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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per oktober2021.  

 

2. Hovedpunkter  

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

og Sykehuspartner HF har god måloppnåelse på de fleste måleparametrene i oktober.  

 

Antall kritiske feil gikk ned fra september til oktober, og tilgjengelighet for tjenester er over 

målkravet. Antall kritiske hendelser er høyere i oktober i år enn samme måned i fjor. Per oktober er 

akkumulert antall kritiske hendelser 7% høyere enn på samme tid i fjor. For oktober er det ingen 

årsaker, foretak eller tjenestegrupper som skiller seg ut. To av hendelsene berørte flere foretak, og 

det betyr at en hendelse gir seg utslag i beregningen av antall «grønne dager» for flere helseforetak. 

Sykehuspartner HF følger rutinemessig opp hendelsene for å forebygge fremtidige driftshendelser. 

Ut over spesifikke tiltak for å rette opp i underliggende feil arbeides det med tettere intern 

samhandling for å sikre god planlegging og håndtering av risikoer for gjennom det å redusere 

antallet kritiske feil i etterkant av ulike type endringer eller vedlikehold, samt tiltak for å heve 

kompetansen i driftsprosessene. For å redusere den negative konsekvensen av kritiske hendelser har 

Sykehuspartner HF stor oppmerksomhet på å få reetablert tjenestene når hendelser oppstår.  

 

Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å bedre leveranseevnen, dette er prioritert høyt. Det 

arbeides for å sikre leveransene i kundeplanen gjennom blant annet tiltaket leveransefabrikken 2.0, 

og det gjøres analyser for å avdekke flaskehalser og for å sikre bedre samhandling. Antall leveranser 

var noe lavere i oktober enn i september, både på grunn av høstferie og på grunn av redusert 

kapasitet innen applikasjonspakking. Kapasiteten er nå økt gjennom innleie, og det forventes en 

økning i antall leveranser alt i november.  Leveranser iht. siste avtalte dato med kunden er over 

målkravet. 

 

Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Det ble i oktober lukket 

flere avvik enn i september, men antall avvik er fortsatt høyt. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet 

med å redusere tiden det tar å håndtere avvik, og avvik med utløpt frist følges spesielt opp og det er 

en nedgående trend for antall åpne avvik med utløpt tidsfrist.  

 

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i september på 4,5 %. Resultatet for 

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

resultatet per september på 5,2 %. Det forventes et økende sykefravær utover høsten.  

Sykehuspartner HF følger utviklingen og nødvendige sykefraværstiltak igangsettes av nærmeste 

leder ved behov.  

 

 

Program STIM og prosjekt Windows10  

Program STIM har ved utgangen av oktober elleve prosjekter i gjennomføringsfase og fire i konsept- 

eller planleggingsfase. 

 

Prosjekt Kryptert indre kjerne er forsinket med tre måneder grunnet lang leveransetid på utstyr 

globalt. Det er forbundet stor risiko på leveransetider på utstyr fra produsent, og prosjektet har 

kontinuerlig dialog med leverandør. Prosjekt Innføring kryptert stamnett har utarbeidet 

endringsanmodning med justerte datoer, da utstyrsleveransene til Norsk helsenett SF har forårsaket 
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forsinkelser på installasjon av kommunikasjonsutstyr og test av samband. Endringsanmodningen 

behandles i felles styringsgruppemøte med Norsk helsenett. Prosjektet vil holde seg innen 

styringsrammen.   

 

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 tar dette inn i omfang og får en forlenget tidsplan, som 

endringshåndteres, prosjektet vil holde seg innen styringsrammen. 

 

Prosjekt Windows10 har god fremdrift, og fase 1 av prosjektet hadde per 31. oktober lagt om 50 475 

klienter, inkludert lagerbeholdningen. Milepælen på 50 000 omlagte klienter er dermed nådd 1 

måned før frist og under budsjett. 

 

Økonomi 

Resultatet per oktober viser et positivt avvik mot budsjett på 99 millioner kroner. Sykehuspartner HF 

har høyere kostnader enn budsjett i oktober. Dette skyldes i hovedsak en avsetning for nedskriving 

som vurderes for anlegg under utførelse knyttet til modernisering av infrastruktur.  

 

Det positive avviket per oktober skyldes lavere kostnader enn budsjettert med personalkostnader 

(+40 millioner kroner), avskrivninger (+26 millioner kroner), lisenser, service og vedlikehold (+42 

millioner kroner) og andre driftskostnader (+10 millioner kroner). Flere interne timer har blitt 

benyttet til aktiverbare prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+10 millioner kroner). 

  

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 573 millioner kroner 

mot budsjett på 835 millioner kroner. Av avviket på 262 millioner kroner utgjør STIM 153 millioner 

kroner. Dette skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt for enkelte 

prosjekt (37 millioner kroner), besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert (25 

millioner kroner), redusert omfang i programmet (46 millioner kroner) samt eksterne forhold 

inkludert lang leveransetid på utstyr (55 millioner kroner). Noe av besparelsene er brukt til å 

finansiere tidligere oppstart enn budsjett for prosjekt Windows 10 fase 2 som har en fremskyndet 

kostnad (-10 millioner kroner).  

 

Prosjektene i program STIM viser god framdrift målt mot inntjent verdi. Av 15 prosjekter som har 

rapportert inntjent verdi ligger seks prosjekter med en høyere inntjent verdi enn realisert verdi. De 

resterende ni har inntjent verdi som ligger marginalt under eller lik virkelig kostnad. Prosjektene som 

har bedre inntjent verdi enn virkelig verdi er prosjekt Windows10 fase 1, prosjekt Regional 

telekomplattform fase 3.2.1 og fase 3.2.2, prosjekt Tjenestemigrering fase 1 og prosjekt Regional 

Citrix plattform. 

 

Årsprognosen er justert ned med 26 millioner kroner fra forrige rapportering til 832 millioner kroner. 

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

investeringer utgjør 288 millioner kroner mot et budsjett på 642 millioner kroner som gir et avvik på 

353 millioner kroner.  

 

Som orientert om i sak 075-2021 administrerende direktørs orienteringer ble Forsyningssenteret 

Helse Sør-Øst RHF overført til Helse Sør-Øst RHF med virkning fra oktober. Det er avtalt at 
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Forsyningssenteret er en del av Sykehuspartner HFs økonomi ut 2021, men at regnskapet følges opp 

i Helse Sør-Øst RHF.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i oktober i hovedsak godt på styringsparametere som rapporteres 

månedlig. For økonomi er det for oktober et negativt avvik mot budsjett, dette skyldes i hovedsak en 

avsetning for en nedskrivning. Administrerende direktør er tilfreds med resultatet, men vil følge 

utviklingen tett. For november er det planlagt med en akonto avregning av positivt budsjettavvik hos 

Sykehuspartner HF til de øvrige helseforetakene. Endelig avregning vil bli foretatt i forbindelse med 

avslutningen av desember.    

 

Antall kritiske hendelser er lavere i oktober enn forrige måned, men samlet er antall kritiske 

hendelser fortsatt høyere enn på samme tid i fjor. Det er stor oppmerksomhet rundt oppetid og 

forebygging av feil, og det jobbes videre med iverksatte tiltak. Det viktigste langsiktige tiltaket er 

imidlertid å redusere uønsket variasjon gjennom sanering og standardisering, og moderniseringen 

som skjer gjennom program STIM. Dette vil redusere teknisk gjeld og kompleksiteten i det 

Sykehuspartner HF har ansvaret for. Dette arbeidet er en viktig del av Sykehuspartner HFs oppdrag, 

og har høy prioritet. 

 

Tiltaket leveransefabrikken 2.0 har økt Sykehuspartner HFs leveranser. I oktober ble det levert færre 

leveranser enn i september på grunn av ferieavvikling og redusert kapasitet på applikasjonspakking. 

Kapasiteten er nå økt gjennom innleie. Dette viser behovet for god planlegging og identifisering av 

flaskehalser. Sykehuspartner HF får stadig bedre innsikt i flyten av saker, og bruker innsikten til å 

forenkle flyten og forhindre flaskehalser. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for oktober 2021. 


