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Styringsparametere  
oktober Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift Løpende driftskvalitet – driftskalender 27 28 28 28 28 28

Tilgjengelighet for tjenester 99,98 % 99,95 % 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95%

Levere til regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 79,0 % 75,0 % 82,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 57,0 % 64,0 % 90,0 % 90,0 %

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,1 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 11 17 175 76 200 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 57 91 573 835 832 1 075

Brutto månedsverk 1 693 1 704 1 656 1 671 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per september 4,5 % 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  



Løpende driftskvalitet –driftskalender Målet på 28 dager er ikke nådd. Flere felleshendelser i perioden gir utslag på driftskalenderen.

Økonomisk resultat Sykehuspartner HF har høyere kostnader enn budsjett i oktober. Avvik i perioden skyldes blant annet en avsetning for 
nedskriving (-14 MNOK) som vurderes for anlegg under utførelse knyttet til modernisering av infrastruktur. Resultatet 
hittil i år per oktober viser et betydelig positivt avvik mot budsjett (+99 MNOK).

Sykefravær Sykefraværet i september er 4,5 %, og har gått ned sammenlignet med foregående måneder. Fraværet hittil i år ligger 
fremdeles over måltall. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020. Sykefraværet forventes å øke noe 
utover året på grunn av sesongvariasjoner med generelt høyere forekomst av luftveisinfeksjoner. Sykefraværet følges 
opp av nærmeste leder, og utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.

Målekort - avviks- og endringskommentarer oktober



Regnskap Sykehuspartner HF oktober 2021

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har høyere kostnader enn budsjettert denne måneden. Periodens avvik skyldes hovedsakelig at 
det er inkludert en avsetning for nedskriving  (-14 MNOK) i kontogruppe Avskrivninger. Det er også negative avvik på 
kontogruppe for Ekstern bistand (-5 MNOK) og Andre driftskostnader (-6 MNOK). De negative avvikene oppveies i 
stor grad av et positivt avvik knyttet til Lisenser, service og vedlikehold (+ 22 MNOK). Det positive avviket på denne 
kontogruppen skyldes blant annet korrigerte avsetninger ved gjennomgang av avtaler og oppdateringer av 
årsprognose for 2021.  

• Sum driftsinntekter: Inntektene i program STIM er i tråd med budsjett i perioden, og inntektsføringen reguleres 
med realiserte driftskostnader i programmet. Øvrige avvik består av økt basisramme pensjonskostnader (+1 
MNOK),  kostnader til viderefakturering (+3 MNOK), periferi  (+3 MNOK), samt effekten av økte kundestyrte 
avtaler og reduserte kundestyrte avskrivninger (-5 MNOK). 

• Personalkostnader: I tråd med budsjett i perioden. De siste månedene har det vært en netto tilgang på antall FTE i 
Sykehuspartner HF og personalkostnadene er denne måned i tråd med budsjett. 

• Avskrivinger: Negativt avvik skyldes en avsetning for nedskrivning på 14 MNOK, for anlegg under utførelse knyttet 
til modernisering av infrastruktur. Nedskrivningen er avsatt i forbindelse med impairment-test av balansen der 
virkelig verdi anses å være lavere enn bokført verdi.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 22 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes korrigerte 
avsetninger ved gjennomgang av årsprognoser i avtalebasen (+14 MNOK) i tillegg til forskyvninger i tidspunkt for 
oppstart og andre kostnadsunngåelser. 

• Ekstern bistand: Avvik innen flere virksomhetsområder summerer seg opp til et negativt avvik på -5 MNOK. Blant 
annet som følge av erstatning for interne som arbeider i prosjekt. 

• Andre driftskostnader: 6 MNOK høyere enn budsjett i perioden. Avviket skyldes etterfakturering av 
husleiekostnader som det ikke har vært avsatt for tidligere.  I tillegg inkluderer kontogruppen viderefakturerbare
kostnader på 5 MNOK, som gir tilsvarende inntekt.

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1

Driftsinntekter 354 354 0

Konsulentinntekt 17 18 -1

Sum driftsinntekter 404 403 1

Personalkostnader 133 133 0

Aktiverbare timer -9 -10 -1

Varekostnad 8 3 -5

Avskrivninger 124 112 -13

Lisenser,service og vedlikehold 79 100 22

Ekstern bistand 30 25 -5

Andre driftskostnader 25 19 -6

Sum driftskostnader 391 383 -8

Driftsresultat 13 20 -7

Nettofinans 2 3 2

Resultat 11 17 -6

Denne periode  (Okt)



Regnskap Sykehuspartner HF per oktober 2021

Oppsummering: 
Resultatet per oktober viser et positivt avvik mot budsjett på 99 MNOK. Det positive avviket skyldes lavere 
kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+40 MNOK), Avskrivninger (+26 MNOK),  Lisenser, service og 
vedlikehold (+42 MNOK) og Andre driftskostnader (+10 MNOK). Flere interne timer har blitt benyttet til 
aktiverbare prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+10 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: Utgjør 3 900 MNOK, som er -19 MNOK lavere enn budsjett per oktober. Av 
inntektsavviket utgjør redusert viderefakturering av kostnader knyttet til program STIM 52 MNOK. 
Driftskostnadene for program STIM er lavere enn budsjett og viderefakturering av kostnadene er derfor 
redusert tilsvarende. Økt fakturering av periferi med mer utgjør 10 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), lønnsrefusjoner (+18 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet til kurs og kompetansemidler. 
Pensjonskostnadene er høyere enn budsjett (+10 MNOK). Refusjoner er 18 MNOK høyere enn i 2020.

• Aktiverbare timer: 11 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Flere interne timer enn budsjettert er benyttet 
på aktiverbare prosjekter (investering). 

• Avskrivinger: 26 MNOK lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere nivå på 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. Kontogruppen inneholder 
også avsetning for nedskrivning på 14 MNOK, for anlegg under utførelse knyttet til modernisering av 
infrastruktur. 

• Lisenser, service og vedlikehold: 42 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har 21 
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: 7 MNOK  høyere enn budsjett. Høyere innleie av ekstern bistand innen 
infrastrukturtjenester. Lavere ekstern bistand innen STIM gir tilsvarende lavere inntekter.  

• Andre driftskostnader: er 10 MNOK under budsjett som følge av hjemmekontor, lavere reiseaktivitet og 
redusert aktivitet knyttet til lokasjonene. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 324 313 11 375

Driftsinntekter 3 433 3 464 -30 4 176

Konsulentinntekt 143 143 0 177

Sum driftsinntekter 3 900 3 919 -19 4 728

Personalkostnader 1 276 1 316 40 1 585

Aktiverbare timer -80 -69 11 -90

Varekostnad 47 29 -18 35

Avskrivninger 1 089 1 115 26 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 941 983 42 1 189

Ekstern bistand 253 246 -7 298

Andre driftskostnader 180 190 10 228

Sum driftskostnader 3 707 3 812 104 4 590

Driftsresultat 193 108 85 139

Nettofinans 18 32 14 39

Resultat 175 76 99 100

 Budsjett

2021 

Hittil i år



Sykehuspartner HF – totalt måned og hittil 2021

Oppsummering: 

Prognose: Sykehuspartner HF forventer et vesentlig bedre resultat enn 
budsjettert i 2021. Positivt avvik mot budsjett per oktober er forventet 
opprettholdt ut året. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1 324 313 11 375

Driftsinntekter 354 354 0 3 433 3 464 -30 4 176

Konsulentinntekt 17 18 -1 143 143 0 177

Sum driftsinntekter 404 403 1 3 900 3 919 -19 4 728

Personalkostnader 133 133 0 1 276 1 316 40 1 585

Aktiverbare timer -9 -10 -1 -80 -69 11 -90

Varekostnad 8 3 -5 47 29 -18 35

Avskrivninger 124 112 -13 1 089 1 115 26 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 79 100 22 941 983 42 1 189

Ekstern bistand 30 25 -5 253 246 -7 298

Andre driftskostnader 25 19 -6 180 190 10 228

Sum driftskostnader 391 383 -8 3 707 3 812 104 4 590

Driftsresultat 13 20 -7 193 108 85 139

Nettofinans 2 3 2 18 32 14 39

Resultat 11 17 -6 175 76 99 100

 Budsjett

2021 

Hittil i årDenne periode  (Okt)



Investeringer Sykehuspartner HF oktober og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 573 MNOK mot budsjett på 835 MNOK. Av 
avviket på 262 MNOK utgjør STIM 153 MNOK. Årsprognosen er justert 
ned med 26 MNOK fra forrige rapportering til 832 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 288 MNOK mot et budsjett på 642 MNOK 
som gir et avvik på 353 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per september 19 MNOK 

lavere enn budsjett. 
• Overført fra Regional IKT er 335 MNOK under budsjett og knytter seg 

i blant annet Digitale innbyggertjenester samt overført investering 
vedrørende Regional laboratoriedataløsning fase 3-4 og Regional 
ERP (OUS). Disse 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 2021-10 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 -35 -8 -14 603

Kapitaliserte investeringer 12 504 110 869 13 373

Avskrivninger -8 974 -110 -1 075 -10 050

SUM 4 155 -35 -214 -14 3 927

 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 2021-10 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 17 133 285 153 218 373 155

Sikker og stabil drift 11 137 183 45 200 245 45

Sikkerhetstiltak 1 23 52 29 45 62 17

Forvaltning av kundetjenestene 2 29 33 4 35 40 5

Automatisering og effektivisering 1 16 29 13 18 35 17

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 18 129 154 25 170 190 20

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 4 -4 4 -4

Standardisering og modernisering, testmiljø 13 13 1 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 12 13 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

Infrastruktur LHL-bygget 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 51 491 761 270 714 975 262

Lokal finansiering AHUS 8 6 -2 9 9

Lokal finansiering SI 4 7 3 14 9 -5

Lokal finansiering SUN 1 1 1 1 1

Lokal finansiering SØ 12 2 -10 15 3 -13

Lokal finansiering OUS 2 27 36 9 40 50 10

Lokal finansiering VV 1 14 8 -5 16 11 -5

Lokal finansiering SIV 4 5 7 7

Lokal finansiering ST 1 5 2 -3 6 3 -3

Lokal finansiering SS 7 4 -3 9 5 -4

Lokal finansiering SA 1 2 1 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 6 82 73 -8 118 100 -18

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 57 573 835 262 832 1 075 244

Regional forbedring 9 55 73 19 89 85 -4

Overført fra Regional IKT 10 234 568 335 401 611 210

Sum investeringer styrt av HSØ 19 288 642 353 490 696 206

Totalt 75 861 1 476 615 1 321 1 771 449



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 155 MNOK lavere enn budsjett for STIM og 17 MNOK lavere for Sikkerhetstiltak. For Sikker og stabil drift forventes det 
et avvik på 45 MNOK under budsjett.

• STIM: Investeringene er 153 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Dette skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen enn planlagt for enkelte prosjekt 
(37 MNOK), besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn budsjettert (25 MNOK), redusert omfang i programmet (46 MNOK) samt eksterne forhold inkludert lang 
leveransetid på utstyr (55 MNOK). Besparelsene er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn budsjett av Windows 10 fase 2 som har en ekstra kostnad på (-10 MNOK).

• Sikker og stabil drift: Det er i oktober investert for 11 MNOK som i hovedsak gjelder nye lisenser, nettverksutstyr og utstyr til backup. Økte ledetider på bestillinger gjør 
at investeringer kommer senere enn budsjettert, detaljerte oppstillinger over bestillinger ut 2021 viser 225 MNOK, men som følge av usikkerhet vedrørende leveringstid 
på utstyr er prognosen justert ned til 200 MNOK.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i oktober utgjør 1 MNOK som gjelder fire prosjekter samt utvidelse av sikkerhetsplattformen. Øvrige prosjekter innenfor delporteføljen 
er i fasene for konsept og planlegging. Årets prognose er økt med 13 MNOK etter forrige rapportering. Dette skyldes økt behov for anskaffelse av nye lisenser for 
overvåkning.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i oktober på 2 MNOK fordelt på 6 prosjekter. Prognosen er justert ned med 5 MNOK fra forrige rapportering.

• Automatisering og effektivisering: Investeringer i oktober på 1 MNOK fordelt på 7 prosjekter. Prognosen er justert ned med 2 MNOK fra forrige rapportering.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per oktober er det utplassert utstyr for 129 MNOK som er 25 MNOK lavere enn budsjett. Prognosen er justert 170 MNOK er 
uforandret fra forrige rapportering. 

• 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 på 0,5 MNOK er uforandret fra forrige rapportering.

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

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

• Regional forbedring: Investeringer i oktober på 9 MNOK fordelt på 13 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Overført beløp fra HSØ i oktober på 10 MNOK gjelder Digitale innbyggertjenester i HSØ.
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Målet på 28 grønne dager er nådd for fem av ni helseforetak. Målet om oppetid er nådd for alle helseforetak. Flere felleshendelser gir utslag på driftskalenderen. 

Driftskalender oktober 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 per 31. oktober rullet ut 50 475 klienter. Målet om 50 000 klienter er nådd 1 måned før sluttdato. Siste oppsamlingspulje har gitt gode oppgraderingsresultater 
på tvers av alle helseforetak. 
Prosjekt Windows 10 fase 2 er god fremdrift på klargjøring for de fire første helseforetak. Milepæl for ferdigstilte utrullingsplaner for 1. halvår 2022 vil bli 2 uker forsinket grunnet behov for 
noe mer arbeid med datagrunnlaget.
Prosjekt Windows fase3 fikk finansiering og rammer godkjent av styret i Sykehuspartner HF 14. oktober. Planleggingsfasen vil ferdigstilles 20. desember. 

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

Kommentarer/ tiltak: 
Saneringsgraden er den samme som ved forrige rapportering. 190 nye saneringskandidater er vurdert av helseforetakene den siste perioden. 13% av disse skal saneres og 
resterende er fremdeles til vurdering hos helseforetakene og Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF har gitt midlertidig godkjenning til om lag 1050 applikasjoner som var
saneringskandidater basert på kriteriene, men som helseforetakene vurderte måtte beholdes. Det skal arbeides videre med sanering og erstatning av applikasjonene som 
en del av standardiseringsarbeidet. Standardiseringsarbeidet vil ta tid, og målet om 50% reduksjon innen sommer 2022 vurderes som vanskelig å oppnå.

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, 10 av områdene er så langt vurdert. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere beslutningsprosesser og faglige nettverk/fagråd for det videre 
standardiseringsløpet. Dette gjøres i tett samarbeid med Sykehuspartner HF, og Sykehuspartner HF anbefaler at dette arbeidet gis høy prioritet.

Windows10

Planleggingsfasen ferdigstilt Utrullingsplan 1. halvår 2022 ferdigstilt

Styrebehandling SP styre

Første puljer startet opp

BP

BP

Planleggingsfasen ferdigstilt



Avvikshåndtering oktober
I oktober ble det lukket flere avvik enn i september. Det har vært en nedgående trend for antall åpne avvik med utløpt tidsfrist. 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 ny løsning for avvikshåndtering går etter planen for implementering i løpet av 2. tertial 
2022. Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

novemberdesember januar februar mars april mai juni juli august september oktober

Åpne avvik forrige periode 260 273 218 214 248 304 326 304 326 412 411 457

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

Internt innmeldt 20 15 19 54 67 40 36 57 63 90 51 52

Eksternt innmeldt 23 18 26 16 23 21 30 37 3 25 24 22

Lukkede avvik 29 89 47 53 34 35 65 65 10 116 29 79

Åpne avvik per månedsslutt 274 217 216 231 304 326 327 356 412 411 457 452



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i oktober utgjør 1 693 som er 10 lavere enn budsjett for måneden. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per oktober er 5,0 %. Dette er 1,5 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. 

Sykefravær: Sykefraværet i september er 4,5%, og har gått ned sammenlignet med foregående måneder. Fraværet hittil i år ligger på 5,2 %, som fremdeles er over måltall og ny prognose på 5,1 
%. Sykefraværet forventes å øke noe utover året pga sesongvariasjoner med generelt høyere forekomst av luftveisinfeksjoner. 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 oktober er bemanning lavere enn budsjett. Det vil være en tilvekst ut året.  

Sykefravær: oppfølging i linjen 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.

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 5,2 5,2 5,3 5,7 6,6 4,8 4,5 - - -

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 5,1 5,1 5,2 5,4 5,3 5,2
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Program STIM – overordnet status oktober 2021

• Program STIM har ved utgangen av oktober elleve prosjekter i gjennomføringsfase og fire i konsept- eller planleggingsfase. 
Programmet har i stort god fremdrift, men opplever enkelte forsinkelser. Avvik er omtalt under «kommentarer til status». 

• Sykehuspartner HF styre besluttet 14. oktober 2021 oppstart av andre gjennomføringsfase for prosjekt Modernisering av nett. 
Søknad om fullmakt til finansering er sendt Helse Sør-Øst RHF. 

• STIM programstyringsgruppe godkjente 21. oktober oppstart av prosjekt Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 utrulling 
Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF, samt forsert avvikling av ISDN-linjer i Helse Sør-
Øst. Prosjektet fremlegges for beslutning i Sykehuspartner HF styre 10. november 2021. 

• Global mangel på nettverksutstyr grunnet pandemien og lengre leveringstider kan medføre forsinkelse i enkelte prosjekter. 
Programmet er i kontinuerlig dialog med leverandørene, men det er stadig stor usikkerhet knyttet til dato for mottak av utstyr. 

• Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon rapport 7/2021 Følgerevisjon av program STIM pr. 1. oktober 2021 Sykehuspartner HF er  
fremlagt for Sykehuspartner HF styre 14. oktober. Rapporten påpeker positive utviklingstrekk i STIM, samtidig som det 
anbefales at håndtering av risiko styrkes og at det tilrettelegges for bruk av leveransene og realisering av gevinster. Dette er
områder Sykehuspartner HF og program STIM har jobbet med over tid, og anbefalingene viser viktigheten av å videreføre og 
styrke arbeidet. Programmets tiltak fremlegges Sykehuspartner HF styre 10. november 2021. 



Program STIM – gjennomførte leveranser oktober 2021

• Prosjekt Mobilitet har levert innhold til forretningstjenesten for mobile enheter og etablert informasjonsside på ekstranett med 
informasjon og veiledere om forretningstjenesten til helseforetakene. Leveransen fra prosjektet tilrettelegger for bruk av 
tjenestene for kliniske brukere. Effekten av leveransen realiseres ved at Sykehuspartner HF etablerer denne innenfor en helhetlig 
forretningstjeneste. 

• Prosjekt Modernisering av nett har sendt oppdatert konkurransegrunnlag til leverandørene med invitasjon til endelig tilbud. 

• Prosjekt Regional telekomplattform har ferdigstilt hovedutrullingen ved Ullevål sykehus. 

• Prosjekt Trådløst nett har ferdigstilt kvalitetssikring på Sykehuset Innlandet/Tynset sykehus.



• Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM ferdigstiller implementering av lokalnett i datasentrene og overleverer produksjonsmiljø for 
RAM OUS til Sykehuspartner HF linjeorganisasjon. 

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

• Konseptstudie av målbilde og veikart for leveranseplattformen fullføres.

• Prosjekt Mobilitet overlever prosjektleveransene til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.

• Prosjekt Modernisering av nett evaluerer endelige tilbud fra leverandørene. 

• 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 Radiumhospitalet.

• Prosjekt Tjenestemigrering flytter de to første tjenesteapplikasjonene fra Sykehuset Innlandet HF sitt lokale domenet til 
leveranseplattformen. 

• Prosjekt Trådløst nett aktiverer aksesspunktene for trådløst nett for Sykehuset Østfold HF/Sarpsborgklinikken og Sykehuset 
Innlandet HF/AIO og sengeposter Gjøvik og Lillehammer sykehus. 

Program STIM – planlagte leveranser november 2021



2021 2022

H1 H2 H1

Regional testplattform - fase 1 basisløsning

Program STIM – fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase per oktober 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 fase 3.1 
Modernisering av nett fase 3.2

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
DC LAN kapasitetsutvidelse 

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 BP5

Personlig arbeidsenhet

Forretningstj. mobile enheter overlevert Funksjonsenhet 
overlevert

Thycotic i SIKT migrert

Mobil Autentisering 
med SSO overlevertSkiftenhet

Kioskenhet

Privilegert tilgang 
HF innrullet

IKT-leverandører 
innrullert

A BP5BP4

Moderniserings strategi 
nettverksinfrastruktur utarbeidet

BP3.2

BP3.1

BP3.1

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.

BP5BP4

BP4



Prosjekt som har forsinkelser som påvirker sluttdato:

– 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. Prosjektet har kontinuerlig dialog med leverandør.

– Prosjekt Innføring kryptert stamnett har utarbeidet endringsanmodning med justerte datoer, da utstyrsleveransene til Norsk 
Helsenett SF har forårsaket forsinkelser på installasjon av kommunikasjonsutstyr og test av samband. Endringsanmodningen blir
behandlet i felles styringsgruppemøte med Norsk helsenett SF 29. november 2021. 

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

– Prosjekt Felles plattform – trinn 1 containerteknologi er en måned forsinket med etablering av sandkassemiljø, men antas å 
holde overordnet plan. 

– Prosjekt Regional testplattform er forsinket med risiko og sårbarhets vurdering (ROS) på designet av ikke-produksjons miljø og 
med oppstart av anskaffelsesprosess for testmiljøverktøy. 

– Prosjekt PAM – én styrt vei inn har en ekstern avhengighet til leveringen av filsluse. Styringsgruppen har godkjent avslutning av 
prosjektet forutsatt at når filsluse er på plass i drift og forvaltning i Sykehuspartner vil linjeorganisasjonen håndtere overgangen 
til ny arbeidsprosess for kopiering og flytting av filer. 

Program STIM – kommentarer til status oktober



Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per oktober 2021



Program STIM – prosjekt i tidligfase

Prosjekt Fase Status Kommentar Planlagt oppstart 
gjennomføringsfase 

Prosjekt Alarm- og meldingstjenester Planlegging Endringsanmodning for styringsramme på tid i 
planleggingsfasen er godkjent.

1. kvartal 2022

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky Planlegging Prosjektet er noe forsinket i planleggingsfasen. BP3.1 
fremlegges for beslutning i desember 2021. 

4. kvartal 2021

Prosjekt 5G innendørs mobildekning Planlegging Endringsanmodning for styringsramme på tid i 
planleggingsfasen er godkjent.

4. kvartal 2021

Prosjekt Plattform for moderne 
tjenesteutvikling

Konsept/Pl
anlegging

BP3 fremlegges for godkjenning i desember 2021 4. kvartal 2021

Program STIM – fullførte prosjekter

Prosjekt Dato godkjent BP5 Gevinstrealiseringsplan Dato planlagt BP6 

Sikkerhetssone, sonemodell og 
AD-struktur

21.01.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF 
linje. 

Privilegerte tilganger 21.01.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF 
linje. 

Mobilitetsplattform 03.03.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF 
linje. 

Styrket autentisering 09.04.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF 
linje. 

Regional Citrix-plattform 13.08.2021 Gevinstrealiseringsplan er overlevert gevinsteier i Sykehuspartner HF 
linje. 


