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1. Hva saken gjelder 

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

 

2. Hovedpunkter  

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

og Sykehuspartner HF har god måloppnåelse på flere måleparametrene i november.  

 

Tilgjengelighet for tjenester er over målkravet i november, men antall kritiske feil var i november 

høyere enn i oktober. Per november er akkumulert antall kritiske hendelser 6% høyere enn på 

samme tid i fjor. For november var det en økning i hendelser knyttet til forhold utenfor 

Sykehuspartner HF. Det har blant annet vært utfordringer med strømtilførsel på ulike lokasjoner, og 

dette har skapt feilsituasjoner ved restart av systemer. Dette følges opp i etablerte prosesser. I 

tillegg er det identifisert forbedringspunkter og iverksatt tiltak for å bedre kommunikasjon med 

underleverandører der enkelte leveranser har forårsaket hendelser. I tillegg videreføres arbeidet 

med tettere intern samhandling for å sikre god planlegging og håndtering av risikoer for 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 i november høyere enn i oktober, det ble ferdigstilt 91 leveranser i november mot 57 i oktober. 

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunden er over målkravet. 

 

Arbeidet med å følge opp og lukke innmeldte avvik fortsatte i november. Det ble lukket 81 avvik, og 

dette er på nivå med foregående måned. Det samlede antall åpne avvik er stabilt, men 

Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å redusere tiden det tar å håndtere avvik, og avvik med 

utløpt frist følges spesielt opp. Det er en nedgående trend for antall åpne avvik med utløpt tidsfrist. 

Anskaffelse av ny løsning for avvikshåndtering går etter planen, med implementering i løpet av 2. 

tertial 2022.   

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er i oktober på 4,8 %. Dette er noe høyere 

enn foregående måned og over målkravet på 4,5 %. Akkumulert er resultatet per september på 5,2 

%. Det forventes et økende sykefravær utover høsten, på grunn av Covid-19 og en sesongmessig 

økning i luftveisinfeksjoner. På grunn av smittesituasjonen vil det imidlertid bli økt bruk av 

hjemmekontor, og erfaringsmessig vil dette kunne gi et lavere sykefravær. Sykehuspartner HF følger 

utviklingen og nødvendige tiltak igangsettes av nærmeste leder ved behov.  

 

 

Program STIM og prosjekt Windows10  

Program STIM har ved utgangen av november åtte prosjekter i gjennomføringsfase, tre i 

avslutningsfasen og fire i konsept- eller planleggingsfase. Programmet har i stort god fremdrift, men 

opplever enkelte forsinkelser. Avvik er omtalt under «kommentarer til status» i 

virksomhetsrapporten. 
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Tre prosjekter har forsinkelser som påvirker sluttdato:  

 

Prosjekt Innføring kryptert stamnett er ytterligere forsinket da Norsk helsenett SFs underleverandør 

har signalisert ytterligere forsinkelser i leveranse av rutere til det nye stamnettet i Helse Sør-Øst. Ny 

estimert dato er mars 2022. Det utarbeides endringsanmodning, med justert plan iht. ny dato for 

levering av utstyr fra leverandør, med nytt kostnadsestimat da prosjektet må forlenges i tid.  

 

Prosjekt Kryptert indre kjerne er forsinket med 5 måneder grunnet lang leveransetid på utstyr 

globalt. Det er forbundet stor risiko på leveransetider på utstyr fra produsent. Prosjektet har tett 

dialog med leverandør og estimert dato for mottak er februar 2022.  Det utarbeides 

endringsanmodning, med justert plan iht. ny dato for utstyrslevering fra leverandør. Prosjektet har 

hatt minimalt med aktiviteter i perioden de har ventet på utstyr, så det vil ikke ha store 

kostandskonsekvenser. 

 

Prosjekt Regional testplattform er forsinket med oppstart av anskaffelsesprosess for 

testmiljøverktøy og i arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurdering på designet av ikke-

produksjonsmiljø. I tillegg gjennomfører ressurser fra prosjekt Regional testplattform oppgaver på 

sikker sone/ leveranseplattformen, slik at det kan gjennomføres test av noen brukerscenarioer for å 

hindre ytterligere forsinkelser. Det utarbeides endringsanmodning, uten at dette forventes å ha 

store kostnadskonsekvenser.  

 

Prosjekt Windows10 har god fremdrift. Prosjekt Windows 10 fase 2 har god fremdrift på klargjøring 

for de fire første helseforetak og utrulling av første klienter startet 29. november. Utrullingstakten vil 

bli noe lavere enn planlagt, men vil ikke påvirke sluttdato for prosjektet. 

 

Økonomi 

Resultatet per november på 109 millioner kroner er 18 millioner kroner bedre enn budsjett. 

Inkludert i resultatet er en avregning tilbake til helseforetakene på 90 millioner kroner, som ble 

utført i november. Endelig avregning vil gjøres basert på realisert årsresultat for 2021. Justert for 

akonto avregning (tilbakebetaling) har Sykehuspartner HF opparbeidet et positivt budsjettavvik på 

108 MNOK per november. Det positive avviket skyldes lavere kostnader enn budsjettert, spesielt for 

personalkostnader (+33 millioner kroner), avskrivninger (+34 millioner kroner) og lisenser, service og 

vedlikehold (+56 millioner kroner). 

 

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør totalt 687 millioner kroner 

mot budsjett på 949 millioner kroner. Av avviket på 262 millioner kroner utgjør prosjekter i program 

STIM 136 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak senere overgang til gjennomføringsfasen enn 

planlagt for enkelte prosjekt (33 MNOK), besparelser grunnet mindre behov for ressurser enn 

budsjettert (25 MNOK), redusert omfang i programmet (44 MNOK) samt eksterne forhold inkludert 

lang leveransetid på utstyr (44 MNOK). Besparelsene er brukt til å finansiere tidligere oppstart enn 

budsjett av Windows 10 fase 2 som har en ekstra kostnad på -10 (MNOK). Prosjektene i program 

STIM viser god framdrift målt mot inntjent verdi. 

 

Årsprognosen er justert ned med 21 millioner kroner fra forrige rapportering til 811 millioner kroner. 

 

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst utgjør totalt 289 millioner kroner per november, mot et budsjett 

på 648 millioner kroner som gir et avvik på 359 millioner kroner.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

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

månedlig. For økonomi er det for oktober et negativt avvik mot budsjett, dette skyldes en 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 har økt i november, og 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. Dialogen med underleverandørene styrkes for å unngå 

feilsituasjoner, og Sykehuspartner HF vil samme med helseforetakene sikre strømtilførselen og følge 

opp feilsituasjonene som oppstod ved oppstart etter strømbrudd. For en varig forbedring i 

driftssituasjonen er det viktigste langsiktige tiltaket reduksjon i uønsket variasjon gjennom sanering 

og standardisering, og moderniseringen som skjer gjennom program STIM. Dette arbeidet er en 

viktig del av Sykehuspartner HFs oppdrag, og har høy prioritet. 

 

Tiltaket leveransefabrikken 2.0 har økt Sykehuspartner HFs leveranseevne. Iverksatte tiltak etter 

redusert antall leveranser i oktober har gitt resultater slik at antall leveranser økte betydelig fra 

oktober til november. Arbeidet med å forbedre leveranseevnen fortsetter, med mål om at antall 

leveranser kan stabiliseres på et nivå som er om lag 20% høyere i 2022 enn i år.  

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for november 2021  


