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Styringsparametere  
november Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift Løpende driftskvalitet – driftskalender 25 28 27 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 95,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 81,0 % 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 5,2 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 (*) -65 15 109 91 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 114 114 687 949 812 1 075

Brutto månedsverk 1 704 1 712 1 660 1 674 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per oktober 4,8 % 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  

(*) Sykehuspartner HF har et negativt økonomisk resultat for november måned, men dette skyldes en avregning  (tilbakebetaling) mot 
helseforetakene på 90 MNOK. Korrigert for denne avregningen er resultatet positivt målt mot budsjett. 



Løpende driftskvalitet –
driftskalender

Målet for perioden (snitt siste tre måneder) er ikke nådd. For perioden september til og med november har det vært 3 
hendelser mer enn samme periode i 2020. Flere av hendelsene i november er forårsaket av endringer utført av 
underleverandører. Det er identifisert forbedringspunkter og iverksatt tiltak for å bedre kommunikasjonen med 
underleverandører. Det har i tillegg oppstått feilsituasjoner ved restart av systemer etter strømbrudd. Dette følges opp i 
etablerte prosesser. 

Levert kapasitet iht. bestilling Resultatet i november er noe lavere enn måltallet på grunn av forsinkelser i arbeidet med å fornye kontrakter med 
innleide konsulenter, eller gjennomføre nye anskaffelser (minikonkurranse). Disse prosessene iverksettes når 
budsjettmidler for kommende år er avklart, og tar noe tid.  

Økonomisk resultat Sykehuspartner HF har denne måneden gjort en avregning på 90 MNOK mot øvrige helseforetak. Tilbakebetaling er 
foretatt som følge av de store positive budsjettavvikene i Sykehuspartner hittil i år. Avregningene fører til en 
inntektsreduksjon for Sykehuspartner HF og er hovedårsaken til et negativt budsjettavvik på 65 MNOK.

Sykefravær Sykefraværet i oktober er 4,8 %, og er lavere enn tidligere måneder i år. Fraværet hittil i år ligger fremdeles over måltall.
Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020. I et normalår ville forventningen vært at sykefraværet ville økt 
noe utover året på grunn av sesongvariasjoner med generelt høyere forekomst av luftveisinfeksjoner, men økt bruk av 
hjemmekontor som følge av pandemien kan bidra til reduksjon i sykefraværet. Sykefraværet følges opp av nærmeste 
leder, og utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde.

Målekort - avviks- og endringskommentarer november



Regnskap Sykehuspartner HF november 2021

Oppsummering: 

Sykehuspartner HF har denne måneden gjort en avregning på 90 MNOK mot øvrige helseforetak. Tilbakebetaling er 
foretatt som følge av de store positive budsjettavvikene i Sykehuspartner hittil i år. Avregningene fører til en 
inntektsreduksjon for Sykehuspartner HF og er hovedårsaken til et negativt budsjettavvik på 81 MNOK. Endelig 
avregning gjøres basert på realisert årsresultat.

Korrigert for nevnte avregning har Sykehuspartner HF et positivt budsjettavvik på 9 MNOK. som følge av lavere 
kostnader enn budsjett. Positive avvik mot budsjett finner vi innenfor kostnadsgruppene avskrivninger (+8 MNOK) 
og innenfor Lisenser, service og vedlikehold (+15 MNOK). Det positive avviket på denne kontogruppen skyldes blant 
annet korrigerte avsetninger ved gjennomgang av avtaler og oppdateringer av årsprognose for 2021. I motsatt 
retning finner vi kontogruppe for Ekstern bistand som har et negativt avvik (-9 MNOK).

• Sum driftsinntekter: Sykehuspartner HF har denne måneden gjort en avregning på 90 MNOK mot øvrige helseforetak. 
Inntektene i program STIM er i tråd med budsjett i perioden. Øvrige avvik består av økt basisramme pensjonskostnader 
(+1 MNOK),  kostnader til viderefakturering (+5 MNOK), periferi  (+1 MNOK), samt effekten av økte kundestyrte avtaler og 
reduserte kundestyrte avskrivninger (-7 MNOK). 

• Personalkostnader: De siste månedene har det vært en netto tilgang på antall FTE i Sykehuspartner HF.  I november er 
lønnsoppgjør for 2021  implementert i systemene. Dette har gitt høyere kostnader enn tilbakeført avsetning (lønn og aga). 
Pensjonskostnader er 1 MNOK over budsjett, men er kompensert med økt basisramme på inntektssiden. For øvrige poster 
innen lønnsområdet er det kun mindre avvik. 

• Avskrivinger: Avskrivninger i november viser et positivt avvik på 8 MNOK som i hovedsak skyldes Regional IKT +4 MNOK 
(ERP, digitale innbyggertjenester, lab, forskningsportal), STIM +2 MNOK og Tjenesteendringer +1 MNOK.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 15 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes blant annet korrigerte 
avsetninger ved gjennomgang av årsprognoser i avtalebasen (+6 MNOK) i tillegg til forskyvninger i tidspunkt for oppstart 
og andre kostnadsunngåelser innen administrative fellestjenester (+3 MNOK). 

• Ekstern bistand: Avvik innen flere virksomhetsområder summerer seg opp til et negativt avvik på -9 MNOK. Avviket innen 
STIM utgjør 3 MNOK. Øvrig avvik skyldes blant annet erstatning for interne som arbeider i prosjekt. 

• Andre driftskostnader: Er i tråd med budsjett. Kontogruppen inkluderer viderefakturerbare kostnader på 3 MNOK, som 
gir tilsvarende inntekt.

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1

Driftsinntekter 265 355 -90

Konsulentinntekt 19 18 1

Sum driftsinntekter 317 405 -88

Personalkostnader 142 135 -7

Aktiverbare timer -11 -11 0

Varekostnad 3 3 0

Avskrivninger 106 114 8

Lisenser,service og vedlikehold 87 101 15

Ekstern bistand 33 24 -9

Andre driftskostnader 18 19 1

Sum driftskostnader 380 386 7

Driftsresultat -63 19 -81

Nettofinans 3 3 0

Resultat -65 15 -81

Denne periode  (Nov)



Regnskap Sykehuspartner HF per november 2021

Oppsummering: 
Resultatet per november på 109 MNOK er 18 MNOK bedre enn budsjett. Inkludert i resultatet er en avregning tilbake 
til helseforetakene på 90 MNOK, som ble utført i november. Endelig avregning gjøres basert på realisert årsresultat. 
Korrigert for akonto avregning er det et positivt budsjettavvik på 108 MNOK. Det positive avviket skyldes lavere 
kostnader enn budsjettert. Personalkostnader (+33 MNOK), Avskrivninger (+34 MNOK),  Lisenser, service og 
vedlikehold (+56 MNOK) og Andre driftskostnader (+11 MNOK). Flere interne timer har blitt benyttet til aktiverbare 
prosjekter, som gir et positivt kostnadsavvik (+11 MNOK). 

• Sum driftsinntekter: Utgjør 4 217 MNOK, som er -107 MNOK lavere enn budsjett. Av inntektsavviket utgjør a-
konto avregning tjenestepris 90 MNOK og 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 +11 MNOK,  annen viderefakturering + 6 MNOK 
og økt inntekt knyttet til antall arbeidsflater + 5 MNOK. I tillegg er det en økning i kundestyrte avtaler og en 
reduksjon i kundestyrte avskrivninger som gir en netto økning på ca. 12 MNOK. 

• Personalkostnader: 33 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes lavere lønnskostnader (+14 MNOK), 
lønnsrefusjoner (+18 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet til kurs og kompetansemidler. Pensjonskostnadene 
er høyere enn budsjett (+11 MNOK). Refusjoner er 13 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: 34 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: 56 MNOK lavere enn budsjett. Administrative fellestjenester har 24 MNOK lavere 
avtalekostnader, blant annet som følge av periodeforskyvninger i utrulling av regionale løsninger. En økning i 
kundestyrte avtaler mer enn oppveies av reduksjoner i andre avtaler. Det arbeides aktivt med besparelser på 
avtaler. Positivt avvik på avtale må også ses i sammenheng med negativt avvik på konsulentkostnader.

• Ekstern bistand: 16 MNOK  høyere enn budsjett. Høyere innleie av ekstern bistand innenfor infrastrukturtjenester 
og lavere innleie innenfor STIM. Avviket skyldes blant annet erstatning for interne som arbeider i prosjekt. Avviket 
må ses i sammenheng med lavere kostnader på avtaler og lønn. 

• Andre driftskostnader: er 11 MNOK under budsjett som følge av hjemmekontor, lavere reiseaktivitet og redusert 
aktivitet knyttet til lokasjonene. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 356 344 13 375

Driftsinntekter 3 699 3 819 -120 4 176

Konsulentinntekt 162 161 1 177

Sum driftsinntekter 4 217 4 324 -107 4 728

Personalkostnader 1 419 1 452 33 1 585

Aktiverbare timer -91 -80 11 -90

Varekostnad 51 32 -18 35

Avskrivninger 1 196 1 230 34 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 1 028 1 084 56 1 189

Ekstern bistand 286 270 -16 298

Andre driftskostnader 198 209 11 228

Sum driftskostnader 4 087 4 198 111 4 590

Driftsresultat 130 126 4 139

Nettofinans 21 35 14 39

Resultat 109 91 18 100

 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 november forventes å øke også 
i desember. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 32 31 1 356 344 13 375

Driftsinntekter 265 355 -90 3 699 3 819 -120 4 176

Konsulentinntekt 19 18 1 162 161 1 177

Sum driftsinntekter 317 405 -88 4 217 4 324 -107 4 728

Personalkostnader 142 135 -7 1 419 1 452 33 1 585

Aktiverbare timer -11 -11 0 -91 -80 11 -90

Varekostnad 3 3 0 51 32 -18 35

Avskrivninger 106 114 8 1 196 1 230 34 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 87 101 15 1 028 1 084 56 1 189

Ekstern bistand 33 24 -9 286 270 -16 298

Andre driftskostnader 18 19 1 198 209 11 228

Sum driftskostnader 380 386 7 4 087 4 198 111 4 590

Driftsresultat -63 19 -81 130 126 4 139

Nettofinans 3 3 0 21 35 14 39

Resultat -65 15 -81 109 91 18 100

 Budsjett

2021 

Hittil i årDenne periode  (Nov)



Investeringer Sykehuspartner HF november og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 687 MNOK mot budsjett på 949 MNOK. 
Av avviket på 262 MNOK utgjør STIM 136 MNOK. Årsprognosen er 
justert ned med 21 MNOK fra forrige rapportering til 811 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 289 MNOK mot et budsjett på 648 
MNOK som gir et avvik på 359 MNOK. 
• For Regional forbedring er investeringene per november 24 

MNOK lavere enn budsjett. 
• Overført fra Regional IKT på 289 MNOK er 335 MNOK under 

budsjett og knytter seg i blant annet Digitale 
innbyggertjenester, 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 2021-11 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 -71 -79 -14 532

Kapitaliserte investeringer 12 504 186 1 055 13 559

Avskrivninger -8 974 -106 -1 182 -10 156

SUM 4 155 9 -205 -14 3 936

 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 2021-11 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 47 180 316 136 199 373 174

Sikker og stabil drift 28 165 224 59 200 245 45

Sikkerhetstiltak 1 24 57 33 42 62 20

Forvaltning av kundetjenestene 5 34 37 3 37 40 3

Automatisering og effektivisering 1 16 32 16 18 35 17

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 25 154 172 18 170 190 20

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 1 5 -5 6 -6

Standardisering og modernisering, testmiljø 14 13 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 13 14 1 15 15

Rettsmedisinske fag OUS fase 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 2 -2 2 -2

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

Infrastruktur LHL-bygget 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 109 599 865 266 696 975 279

Lokal finansiering AHUS 1 8 7 -1 9 9

Lokal finansiering SI 1 5 8 3 14 9 -5

Lokal finansiering SUN 1 1 1 1 1

Lokal finansiering SØ 1 12 2 -10 15 3 -13

Lokal finansiering OUS 2 30 41 11 40 50 10

Lokal finansiering VV 1 15 9 -5 16 11 -5

Lokal finansiering SIV 1 5 6 7 7

Lokal finansiering ST 5 3 -3 6 3 -3

Lokal finansiering SS 7 5 -3 9 5 -4

Lokal finansiering SA -1 3 3 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 6 88 84 -4 115 100 -15

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 114 687 949 262 811 1 075 264

Regional forbedring 1 56 80 24 78 85 7

Overført fra Regional IKT 234 569 335 401 611 210

Sum investeringer styrt av HSØ 1 289 648 359 479 696 217

Totalt 115 976 1 597 621 1 290 1 771 481



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 174 MNOK lavere enn budsjett for STIM og 20 MNOK lavere for Sikkerhetstiltak. For Sikker og stabil drift forventes det 
et avvik på 45 MNOK under budsjett.

• STIM: Investeringene er 136 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. 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. Se også egen rapportering på STIM lenger bak i presentasjonen.

• Sikker og stabil drift: Det er i november investert for 28 MNOK fordelt på datasenter 12 MNOK, applikasjonsdrift 4 MNOK, datakommunikasjon 11 MNOK og
telekommunikasjon 1 MNOK. Økte ledetider på bestillinger gjør at investeringer kommer senere enn budsjettert, detaljerte oppstillinger over investeringer ut 2021 viser 
226 MNOK. Det er fortsatt noe usikkerhet vedrørende leveringstid på utstyr og prognosen er justert ned til 200 MNOK.

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i november utgjør 1 MNOK som gjelder fire prosjekter samt utvidelse av sikkerhetsplattformen. Øvrige prosjekter innenfor 
delporteføljen er i fasene for konsept og planlegging. Prognose for desember ut gjør 18 MNOK og utgjør i hovedsak av nye lisenser for overvåkning.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investeringer i november på 5 MNOK er fordelt på seks prosjekter herav 2,5 MNOK i hardware til filsluse.

• Automatisering og effektivisering: Investeringer i november på 1 MNOK fordelt på 5 prosjekter. Prognosen er uforandret etter forrige rapportering.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per november er det utplassert utstyr for 154 MNOK som er 18 MNOK lavere enn budsjett. Prognosen på 170 MNOK er uforandret 
fra forrige rapportering. 

• Standardisering og modernisering, testmiljø: Investert beløp i november utgjør 0,4 MNOK og gjelder anskaffelse av hardware til nytt testmiljø for kurveløsning.

• Infrastruktur i Regional IKT: Investert beløp i november på 0,2 MNOK gjelder anskaffelse av server for regional lab-løsning.

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

• Regional forbedring: Investeringer i november utgjør 1 MNOK og fordeler seg på 14 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Ingen overføring i november. Prognose for desember utgjør 167 MNOK og gjelder Digitale innbyggertjenester, regional kurve- og 
medikasjonsløsning og regional laboratoriedataløsning fase 3-4.
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Målet på 28 grønne dager er nådd for tre av ni helseforetak. Målet om oppetid er nådd for åtte av ni helseforetak. Flere av hendelsene er forårsaket av endringer utført av underleverandører. Det er identifisert 
forbedringspunkter og iverksatt tiltak for å bedre kommunikasjon med underleverandører der enkelte leveranser har forårsaket hendelser. I tillegg har det oppstått feilsituasjoner ved oppstart av systemer etter 
strømbrudd.

Driftskalender november 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 30. november rullet ut om lag 54 000 klienter. Målet om 50 000 klienter er nådd og prosjektet er avsluttet per utgangen av november i henhold til plan. 
Prosjekt Windows 10 fase 2 har god fremdrift på klargjøring for de fire første helseforetakene og utrulling av klienter startet 29. november. Utrullingstakten vil bli noe lavere enn planlagt, men 
vil ikke påvirke sluttdato for prosjektet. Milepæl for ferdigstilte utrullingsplaner for 1. halvår 2022 ble oppnådd 12. november.   
Prosjekt Windows 10 fase3 fikk finansiering og rammer godkjent av styret i Sykehuspartner HF 14. oktober og finansiering ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 25. november. 
Planleggingsfasen vil ferdigstilles 20. desember. 

Standardisering og sanering
Status på sanering av unike applikasjoner per 30. november: 31% av 40% (måltall 2021)

Kommentarer/ tiltak: 
150 av 190 saneringskandidater er besvart av helseforetakene. 17 prosent av saneringskandidatene som er behandlet, blir sanert. 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. Områdene laboratorievirksomhet og bildediagnostikk skal danne grunnlaget for videre arbeid 
med utredningene. Det er satt av ressurser og satt en plan for å fullføre disse utredningene innen uke 5 i 2022.
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 november
Avvikshåndtering er et viktig bidrag i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med tiltak for å finne årsak til avvikene, for å unngå at lignende skjer igjen. 
Blant annet har tiltak ført til forbedringer i interne prosesser og  rutiner. Inkludert i internt meldte avvik er også avvik meldt til helseforetakene.  Anskaffelse av ny løsning for avvikshåndtering 
går etter planen med implementering i løpet av 2. tertial 2022.  

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

Åpne avvik forrige periode 273 218 214 248 304 326 304 326 412 411 457 452

Nye avvik 33 45 70 90 61 66 94 66 115 75 75 80

Internt innmeldt 15 19 54 67 40 36 57 63 90 51 52 46

Eksternt innmeldt 18 26 16 23 21 30 37 3 25 24 22 34

Lukkede avvik 89 47 53 34 35 65 65 10 116 29 79 81

Åpne avvik per månedsslutt 217 216 231 304 326 327 356 412 411 457 452 444



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i november utgjør 1 704 som er 8 lavere enn budsjett for måneden. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per november er 5,0 %. Dette er 1,3 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. 
Sykefravær: Sykefraværet i oktober er 4,8 %, og er lavere enn tidligere måneder i år. Fraværet hittil i år ligger fremdeles over måltall. Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020. I 
et normalår ville forventningen vært at sykefraværet ville økt noe utover året på grunn av sesongvariasjoner med generelt høyere forekomst av luftveisinfeksjoner, men økt bruk av 
hjemmekontor som følge av pandemien kan bidra til reduksjon i sykefraværet. 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 november er bemanning lavere enn budsjett. 

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 6,8 4,8 4,7 4,8 - -

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 5,4 5,3 5,2

 -
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Program STIM – overordnet status november 2021

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

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

• Sykehuspartner HF styre besluttet 10. november 2021 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. 
Søknad om fullmakt til finansering er sendt Helse Sør-Øst RHF. 

• STIM programstyringsgruppe godkjente 29. november oppstart av første gjennomføringsfase for prosjekt Felles plattform - trinn 
2 hybrid sky. Prosjektet fremlegges for beslutning i Sykehuspartner HF styre 15. desember 2021. 

• STIM programstyringsgruppen har godkjent at STIM utarbeider mandat for et prosjekt som inkluderer utvikling og 
implementering av funksjonaliteten i Helselogistikk fase 4 og omfanget i dagens prosjekt Alarm- og meldingstjenester. 
Prosjektet planlegges som en del av STIM. 

• Datatilsynet har forlenget fristen for pålegget om kryptering til 31.12.2023. Ytterligere utsettelser kan ikke påregnes. 
Datatilsynet vil følge fremdriften i arbeidet.



Program STIM – gjennomførte leveranser november 2021

• Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM har ferdigstilt implementering av lokalnett i datasenteret Basefarm. Digiplex datasenter 
ferdigstilles på nyåret. Produksjonsmiljø for Radiologi og multimediearkiv (RAM) Oslo universitetssykehus HF er overlevert til 
Sykehuspartner HF linjeorganisasjon. Ny fillagringsløsning (HNAS) for RAM Oslo universitetssykehus HF er tatt inn i omfang og 
anskaffelsen er gjennomført. Maskinvaren leveres i desember 2021 og leveransen er planlagt ferdigstilt i januar 2022 iht. avtale.

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

• Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling har overlevert forretningstjenesten Mobile enheter til drift og forvaltning i 
linjeorganisasjonen Sykehuspartner HF. Styringsgruppen har besluttet oppstart av prosjektets avslutningsfase.

• Prosjekt Modernisering av nett har evaluert endelige tilbud fra leverandørene og forberedt oppstart med leverandøren som velges. 

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn har migrert alle passord fra passordsafe i SIKT til PAM-tjenesten, slik at sanering av gammel løsning 
kan gjennomføres. Styringsgruppen har besluttet oppstart av prosjektets avslutningsfase.

• Prosjekt Regional telekomplattform har ferdigstilt hovedutrullingen ved Radiumhospitalet.

• Prosjekt Regional testplattform har mottatt serverne til landingssone for ikke-produksjonsmiljø og bestilt installasjon. 



• Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM skal ferdigstille løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsvurdering for fillagringsløsning 
(HNAS) for RAM på Oslo universitetssykehus HF og installere fillagringsløsningen på de sentrale datasentrene. 

• Konseptstudie av målbilde og veikart for leveranseplattformen ferdigstilles.

• Prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling gjennomfører ny test av og overleverer Mobil autentisering og Single sign-
on for både Android og Apple, og informerer helseforetakene om ibruktagelse av forretningstjenesten. 

• Prosjekt Modernisering av nett fremlegger leverandørvalg for styringsgruppen.

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn gjennomfører BP5 avslutning av prosjekt. 

• Prosjekt Regional testplattform ferdigstiller risiko- og sårbarhetsvurdering av landingssone og installerer serverne til landingssone 
for ikke-produksjonsmiljø. 

• Prosjekt Trådløst nett gjennomfører BP5 avslutning av prosjekt. 

Program STIM – planlagte leveranser desember 2021



Program STIM – fremdrift prosjekter i gjennomføringsfase per november 2021



Prosjekt som 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. 
– Tiltak: Utarbeidelse av 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 kontinuerlig dialog med leverandør og estimert dato for mottak 
er februar 2022. 

– Tiltak: Utarbeidelse av 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. 

– Tiltak: Utarbeidelse av endringsanmodning, som skyver aktiviteter ut i tid, uten store kostnadskonsekvenser. I tillegg 
bruke prosjektressurser til å teste ut noen brukerscenarioer på sikker sone/ leveranseplattformen for å hindre ytterligere 
forsinkelser. 

Prosjekter som har mindre forsinkelser, som ikke påvirker sluttdato: 
• Prosjekt Felles plattform – trinn 1 RAM har gjennomført kapasitetsutvidelsen på lokalnett på Basefarm, men er noen uker 

forsinket på Digiplex grunnet pågående utvidelse og ombyggingsaktiviteter.
• Prosjekt Tjenestemigrering har noe redusert fremdrift knyttet til applikasjonspakking. Disse ressursene benyttes til flere 

prosjekter, og det har oppstått noen mindre forsinkelser.

Program STIM – kommentarer til status november



Program STIM – økonomi gjennomføringsprosjekt per november 2021



Program STIM – prosjekt i tidligfase

Prosjekt Fase Status Kommentar Planlagt oppstart 
gjennomføringsfase 

Prosjekt Alarm- og meldingstjenester Planlegging STIM har mottatt endringsforslag fra ledergruppen i Sykehuspartner HF 
med forespørsel om å vurdere avslutning av prosjektet med overføring av 
ressurser til prosjekt for Helselogistikk fase 4. Forslaget ble godkjent i 
STIM programstyringsgruppe 29.11, og at STIM utarbeider et mandat for 
et prosjekt som skal inkludere utvikling og implementering av 
funksjonaliteten i Helselogistikk fase 4 og omfanget i dagens prosjekt 
Alarm- og meldingstjenester. Prosjektet planlegges som en del av STIM. 

Avsluttet

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky Planlegging BP3.1 fremlegges for beslutning i desember 2021. 4. kvartal 2021

Prosjekt 5G innendørs mobildekning Planlegging 4. kvartal 2021

Prosjekt Plattform for moderne 
tjenesteutvikling

Konsept/Pl
anlegging

BP3 fremlegges for godkjenning i januar 2022. 1. kvartal 2022

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. 


