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Forslag til vedtak 

 

1. Styret godkjenner virksomhetsrapport for november 2019.  

 

2. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering. 

 

3. Styret tar anbefalingene fra Konsernrevisjonen i følgerevisjon for program STIM til 
etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante tiltak.  

 
 
 
 
 

Skøyen, 24. januar 2020 

 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 

 

 

Vedlegg 

1. Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering 

2. Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for programmene STIM og ISOP 

3. Revisjonsrapport nr. 13/2019 Program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering (STIM) 3. tertial 2019  

4. Virksomhetsrapport november 2019 

https://sykehuspartner.fisp.no/teams/Rapporter_for_ledergruppen/Delte%20dokumenter/Virksomhetsrapport_tertial/Vedlegg%20Statusrapport%20IKT%20PROGRAM%20T2%202019.docx?web=1
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF fremmer virksomhetsrapport for november samt tertialrapport 3. tertial 
for behandling i denne saken. Styret informeres tertialvis om foretakets virksomhet, stilling 
og resultatutvikling samt virksomhetsrisiko. Tertialrapporten gir således et mer utfyllende 
bilde av hvordan Sykehuspartner HF arbeider og leverer enn månedsrapportene. 
Måloppnåelse for 2019 fremgår av sak 004-2020, Årlig melding 2019.  
 
Status viser en positiv utvikling i 3. tertial, samtidig som mål- og resultatkrav for året ikke er 
nådd på noen sentrale områder.  
  
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for 
november og 3. tertial 2019. Det anbefales videre at styret tar anbefalingene fra 
konsernrevisjonen i følgerevisjon for programmet STIM til etterretning og ber 
administrerende direktør iverksette relevante tiltak.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Per 3. tertial har Sykehuspartner HF innen flere områder stor grad av måloppnåelse i 

henhold til krav satt i Oppdrag og bestilling 2019, jf. omtale i vedlegg 1 og 2.  

I desember er kritiske hendelser redusert med 54% sammenlignet med 2018. Dette bidrar til 

en reduksjon på 27% for året, over målkrav som tilsa en reduksjon på 10%. Når antall 

endringer satt i produksjon har økt med 51% fra 2018 til 2019, er dette en god utvikling. 

Tjenestetilgjengelighet er over målkravet også i årets siste måneder og samlet for året som 

helhet.    

Leveransepresisjon har i årets siste måneder en positiv utvikling, selv om målkravet for året 

ikke er nådd. Tiltak for å endre leveranseoppdragsprosessen og tydeliggjøre roller og ansvar 

er iverksatt for å sikre mer forutsigbare tjenesteleveranser. I 2. halvår 2019 ses det en 

generell fremgang.  Det forventes at iverksatte tiltak fortsetter å bidra positivt inn i 2020, og 

tiltakene for å bedre leveransepresisjonen videreføres og styrkes inn i 2020.   

Levert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter er på målkrav i årets siste 

måned og for året. Sykehuspartner HF samarbeider med program for Regional klinisk 

løsning for å sikre nøkkelkapasitet.  

 

Program STIM har ved utgangen av 3. tertial 2019 tilfredsstillende fremdrift i de fleste 

prosjektene. Prosjekt Windows 10 har utfordringer med å komme i gang med utrulling ved 

flere helseforetak og opptrapping av volum. Det gjennomføres tiltak for å forbedre framdrift 

og skalering, i samarbeid med linjen i Sykehuspartner HF og helseforetakene. 

Sikkerhetssone testmiljø er gjort tilgjengelig for privilegert tilgangsstyring og ferdigstilling og 

etablering av forvaltning pågår. Program ISOP leverer overordnet som planlagt, men enkelte 

prosjekter er forsinket som følge av avhengigheter til andre program og prosjekter. 

Prosjektene i programmene har etablert et godt samarbeid med både linjeorganisasjon i 

Sykehuspartner HF og helseforetakene om endringene som programmets leveranser vil 

medføre for forvaltning, drift og bruk. 

 
Foreløpig resultat for Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret er 51 MNOK bedre 

enn budsjett i desember. Endring i pensjonsforpliktelsen gir en positiv resultateffekt på ca. 

71 MNOK og bokført nedskriving en negativ resultateffekt på -21 MNOK i desember. 

Korrigert for disse to postene er resultat på linje med budsjett i måneden.  
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For året sett under ett er foreløpig resultat før avregning -79 MNOK som er 11 MNOK bedre 

enn budsjett. De kostnadsreduserende tiltakene knyttet til reduksjon i ekstern bistand, 

nedjusterte rekrutteringsplaner, overtid og andre driftskostnader ga god effekt i andre halvår.    

Forsyningssenteret har god leveransepresisjon også i årets siste måneder.   

Jf. sak 055-2019 og sak 058-2019 igangsatte Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF 

følgerevisjon av program STIM i 2019. I sin andre rapport, per 3. tertial 2019, omhandler 

revisjonen usikkerhetshåndtering og risikostyringsprosessen, jf. vedlegg 3. Sykehuspartner 

HF mottok rapporten 22. januar 2019, og vil behandle denne.  

 
Risikovurderinger 

Sykehuspartner HF gjennomfører tertialvise risikovurderinger av måloppnåelse. Per 3. tertial 

er det ikke vesentlige endringer i samlet risikobilde.  

Sykehuspartner HF har per nå syv risikoområder, som jevnlig vurderes opp mot 

virksomhetens mål. Arbeidet som gjennomføres i programmet STIM og i linjeorganisasjonen 

knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslep, samt arbeidet som gjøres for å øke presisjon i 

tjenesteleveransene er av stor betydning for å redusere samlet risiko i virksomheten.  

Gitt utfordringenes kompleksitet tar det tid før pågående tiltak gir større utslag på risikonivå, 

men samtidig bidrar ulike tiltak til å redusere risiko på flere områder. Eksempler er 

leveranser fra program ISOP, sikring av databehandleravtaler, rydding og sanering av 

infrastruktur og applikasjoner, samt styrking av mottak og innføring fra prosjekt til 

produksjon. I tillegg pågår det arbeid med å forbedre styringsinformasjon. Se utdypende 

omtale i vedlegg 2.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør er tilfreds med at tilgjengelighet og stabilitet i driftstjenestene er 

over målkravet. Det har vært arbeidet systematisk gjennom året for kontinuerlig forbedring 

på mange områder.  

Målkrav for leveransepresisjon er ikke nådd i 2019. Det er iverksatt en rekke tiltak og det er 

samlet sett en positiv utvikling også i tredje tertial, men må bedres vesentlig. Dette er av stor 

betydning for helseforetakene og fokuset styrkes i 2020.     

Administrerende direktør er tilfreds med at iverksatte tiltak i 2019 har redusert kostnadene i 

andre halvår.  

Administrerende direktør konstaterer at STIM leverer godt på flere områder. Omfanget og 

kompleksiteten rundt applikasjonsporteføljen bidrar til at den planlagte volumøkningen i 

oppgradering av klienter til Windows 10 er forsinket. Programmet har i samarbeid med 

prosjektet iverksatt flere tiltak for å forbedre fremdrift, og administrerende direktør følger 

utviklingen nøye.  

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Østs følgerevisjon av programmet STIM er lagt opp med god 

involvering av programmet, noe som legger til rette for læring og proaktiv oppfølging av 

anbefalingene.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for 
november og 3. tertial 2019. Det anbefales videre at styret tar anbefalingene fra 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i følgerevisjon for programmet STIM til etterretning og 
ber administrerende direktør iverksette relevante tiltak.  


