, og igangsatte tiltak gir positive 
effekter, men vil bli fulgt videre opp. I tillegg til å sikre leveransene på kort sikt, arbeides det med å 
få et bedre datagrunnlag for å kunne tilpasse prosesser og dimensjonering og gjennom det sikre en 
varig bedret leveranseevne. Et annet viktig område er å forebygge kritiske hendelser. Kritiske 
hendelser kan påvirke driften i helseforetakene negativt, og krever ressurser som ellers ville kunne 
vært brukt til å sikre daglig drift og utvikling. Med den komplekse infrastrukturen som 
Sykehuspartner HF drifter forventes variasjon i antall kritiske hendelser også fremover. 
Standardisering og modernisering av infrastrukturen i regi av program STIM er et viktig tiltak for å 
redusere denne risikoen. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for september 
2021. 


