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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per oktober 2022.  

 

2. Hovedpunkter  

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra oppdrag og bestilling 2022, 

jf. sak 022-2022.   

 

Sykehuspartner HF leverer 27 grønne dager i oktober. Fire felleshendelser fordelt på flere tjenester 

og områder treffer flere helseforetak. Hittil i år nås måltallet om 28 grønne dager. Det ble levert 

bedre enn måltallet for samlet tilgjengelighet på tjenester med en oppetid på 99,99%. Målet for 

oppetid er nådd på åtte av ni helseforetak. Sammenlignet med i fjor er det hittil i år en reduksjon i 

antall kritiske driftshendelser med 6%.   

 

Det ble i oktober totalt levert 82 leveranser til kundene, og det er 23 flere leveranser enn oktober i 

fjor. Resultatkrav på leveransepresisjon nås imidlertid ikke. 64 av leveransene hadde dato i oktober, 

og 31 av disse ble levert på dato. Det er allikevel en bedring mot fjoråret og viser at 

leveranseproduksjonen gradvis blir mer effektiv.  

 

Sykehuspartner HF leverte i oktober 29 FTE flere interne prosjektressurser enn i oktober i fjor. 

Etterspørselen etter interne prosjektressurser er fremdeles vesentlig høyere enn i fjor og resultatet 

for andel leverte interne ressurser er under målkravet.  

 

Sykefraværet er 5,2% i september, som er lavere enn forrige måned.  

 

Program STIM og prosjekt Windows10  

Program STIM har ved utgangen av september ni prosjekter i gjennomføringsfase innenfor nettverk, 

telekom og plattform. Halvparten av prosjektene har god fremdrift, resterende har av ulike interne 

og eksterne årsaker enkelte forsinkelser. Tiltak er iverksatt.  

 

For prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen er både risiko som følge 

av stram tidsplan for leveranser til regional EPJ modernisering og manglende ressurser inntruffet. 

Prosjektet klarer ikke å møte forventede leveranser til Regional EPJ modernisering innen 1. 

desember 2022. Sykehuspartner HF arbeider med beslutning om etablering av landingssone for EPJ 

og eventuelle konsekvenser for prosjektet.  

 

Endringsanmodning for prosjekt regional telekomplattform er godkjent av programstyringsgruppen. 

Nye utfordringer med integrasjoner mellom gammel og ny IT- og telekomplattform i SIKT gjør at 

utrulling av Pilot SIKT Ringerike sykehus ikke kan starte som planlagt i desember. Det antas at mange 

problemstillinger løses i piloten og baner vei for enklere gjennomføring fremover.  

 

Prosjekt Windows 10 fase 2 har god fremdrift og det er per oktober 5 930 klienter i prosjektets 

omfang gjenstående på Windows 7. Det er oppgradert 16 268 klienter av fase 2 per oktober og 

lagerbeholdning av klienter hvor forberedende arbeid er fullført var på 4 011 klienter. Om lag 500 

klienter vil gjenstå på Windows 7 på grunn av ikke-kompatible applikasjoner og andre hindringer. 

Disse vil bli sikret ved delvis isolering og andre tiltak for å redusere risikoen ved å kjøre et 

operativsystem som ikke er støttet av leverandør. 



 
 

________________________________________________ 

Side 3 av 3 

 

Saneringer og utnyttelse av muligheten for å automatisere utrulling bidrar til at Windows 10 fase 3 

ved utgangen av oktober kan redusere omfang fra om lag 900 til om lag 565 klienter. Per 31. oktober 

er det lagt om 173 klienter og milepæl på 150 klienter ble oppnådd medio oktober. Prosjektet 

isolerer klienter som må bli stående på Windows 7 i parallell med at klienter blir lagt om til Windows 

10. Antakelsen er per 31. oktober at ca. en tredjedel av omfanget må isoleres.  

 

 

Økonomi  

Resultatet er 16 millioner kroner dårligere enn budsjett i perioden. Negativt avvik skyldes økte 

kostnader knyttet til strøm med 9 millioner kroner. Noe av avviket skyldes også innføring av nytt 

timeregistreringsverktøy (GAT) og for lavt antall registrerte timer. Investeringer er lavere enn 

budsjett i perioden og hittil i år. Resultat i perioden inkluderer kostnader knyttet til prosjektene 

Helselogistikk (1,4 millioner kroner) og M365 (1,3 millioner kroner), som ikke er inkludert i 

budsjettet til Sykehuspartner HF. 

 

Sykehuspartner HF har hittil i år et resultat som er 4 millioner kroner bedre enn budsjett, men det er 

stor usikkerhet knyttet til prognose for året da kostnadene svinger mye ved endringer i kraftprisene.  

 

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 709 millioner kroner 

mot budsjett på 918 millioner kroner per oktober. Av dette utgjør lavere investeringer innen 

porteføljen STIM -131 millioner kroner. Prognosen for året er på 964 millioner kroner, og er økt med 

15 millioner kroner etter forrige rapportering som skyldes området utstyrsforvaltning – finansiell 

leie. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i oktober i all hovedsak godt på styringsparameterne.  

 

Det er en stabil driftssituasjonen, antall leveranser er høyere enn tilsvarende periode i fjor og antall 

kritiske hendelser er lavere. Økonomisk resultat for oktober er svakere enn budsjett, men det 

arbeides for å sikre et resultat i tråd med budsjett. Det er også viktig å få justert farten i 

organisasjonen for å nå budsjett for 2024. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for oktober 2022. 


