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Styringsparametere  
september 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 97,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 85,0 % 75,0 % 83,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 57 % 64,0 % 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 24 12 164 59 215 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 55 92 516 744 859 1 075

Brutto månedsverk 1 654 1 696 1 651 1 667 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per august 4,6 % 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  



Sykefravær Sykefraværet i august er 4,6 %, og har gått noe ned sammenlignet med foregående måneder. Fraværet hittil i år ligger på 
5,2 %, som er over måltall og ny prognose på 5,1 %. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, som var 
påvirket av utstrakt bruk av hjemmekontor og særskilte smittetiltak. Sykefraværet følges opp av nærmeste leder, og 
utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.

Målekort - avviks- og endringskommentarer september



Regnskap Sykehuspartner HF september 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 (+10 MNOK), avskrivninger 
(+4 MNOK) og lisenser, service og vedlikehold (+6 MNOK). I perioden isolert er det et negativt avvik knyttet til 
ekstern bistand på (-10 MNOK).  Netto finans viser et positivt avvik (+1 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: 1 MNOK lavere enn budsjett. Inntektene til program STIM er redusert med 3 MNOK i 
perioden, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader i programmet. Mindre avvik i øvrige 
poster utligner hverandre for Sykehuspartner HF totalt. Øvrige avvik består av økt basisramme pensjonskostnader 
(+1 MNOK) samt effekten av økte kundestyrte avtaler og reduserte kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 10 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes færre ansatte enn budsjettert og dermed 
lavere lønnskostnader (+6 MNOK),  lavere overtid/ekstrahjelp (+2 MNOK), høyere refusjon knyttet til sykefravær        
(+1 MNOK) og lavere kostnader knyttet til annen lønn inkludert kurs og kompetansemidler (+2 MNOK). Økte 
pensjonskostnader gir et negativt avvik på 1 MNOK. 

• Aktiverbare timer: 1 MNOK lavere enn budsjett. Antall interne timer benyttet til aktiverbare prosjekter 
(investering) er på nivå med budsjett i perioden. 

• Avskrivinger: Positivt avvik på 4 MNOK i september. Avviket skyldes lavere nivå på ferdigstilte regionale løsninger 
innenfor digitale innbyggertjenester, lab, kurve og forskningsportal samt STIM telekomplattform og 
foretaksspesifikke tjenesteendringer enn forutsatt i budsjett.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 6 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes både 
forskyvninger i tidspunkt for oppstart og kostnadsunngåelser. 

• Ekstern bistand: Negativt avvik innen de fleste virksomhetsområder summerer seg opp til et totalavvik på 10 
MNOK. Av avviket skyldes 5 MNOK en feilklassifisering som skulle vært klassifisert som investering. Dette vil bli 
korrigert i neste måned. Avviket forøvrig skyldes blant annet erstatning for interne som arbeider i prosjekt. Avviket 
må ses i sammenheng med lavere lønnskostnader. 

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

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1

Driftsinntekter 350 352 -2

Konsulentinntekt 17 18 -1

Sum driftsinntekter 400 401 -1

Personalkostnader 122 132 10

Aktiverbare timer -9 -10 -1

Varekostnad 1 3 2

Avskrivninger 111 115 4

Lisenser,service og vedlikehold 94 100 6

Ekstern bistand 36 26 -10

Andre driftskostnader 18 19 1

Sum driftskostnader 374 386 12

Driftsresultat 26 15 11

Nettofinans 2 3 2

Resultat 24 12 13

Denne periode  (Sep)



Regnskap Sykehuspartner HF per september 2021

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: 
Resultatet per september viser et positivt avvik mot budsjett på 104 MNOK. Det positive avviket skyldes 
lavere kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+40 MNOK), avskrivninger (+38 MNOK),  lisenser, 
service og vedlikehold (+20 MNOK) og andre driftskostnader (+16 MNOK). Flere interne timer har blitt 
benyttet til aktiverbare prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+13 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: Utgjør 3 496 MNOK, som er 20 MNOK lavere enn budsjett per september. Av 
inntektsavviket utgjør redusert viderefakturering av kostnader knyttet til program STIM 51 MNOK. 
Driftskostnadene for program STIM er lavere enn budsjett og viderefakturering av kostnadene er derfor 
redusert tilsvarende. Økt fakturering av periferi med mer utgjør 7 MNOK. I tillegg er det en  økning i 
kundestyrte avtaler og reduksjon i kundestyrte avskrivninger. 

• Personalkostnader: 40 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes lavere lønnskostnader (+18
MNOK), høye lønnsrefusjoner (+17 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet til kurs og kompetansemidler. 
Pensjonskostnadene er høyere enn budsjett (+9 MNOK). Refusjoner er 14 MNOK høyere enn i 2020.

• Aktiverbare timer: 13 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Flere interne timer enn budsjettert er benyttet 
på aktiverbare prosjekter (investering). 

• Avskrivinger: 38 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 og dermed lavere avskrivninger.

• Lisenser, service og vedlikehold: 20 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har 17 
MNOK lavere avtalekostnader, blant annet som følge av periodeforskyvninger i utrulling av regionale 
løsninger. Det er også en økning i kundestyrte avtaler, men oppveies av reduksjoner i andre avtaler.

• Ekstern bistand: 2 MNOK  høyere enn budsjett. Høyere innleie av ekstern bistand innen 
infrastrukturtjenester. Lavere ekstern bistand innen STIM gir tilsvarende lavere inntekter.  

• Andre driftskostnader: er 16 MNOK under budsjett i perioden som følge av hjemmekontor, lavere 
reiseaktivitet og redusert aktivitet knyttet til lokasjonene. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 292 281 10 375

Driftsinntekter 3 079 3 110 -31 4 176

Konsulentinntekt 126 125 0 177

Sum driftsinntekter 3 496 3 516 -20 4 728

Personalkostnader 1 143 1 183 40 1 585

Aktiverbare timer -71 -59 13 -90

Varekostnad 39 26 -13 35

Avskrivninger 965 1 003 38 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 862 883 20 1 189

Ekstern bistand 223 221 -2 298

Andre driftskostnader 155 171 16 228

Sum driftskostnader 3 316 3 429 112 4 590

Driftsresultat 180 88 92 139

Nettofinans 16 28 12 39

Resultat 164 59 104 100

 Budsjett

2021 

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF september og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 516 MNOK mot budsjett på 744 MNOK. 
Av avviket på 228 MNOK utgjør STIM 137 MNOK. Årsprognosen er 
justert ned med 37 MNOK fra forrige rapportering til 749 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 270 MNOK mot et budsjett på 440 
MNOK som gir et avvik på 170 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per september 20 

MNOK lavere enn budsjett. 
• Overført fra Regional IKT er 150 MNOK under budsjett og 

knytter seg i blant annet Digitale innbyggertjenester samt 
overført investering vedrørende Regional 
laboratoriedataløsning fase 3-4 (OUS). Denne forventes 
overført i 2022.

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2021 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2021-09 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 92 27 653

Kapitaliserte investeringer 12 504 62 758 13 263

Avskrivninger -8 974 -111 -965 -9 940

SUM 4 155 43 -179 3 976

 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 2021-09 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 15 116 253 137 227 373 146

Sikker og stabil drift 9 126 166 40 232 245 13

Sikkerhetstiltak 4 22 47 25 32 62 30

Forvaltning av kundetjenestene 4 27 30 3 40 40

Automatisering og effektivisering 1 15 26 12 20 35 15

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 9 110 136 26 170 190 20

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 4 -4 4 -4

Standardisering og modernisering, testmiljø 11 11 1 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 12 11 -1 15 15

Rettsmedisinske fag OUS fase 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt) -3 3 -3 3 -3

Infrastruktur LHL-bygget 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 39 440 680 240 749 975 227

Lokal finansiering AHUS 1 7 5 -2 9 9

Lokal finansiering SI 3 6 2 6 9 3

Lokal finansiering SUN 1 1 1 1 1

Lokal finansiering SØ 2 11 2 -10 15 3 -13

Lokal finansiering OUS 2 26 31 5 40 50 10

Lokal finansiering VV 5 13 7 -6 16 11 -5

Lokal finansiering SIV 4 4 7 7

Lokal finansiering ST 1 4 2 -2 5 3 -2

Lokal finansiering SS 3 6 4 -3 9 5 -4

Lokal finansiering SA 1 2 1 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 15 76 63 -13 110 100 -10

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 55 516 744 228 858 1 075 217

Regional forbedring 12 46 66 20 89 85 -4

Overført fra Regional IKT 87 224 374 150 395 611 215

Sum investeringer styrt av HSØ 99 270 440 170 484 696 211

Totalt 154 786 1 183 398 1 343 1 771 428



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 146 MNOK lavere enn budsjett for STIM og 30 MNOK lavere for Sikkerhetstiltak. For Sikker og stabil drift forventes 
det et avvik på 13 MNOK under budsjett.

• STIM: Investeringsprognose for STIM i 2021 er redusert med 5 MNOK fra forrige rapportering til 227 MNOK som er 146 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak senere overgang til gjennomføringsfase enn planlagt for enkelte prosjekt (35 MNOK), besparelser grunnet mindre behov for ressurser (22 MNOK), redusert 
omfang i program, blant annet iht. beslutning i Helse Sør-Øst RHF om at terminaler skal finansieres lokalt samt aktiviteter innenfor området autentisering som er
overført til linjen i Sykehuspartner HF (37 MNOK). I tillegg er det en betydelig reduksjon som følge av eksterne forhold, med lang leveransetid på utstyr og at 
helseforetak er forsinket i tilrettelegging av kommunikasjonsrom og kabling (55 MNOK). Noe av besparelsene er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av 
Windows 10 fase 2 som har en ekstrakostnad på (-11 MNOK). 

• Sikker og stabil drift: Det er i september investert for 9 MNOK som i hovedsak gjelder nettverksutstyr. Økte ledetider på bestillinger gjør at investeringer kommer 
senere enn budsjettert, detaljerte oppstillinger over investeringer ut 2021 viser prognose på 232 MNOK som er 13 MNOK under budsjett. 10 MNOK av det positive 
avviket skyldes oppnådde rabatter knyttet til samlet bestilling av servere. Det er imidlertid stor usikkerhet i prognosen knyttet til leveringstid på utstyr.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i september utgjør 4 MNOK som gjelder tre prosjekter samt utvidelse av sikkerhetsplattformen. Øvrige prosjekter innenfor 
delporteføljen er i fasene for konsept og planlegging. Årets prognose er redusert med 13 MNOK etter forrige rapportering. Dette skyldes prosjektet «Sikker 
informasjonsdeling regionalt og nasjonalt» som først oppnår gjennomføringsfase neste år, samt at utvidelser i sikkerhetsplattformens infrastruktur som blir lavere enn 
tidligere estimat. Sikkerhetstiltak i drift som sanering av lokale domener har vært prioritert i 2021.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i september på 4 MNOK fordelt på 7 prosjekter. Prognosen er uforandret fra forrige rapportering.

• Automatisering og effektivisering: Investeringer i september på 1 MNOK fordelt på 7 prosjekter. Prognosen er uforandret fra forrige rapportering.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per september er det utplassert utstyr for 110 MNOK som er 26 MNOK lavere enn budsjett. Prognosen er justert ned med 5 MNOK 
fra forrige rapportering til 170 MNOK gitt planer og kapasitet til utskifting av gammelt utstyr i siste kvartal. 

• 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 september.

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

• Regional forbedring: Investeringer i september på 12 MNOK fordelt på 13 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Overført beløp fra HSØ i september på 86 MNOK gjelder Regional EPJ Journalinnsyn fase 1.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter september 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 110 88 23 930 686 244 955

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 110 88 23 930 686 244 955

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 102 78 -23 831 613 -218 854

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 9 -2 100 72 -28 101

Sum driftskostnader 113 88 -26 931 686 -246 955

Driftsresultat -3 0 -3 -2 0 -2 0

Nettofinans 0 0 0 1 0 -1 0

Resultat -3 0 -3 -3 0 -3 0

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Sep) Hittil i år



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

Oppsummering: 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på inntekter skyldes økte inntekter knyttet til 
Forsyningssenteret (+244 MNOK). 

• Driftskostnader: Positivt avvik på kostnadssiden innen flere kontogrupper. 
Betydelig økt varesalg gjennom forsyningssenteret er hovedforklaring på avvik 
i kontogruppe varekostnad (-218 MNOK). 

• Resultat: Det positive budsjettavviket på 101 MNOK skyldes IKT (80 MNOK) og 
administrative fellestjenester (24 MNOK) og forsyningssenteret (-3 MNOK). 

• Prognose: Sykehuspartner HF forventer et resultat vesentlig bedre enn 
budsjett i 2021. Positivt avvik mot budsjett per september vil øke noe også i 
resterende måneder. Netto økning i antall FTE vil øke personellkostnadene 
siste halvdel av 2021.  

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 32 31 1 292 281 10 375

Driftsinntekter 461 440 21 4 009 3 795 213 5 131

Konsulentinntekt 17 18 -1 126 125 0 177

Sum driftsinntekter 510 489 21 4 426 4 202 224 5 683

Personalkostnader 122 132 10 1 143 1 183 40 1 585

Aktiverbare timer -9 -10 -1 -71 -59 13 -90

Varekostnad 103 81 -21 870 640 -230 889

Avskrivninger 111 115 4 965 1 003 38 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 94 100 6 862 883 20 1 189

Ekstern bistand 36 26 -10 223 221 -2 298

Andre driftskostnader 30 29 -2 255 243 -12 329

Sum driftskostnader 487 474 -14 4 248 4 114 -133 5 545

Driftsresultat 23 15 8 178 88 91 139

Nettofinans 2 3 1 18 28 11 39

Resultat 21 12 9 160 59 101 100

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Sep) Hittil i år
Sykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 
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Målkravet er ikke nådd. Det har vært 23 hendelser i september. Av disse har 10 hendelser berørt flere foretak. Type applikasjon og årsak til feil er ulike for de enkelte hendelsene. Oppetiden er ikke oppnådd på fire av 
ni foretak. 

Driftskalender september 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.



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:
Prosjekt Windows 10 fase 1 har hittil klargjort 45 825 klienter. I henhold til plan for målet om 50 000 klienter innen november 2021.
Prosjekt Windows 10 fase 2 er i henhold til plan. Første pulje er gjennomført. 
Prosjekt Windows 10 fase3: Underlag for styrebehandling 14. oktober vil bli ferdigstilt i henhold til plan.

Standardisering og sanering
Status på sanering av unike applikasjoner per 30. september: 27% av 40% (måltall 2021)

Kommentarer/ tiltak: 
Saneringsgraden er den samme som ved forrige rapportering. Det er identifisert og sendt ut om lag 190 nye saneringskandidater til helseforetakene med svarfrist 
22.oktober.  Disse kommer i tillegg til applikasjoner som er sanert, eller som tidligere er oversendt Helse Sør-Øst RHF for avklaring. Videre arbeides det med å analysere 
applikasjoner som har sikkerhetsutfordringer for å identifisere ytterligere saneringskandidater. 
Det er identifisert om lag 50 områder for standardisering av applikasjoner. Det arbeides med prosess og estimat for ressursbehov frem mot en beslutning om 
gjennomføring. 
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere beslutningsprosesser og faglige nettverk for det videre standardiseringsløpet. Dette gjøres i tett samarbeid med 
Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF vil benytte seg av fagnettverk for å identifisere om det kan gjennomføres standardiseringer/saneringer.  

Windows10

Planleggingsfasen ferdigstilt Utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt

Styrebehandling SP styre

Første puljer startet opp

BP



Avvikshåndtering september
I september ser vi økende antall åpne avvik med utløpt tidsfrist. Sykehuspartner HF fortsetter arbeid med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvik, og avvik med utløpt frist følges 
spesielt opp. Sykehuspartner HF har gjennomført flere tiltak for forbedring av kompetanse på avviksprosessen og håndtering av avvik. Anskaffelse av ny løsning for avvikshåndtering går etter 
planen for implementering i løpet av 2. tertial 2022.

oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september

Åpne avvik forrige periode 250 260 273 218 214 248 304 326 304 326 412 411

Nye avvik 52 43 33 45 70 90 61 66 94 66 115 75

Internt innmeldt 25 20 15 19 54 67 40 36 57 63 90 51

Eksternt innmeldt 27 23 18 26 16 23 21 30 37 3 25 24

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

Åpne avvik per månedsslutt 261 274 217 216 232 304 326 327 356 412 411 457



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i september utgjør 1 654 som er 43 lavere enn budsjett for måneden. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per september er 4,7 %. Dette er 2,3 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. 

Sykefravær: Sykefraværet i august er 4,6 %, og har gått noe ned sammenlignet med foregående måneder. Fraværet hittil i år ligger på 5,2 %, som er over måltall og ny prognose på 5,1 %. 
Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, som var påvirket av utstrakt bruk av hjemmekontor og særskilte smittetiltak. 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 september er bemanning lavere enn budsjett. Det vil være en tilvekst ut året.  

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

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak. 13
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Program STIM – overordnet status september 2021

• Program STIM har ved utgangen av september elleve prosjekter i gjennomføringsfase og fire i konsept- eller planleggingsfase. 
Programmet har i stort god fremdrift, men opplever noen forsinkelser knyttet til utstyrsleveranser. Se prosjektspesifikk omtale 
under «kommentarer til status». 

• STIM programstyringsgruppe godkjente 23. september oppstart av andre gjennomføringsfase (BP3.2) for prosjekt 
Modernisering av nett. Beslutningsunderlag fremlegges for Sykehuspartner HF styre 14. oktober 2021. 

• STIM målbilde og veikart benyttes nå i samarbeidet med interessentene. Fysisk målbilde, med statusmarkering, presenteres i 
oktober. 

• Programmet arbeider med å konkretisere og oppdatere STIM effektmål som beskrevet i STIM mandat iht. programmets 
omfang og hvordan leveransene til sammen understøtter STIMs effektmål.

• Strategi for effektstyring er utarbeidet, referansedokument til «Gevinststrategi» er innhentet fra FRESK-programmet i Helse 
Nord. Strategien understøtter modell og prinsipper for «Gevinstarbeid og endringsledelse i Helse Sør-Øst v.1.0» og skal bidra til 
styrket effektfokus på leveransene. Strategien kvalitetssikres og forankres frem til fremleggelse for godkjenning i STIM 
programstyringsgruppe. Programmet arbeider med å koble identifiserte effekter opp mot Oppdrags- og bestillingsdokument 
2021, Sykehuspartner HF strategisk mål 2025 og Regional utviklingsplan 2035.

• Programmet har sendt brev til alle helseforetak om potensielle kostnader for helseforetakene som følge av modernisering og 
standardisering av IKT-infrastruktur. Hensikten er at helseforetakene blir i stand til å vurdere og sette av midler i årene 
fremover til lokal kabling/infrastruktur og oppgradering av lokale datarom/kommunikasjonsrom. Videre at de er forberedt på 
hva programmet krever av innsats for eksempel innen test og opplæring ved foretaket. 

• Programmet har gjennomført heldagssamling med kontaktpersonene, SPOC, ved helseforetakene. 



Program STIM – gjennomførte leveranser september 2021

• Prosjekt Innføring kryptert stamnett har bestilt samband for tilknytning av datarommene Digiplex og Basefarm, og for tilknytning av 
C-lokasjoner i pilot.

• Prosjekt Mobilitet har publisert ny sikkerhetspolicy for fullt administrerte mobile enheter på kvalitetsportalen til Sykehuspartner 
HF. Tjenestepris for Mobile enheter er ferdigstilt. Personlig arbeidsenhet og Skiftenhet er implementert og overleveres drift og 
forvaltning i Sykehuspartner HF. 

• Prosjekt Modernisering av nett har gjennomført dialogrunde med leverandører basert på prøvetilbud. 

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn har migrert alle passord fra passordsafe i Sikker sone til PAM-tjenesten (CyberArc).

• Prosjekt Trådløst nett har ferdigstilt aktivering av aksesspunkter Sykehuset Innlandet HF, Elverum. 



• Prosjekt Felles plattform - trinn 1 containerteknologi etablerer og ferdigstiller sandkassemiljø for DIPS Arena.

• Prosjekt Felles plattform - trinn 1 RAM skal overlevere produksjonsmiljø for RAM OUS til Sykehuspartner HF Datasenter og 
Datakommunikasjon.  

• Prosjekt Mobilitet fullfører Kioskenhet (mobil enhet tilrettelagt for bruk av pasienter og pårørende på helseforetaket for 
eksempelvis egenregistrering og informasjon) som overleveres sammen med resterende til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF i desember 2021.

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn migrerer alle passord fra passordsafe i SIKT til PAM-tjenesten (CyberArc), slik at sanering av 
gammel løsning kan gjennomføres.

• Prosjekt Regional telekomplattform ferdigstiller hovedutrullingen ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

• Prosjekt Trådløst nett aktiverer trådløst nettverk for Sarpsborgklinikken. 

Program STIM – planlagte leveranser oktober 2021



2021 2022

H1 H2 H1

Regional testplattform - fase 1 basisløsning

Program STIM – fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase per september 2021

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

Regional telekomplattform fase 3.2.1
Regional telekomplattform fase 3.2.2

Tjenestemigrering - fase 1

Trådløst nett 

Kryptert indre kjerne 

Modernisering av nett

Mobilitet – mobile enheter i pasientbeh. 

PAM – én styrt vei inn 

Felles plattform - trinn 1 RAM 

Felles plattform - trinn containerteknologi

Innføring kryptert stamnett

RAM test- og utviklingsmiljø

BP3.1.2

RAM produksjonsmiljø

DCI i produksjonNHN ferdigstilt DCI

BP3

Prekvalifisering gjennomført

BP3

OUSHF

Elverum 
Hamar
Tynset 

IdM-integrasjon etablert
Aksess og autentiseringstjenester etablert

BP3

Arkitektur for mobile enheter

A BP5

DC LAN kapasitetsutvidelse 

BP4

Hovedandel terminaler migrert Radiumhospitalet

Ferdigstilling  terminaler 
OUS fase 1 Oppstart utrulling Rikshospitalet

A
BP5

BP4

Finansieringsanmodning (del 1)

NHN fiberleveranse 
ferdigstilt og overlevert

HW mottatt

A BP5BP4

Kontraktsignering godkjent 
rammeavtale og første avrop

Innstilling
leverandørvalg

A BP5BP4

Personlig arbeidsenhet

Forretningstj. mobile enheter overlevert Funksjonsenhet 
overlevert

Thycotic i SIKT migrert

Mobil Autentisering 
med SSO overlevert Skiftenhet

Kioskenhet

Privilegert tilgang 
HF innrullet

IKT-leverandører 
innrullert

A BP5BP4

Eksisterende driftsportaler stenges

Moderniserings strategi 
nettverksinfrastruktur utarbeidet

BP3.2

BP3

BP3

Sandkassemiljø etablert Testmiljø etablert Produksjonsmiljø etablert

Testplan 
godkjent

Analyse og inndeling i 
arbeidspakker klart 

BP2.2

Konsumgrensesnitt mot 
Basistjenester etablert 

Testverktøy 
klart 

BP3.2
Miljøleveranser til EPJ-container 
og Helselogistikk levert og 
stabilisert 

Anbefaling fremlagt om 
Test Environment Management-verktøy

SP har etablert kryptert samband på 
mindre lokasjoner (C-lokasjoner). 

Begrenset oppad til 15 C-lokasjoner.

Invitasjon til 
endelig tilbud

Helsehuset 
AskimKalnes

NHN installasjon av 
kommunikasjonsutstyr ferdig. 
16 sentrale lokasjoner i HSØ.

NHN test av 
samband ferdigstilt.



Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per september 2021

og 22.10.2021



Prosjekt som har forsinkelser som påvirker sluttdato:
• Prosjekt Kryptert indre kjerne: Grunnet forsinkede utstyrsleveranser er prosjektet forsinket. Foreløpig leveransedato er i desember 

2021. 
• Tiltak: Følge opp leverandør for å få sikkerhet på leveransedatoer. Ressursene er lånt ut til andre prosjekt for å minimere 

kostnadene, og plan oppdateres når leveransedato er fastsatt.

• Prosjekt Innføring kryptert stamnett: Norsk Helsenett SF har forsinkelser på utstyrsleveranser, og prosjektet er av den grunn forsinket, 
Milepæl for installasjon blir derfor noe utsatt. 

• Tiltak: Tidsplanen justeres, i samarbeid med Norsk Helsenett SF.

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn har innrullert alle ansatte med privilegerte tilganger hos IKT-leverandørene og helseforetakene i PAM-
tjenesten. Den eksterne avhengigheten til ny filsluse må komme på plass for at prosjektet skal kunne sluttføre alle leveransene og 
tjenesten fullt ut blir tatt i bruk. Prosjektet vil derfor bidra med drift, forvaltning og livssyklushåndtering av PAM-tjenesten i tillegg til 
oppfølging for å få ferdigstilt filsluse. Dette er ekstra oppgaver for prosjektet, og endringsanmodning vil bli lagt frem styringsvei. 

Prosjekter som har mindre forsinkelser, som ikke påvirker sluttdato: 
• Prosjekt Felles plattform - trinn 1 RAM (Radiologi og multimediearkiv) mottok utstyr forsinket før sommeren, men forventer å levere 

hovedmilepælene på plan. Det har blitt avdekket et nytt behov for fillagringsløsning. Prosjektet endringshåndterer dette slik at det 
etableres i 4. kvartal 2021.

• Prosjekt Modernisering av nett vil gjennomføre en ekstra runde med nytt prøvetilbud fra tilbyderne, jfr. styresak 063-2021. Runden er 
begrenset til prisarkene og har til hensikt å redusere risiko for feil og uklarheter før endelig tilbud. Kontraktsignering av godkjent 
rammeavtale og første avrop utsettes til 17. januar 2022, mot opprinnelig plan 26. november 2021.

• Prosjekt Trådløst nett blir forsinket grunnet manglende tilrettelegging av kommunikasjonsrom ved Kongsvinger sykehus ved Akershus 
universitetssykehus HF. Deler av prosjektarbeidet overføres til prosjekt Trådløst nett fase 2. 

Program STIM – kommentarer til status september


