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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

 

1. Innledning 

1.1  Sykehuspartner HFs oppgaver og organisering   

Sykehuspartner HF utfører ikke-medisinske fellestjenester for helseforetakene innen Helse Sør-
Øst. Sykehuspartner HF tilbyr IKT-, lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester. Vi drifter 
og forvalter IKT-tjenester, har ansvaret for IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst og drifter Helse 
Sør-Øst Forsyningssenter.  

Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy 
kvalitet. Vår oppgave er å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale 
helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de 
mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av 
foretaksmøtet. 
 
IKT-tjenester utgjør om lag 85 pst. av vår samlede aktivitet. Sykehuspartner HF drifter om lag 
2 500 unike applikasjoner og 60 000 arbeidsstasjoner. Hvert døgn går 1 mill. meldinger gjennom 
våre system, eller 12 meldinger per sekund, mellom helseforetak, innbyggere, pasienter, 
kommunene, private avtalespesialister og fastleger. Kundesenteret vårt betjente i 2019 om lag 
600 000 henvendelser, og driftssenteret overvåket over 1 000 IKT-tjenester i hele Helse Sør-Øst. 
Vi er satt opp for å på kortest mulig tid mobilisere ved hendelser som truer pasientsikkerheten i 
Helse Sør-Øst, og vi er alltid på vakt. 

Lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester utgjør de resterende 15 pst., og vi behandler 
over 44 mrd. kroner årlig i over 95 000 årsoppgaver til alle ansatte i Helse Sør-Øst.  
Sykehuspartner HF har ansvar for driftsavtalen med Forsyningssenteret i Helse Sør-Øst som 
omsetter for om lag 756 mill. NOK årlig. 

Sykehuspartner HF har følgende organisering ved utgangen av 2019:  

 

Figur 1. Organisasjonskart per 31. desember 2019.   
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Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1 521 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, 
Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på 
lokasjoner hos helseforetakene i foretaksgruppen.   

1.2  Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  

Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling.  

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 
Sykehuspartner HF framtidsrettede og effektive tjenester som bidrar til at helsepersonell kan 
fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Sykehuspartner HF skal støtte Helse Sør-Øst i realiseringen av Regional utviklingsplan 2035. 
Regional utviklingsplan 2035 har som mål å fremme: 

 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

Sykehuspartner HFs verdier er revidert i 2019:   
 Fremoverlent – Vi søker aktivt å forstå kundens behov og finne den beste løsningen 
 Ansvarlig – Vi er pålitelige og leverer som avtalt 
 Medspiller – Vi samhandler og deler kunnskap internt og med kunden 

 

1.3  Mål for virksomheten  

I Oppdrag- og bestilling 2019 ble Sykehuspartner HF gitt følgende hovedprioriteringer:  
1. Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  
2. Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning for regionale løsninger  
3. Levere som avtalt  
4. Øke stabilitet i driftstjenester  
5. Forbedre informasjonssikkerhet og personvern   
6. Effektivisere og redusere kostnader  
7. Være en attraktiv arbeidsgiver  

Sykehuspartner HF har i 2019 arbeidet ut fra tre strategiske hovedmål, som understøtter 
visjonen: 

 Levere som avtalt 
 Standardisere og modernisere 
 Digitalisere og effektivisere 

 
Det vises til kap. 11 for omtale av status for arbeidet med revidering av Sykehuspartner HFs 
strategiske målbilde for kommende femårsperiode.   
 

1.4  Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll  

Sykehuspartner HFs virksomhetsstyring tar utgangspunkt i gjeldende lov- og regelverk, eierkrav 
samt styrets beslutninger og innrettes hensiktsmessig med tanke på virksomhetens oppgaver og 
ansvar. Virksomhetsstyringen skal understøtte Sykehuspartner HFs måloppnåelse, på kort og 
lang sikt. Styringsparametere og tiltak knyttet til sentrale styringselementer følges opp 
systematisk og rapporteres månedlig og tertialvis. Vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse 
og risiko gjennomføres innenfor hvert virksomhetsområde og samlet for virksomheten.  
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I 2019 er det avsluttet følgende eksterne revisjoner av Sykehuspartner HF: 

 Forvaltning av regionale kliniske systemer, ved Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
 Periodisk systemrevisjon av ISO 14001, ved DnV GL 

Videre har vi mottatt to rapporter fra Følgerevisjon av STIM, ved Konsernrevisjonen i Helse Sør-
Øst. Denne videreføres i 2020. 
 
Tiltak er under oppfølging i virksomheten. Utover dette har Sykehuspartner HF i 2019 arbeidet 
med tiltak etter Forvaltning av programvarelisenser som ble gjennomført i 2018 av 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. I 2019 igangsatte Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om 
helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer jf. sak 072-2019 og sak 008-2020.  

I tillegg har Sykehuspartner HFs internrevisjon gjennomført 10 revisjoner i 2019. Fokus for 
disse har vært informasjonssikkerhet og etterlevelse i prosesser og styringsrammeverk. 
 
Nødvendige tiltak etter revisjoner gjennomføres løpende i virksomheten. Styret er i 2019 holdt 
orientert om status for revisjoner sak Driftsorienteringer. I sak 003-2020, Virksomhetsrapport 3. 
tertial og november, inkludert risikovurderinger, oppsummeres også pågående og avsluttede 

revisjoner i 2019.  
 
Styret i Sykehuspartner HF har avholdt 10 møter i 2019.  
 
De mest sentrale sakene for Sykehuspartner HFs program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) og styrket tilgangsstyring, personvern og 
informasjonssikkerhet (ISOP) har vært:  

 Program STIM: programplan sak 007-2019 og styringsdokument sak 016-2019 samt 
beslutning om gjennomføring for prosjektene Arbeidsflate mobilplattform og 
Arbeidsflate utrulling regional Citrix, sak 024-2019 samt revidert utrullingsplan for 
prosjekt Windows10 i sak 059-2019. I desember 2019 ble programplan 2020 behandlet, 
i sak 080-2019. I tillegg ble leverandørstrategi og bruk av markedet behandlet i sak 043-
2019. 

 Program ISOP: Beslutning om gjennomføring av prosjekt Styrket autentisering, sak 041-
2019 og prosjekt Privilegerte tilganger (PAM), sak 050-2019.  

 Fra 2. tertial rapporteres også programmene STIM og ISOP til Helse Sør-Øst RHF som en 
del av tertialrapporten.  

 
Noen av de mest sentrale regulære sakene har vært:   

 Årsregnskap og årlig melding 2018  
 Virksomhetsrapporter inkludert tertialvise risikovurderinger.  
 Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 
 Budsjett 2020 

 
Utover dette har styret behandlet ulike leverandøravtaler i 2019. Fullmaktssaker i 2019 fremgår 
av sak 003-2020.  

 
Videre har styret gjennom 2019 hatt stort fokus på tiltak for å sikre budsjettbalanse og 
forståelse av og iverksetting av tiltak som bedrer Sykehuspartner HFs leveranseevne. Videre har 
styret blitt orientert om status i arbeidet med sykehusbygg, sak 010-2019 og temasak i 
styremøtet 3. september 2019.  Informasjonssikkerhet og strategisk målbilde har også vært på 
styrets dagsorden. Styret er gitt opplæring i internkontroll og risikostyring, jf. krav i kap. 5 i 
Oppdrag og bestilling 2019. 
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1.5  Medvirkning fra brukere og ansatte  

Sykehuspartner HF følger Helse Sør-Øst RHFs 12 prinsipper om medvirkning. 
Medvirkningsprinsipper er blant annet bygget inn i omstillingsavtale med tillitsvalgte, 
lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsforum og medarbeidersamtaler.  
Det gjennomføres faste formelle og uformelle månedlige møter med 
tillitsvalgte/hovedverneombud og Sykehuspartner HFs ledelse og uformelt dialogmøte mellom 
HR, tillitsvalgte og hovedverneombud for aktuelle saker. Dette i tillegg til formelle drøftings- og 
informasjonsmøter med tillitsvalgte etter hovedavtalens bestemmelser.  
 
Vernetjenesten medvirker i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen (ForBedring), samt 
årlige vernerunder. I tillegg involveres arbeidsmiljøutvalget i oppfølgingsarbeidet. Det er 
iverksatt kvartalsvise samarbeidsmøter mellom virksomhetsverneombud og 
virksomhetsdirektører for å følge opp sykefravær og tiltak etter ForBedring. Det er gjennomført 
intern HMS-opplæring for nye verneombud og ledere. Styrking av vernetjenesten har vært et 
innsatsområde for HMS-arbeidet i 2019. Det er gjennomført workshops med tillitsvalgte for å 
styrke partssamarbeidet i tråd med ny IA-avtale. 
 
Tre ansattvalgte ansattrepresentanter er i Sykehuspartner HFs styre. Tillitsvalgte er 
representert i styringsgruppen for store prosjekter som program ISOP og program STIM. 
Ledelses- og linjeansvaret knyttet til blant annet involvering av ansatte og tillitsvalgte i 
endringsprosesser har vært fokus i 2019.  
 

 

2. Vurdering av virksomheten 

2.1  Positive resultater og uløste utfordringer 

Sykehuspartner HF har i 2019 redusert antall kritiske hendelser med 27 % sammenlignet med 
forrige år. Det har i samme periode vært en økende endringstakt, som utgjør 51 % fra 2018 til 
2019, så dette er en god utvikling. Antall «grønne dager»1 er på, eller over målkrav for de fleste 
helseforetakene. Tjenestetilgjengelighet er over målkravet i 2019.    
 
Sykehuspartner HF har, også i 2019, en for lav leveransepresisjon på leveranseoppdrag. Tiltak 
som skal sikre mer forutsigbare tjenesteleveranser er iverksatt. Leveranseoppdragsprosessen er 
endret, roller og ansvar tydeliggjort. Dette har, særlig i 2. halvår 2019, begynt å gi resultater. For 
å sikre bedre forutsigbarhet er det også etablert god dialog med eier og helseforetakene. Dette 
arbeidet fortsetter i 2020. 
 
En forutsetning for videre positiv utvikling i tjenesteleveransene er å redusere variasjonen i 
applikasjonsporteføljen og teknisk gjeld. Dette arbeidet er videreført i 2019 gjennom reduksjon i 
variasjon gjennom sanering av applikasjoner og servere i tett dialog med helseforetakene. Dette 
arbeidet videreføres og styrkes i 2020. Videre understøtter Sykehuspartner HF de regionale 
utviklingsprogrammene, Regional klinisk løsning, Virksomhetsstyring og Regional IKT for 
forskning, som skal levere standardiserte regionale løsninger.  
 
Sykehuspartner HF har gjennomført en rekke prioriterte tiltak for å øke 
informasjonssikkerhetsnivået i Helse Sør-Øst. Dette arbeidet har i all hovedsak vært drevet 
gjennom programmet ISOP, med sterk forankring i driftsorganisasjonen. Tiltakene inkluderer: 

 Etablering av tofaktorpålogging gjennom BankID for VPN, samt tofaktorpålogging for 
andre type ekstern pålogging (startportalen, driftsportalen mv.) 

                                                        
En «grønn dag» vil si at det er ingen 1A (Kritisk (1) hastesak (A)) eller 2A hendelser (1) 
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 Etablering av endepunktsikring på servere og klienter, som gir en vesentlig styrket 
deteksjons- og responsevne 

 Det ble i 2018 ferdigstilt en ny nettverkssone for eksternt publiserte tjenester, såkalt 
DMZ. I 2019 har Sykehuspartner HF iverksatt prosjekt for å flytte tjenester fra gammel 
DMZ over til ny DMZ. Det er også vedtatt nye bruksvilkår for DMZ, som gir 
Sykehuspartner HF nødvendig styring og myndighet over tjenesten som inngår i DMZ.  

 Det er ferdigstilt et eget nettverk for sikkerhetsanalyse, som skiller deteksjons- og 
responsmiljøet fra det ordinære produksjonsmiljøet. Fordelen med dette er 
Sykehuspartner HF kan sikre en sterk operativ respons, selv ved uforutsette hendelser i 
produksjonsmiljøet.  

 Økt sikring av innkommende e-post ved hjelp av avansert antimalwareløsning. E-post er 
en foretrukket angrepsvektor, og må særlig beskyttes. 
 

Sykehuspartner HF jobber i tett samarbeid med Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd og Helse Sør-Øst 
RHF rundt videreutviklingen av styringssystem for informasjonssikkerhet. I tillegg har det vært 
fokus på å videreutvikle en sterk sikkerhetskultur i Sykehuspartner HF, blant annet gjennom 
sikkerhetsskolen. 
 

Sykehuspartner HF skal gjennom programmet STIM standardisere og modernisere IKT-

infrastrukturen i Helse Sør-Øst. STIMs programplan for programperioden 2019-2023 ble tatt til 

etterretning av styret i sak 007-2019. Mobilitetsplattformen og Regional Citrix-plattform er klar 

for utrulling, flere tusen trådløse aksesspunkter er aktivert ved sykehusene i regionen og den 

nye kommunikasjonsplattformen er klar for test. Oppgraderingen til Windows 10 pågår. 

Arbeidet er omfattende, og 2019 har vist at applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst er mer 

omfattende og kompleks enn antatt. Reduksjon av teknisk gjeld og uønsket variasjon i 

applikasjonsporteføljen må fortsette i årene fremover. Programmet har i 2019 også lagt til rette 

for oppstart av prosjekter i 2020 som skal modernisere den regionale IKT-infrastrukturen i 

Helse Sør-Øst. Sentralisering av datasenter med felles plattform og moderne nettverk, er 

sentrale komponenter. Disse skal blant annet understøtte regionale kliniske løsninger og andre 

regionale initiativ.  

Sykehuspartner HF har i tillegg til programmene hatt stor prosjektaktivitet i 2019, som 
eksempel overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF. Her skulle pasientdata overføres, og Kongsvinger sykehus skulle 
integreres i nye systemer. Overføringen ble vellykket, og IKT-området ble overført i henhold til 
plan. 
 
Gjennom 2019 har Sykehuspartner HF arbeidet med å bygge opp en organisasjon som skal sikre 

inngåelse av avtaler og senere leveranser til de mange kommende byggeprosjektene. Omfanget 

er stort, og dette vil bli et viktig fokusområde fremover. Sykehusbygg er et komplekst område 

med mange aktører, det vil være behov for at Sykehuspartner HF fremover inngår i 

styringsstrukturen for prosjektene og selv koordinerer IKT-leveranser til fase 1 for å lykkes med 

våre leveranser.  

Sykehuspartner HF har i 2019 igangsatt digitaliserings- og automatiseringstiltak for å bidra til 
en bedre brukeropplevelse, reduserte kostnader og frigjort tid til kjernevirksomhet hos våre 
kunder. For eksempel: 

 Automatisering av ansettelsesprosessen - tatt i bruk ved ni helseforetak 
 BotAnna, robot for prosessering av reiseregninger - rullet ut på fem helseforetak 
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Automatisering er et sentralt område for Sykehuspartner HF med stort potensiale fremover. Det 
ble i 2019 derfor etablert et Kompetansesenter for prosessautomatisering i Sykehuspartner HF 
for å utvikle og støtte digitaliserings- og automatiseringsarbeidet videre.  

En krevende utfordring for Sykehuspartner HF i 2019 har vært å snu en negativ økonomisk 
utvikling i 1. halvår 2019. Endrede forutsetninger i form av at flere applikasjoner enn anslått 
måtte oppgraderes for å være kompatible med Windows 10 kombinert med betydelige SLA-
oppgraderinger og økte finanskostnader, ga sammen med høyere lønnskostnader som følge av 
forsert rekruttering og høye kostnader til ekstern bistand, negative avvik i første halvår. 
 
Gjennom året har det vært arbeidet aktivt med tiltak for å redusere kostnadsnivået. 
Implementerte tiltak inkluderer reduksjon i ekstern bistand, nedjusterte rekrutteringsplaner, 
reduksjon i overtid og andre driftskostnader. Gjennomføringen av tiltakene ble løpende vurdert 
opp mot hensyn til sikker og stabil drift og ressursbehov i prosjektene som Sykehuspartner HF 
har ansvar for. I arbeidet ble det klart at de kostnadsreduserende tiltakene hadde konsekvenser 
for leveransene, og at det var behov for å gjøre prioriteringer som sikret ivaretakelse av 
medarbeiderne samtidig som konsekvenser for helseforetakene ble redusert mest 
mulig.  Tiltakene har gitt god effekt i andre halvår og underliggende drift realiseres i tråd med 
prognose.  
 
Foreløpig resultat for Sykehuspartner HF (inkludert Forsyningssenteret) er -79 MNOK som er 
11 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet inkluderer ekstraordinære poster knyttet til justert 
pensjonskostnader på ca. 70 MNOK og nedskrivninger på -21 MNOK.  Det gjøres oppmerksom på 
at regnskapet for 2019 ikke er avsluttet per 23. januar 2020.  
 
Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF i 2019 og kommende år vil dreie seg om tre sentrale løp – 
redusere teknisk gjeld, sentralisere og modernisere infrastrukturen og utvikle en organisasjonen 
med stor endringskraft. Gjennom dette vil Sykehuspartner HF understøtte Helse Sør-Østs felles 
mål om «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det», jf. Regional 
utviklingsplan 2035.  

Innen gitte ressurser må disse tre løpene prioriteres opp mot hverandre. Som omtalt over er det 
behov for en vesentlig og ressurskrevende sanering i Helse Sør-Øst og dette vil måtte balanseres 
med ressursbruk på nødvendig modernisering og utvikling av IKT-tjenestene.  
Når dette utfordringsbildet kombineres med endringsbehov hos helseforetakene vil dette kreve 
prioritering, både hos helseforetakene, i Helse Sør-Øst RHF og i Sykehuspartner HF.  
 
Sykehuspartner HF er en stor fellestjenestetilbyder, også i nasjonal sammenheng. Det er 
nærliggende å tenke at Helse Sør-Øst bruker ressursene mest mulig effektivt når vår myndighet 
tydeliggjøres. Både Helse Sør-Øst RHFs Teknologistrategi (utkast) samt Helse Sør-Øst RHFs sak 
107-2019, Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav innen IKT-
området, legger opp til at vår myndighet tydeliggjøres.  
 
I 2019 er Sykehuspartner HFs strategiske målbilde videreutviklet. Arbeidet sluttføres 1. halvår 
2020 og Strategisk målbilde 2025 vil da fremmes for behandling i styret. Strategisk målbilde 2025 
skal støtte opp under Helse Sør-Øst RHFs Regionale utviklingsplan 2035 og Teknologistrategi.  
 
 

2.2  Evaluering av egen virksomhet og organisering  

Sykehuspartner HFs organisering skal sikre at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal 
løses. 1. februar 2019 ble Kliniske IKT-tjenester etablert som eget virksomhetsområde. 
Etableringen skal bedre leveranseevnen til Sykehuspartner HF ved å samle og tydeliggjøre roller 
og ansvar. Ansvaret for tjenestene og sentrale roller knyttet til tjenestene ble med endringen 
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samlet i det virksomhetsområdet tjenesten er plassert. Det var også et sentralt moment i 
endringen å legge til rette for å redusere antall nivå i organisasjonen, noe som er gjennomført 
innen virksomhetsområdet IKT-tjenester. Videre er det gjennomført endringer i 
leveranseoppdragsprosessen, jf. orientering i sak 010-2019.  
 
1. november 2019 ble også virksomhetsområdene Portefølje-, arkitektur- og leverandørstyring og 
Prosjekttjenester slått sammen til virksomhetsområde Prosjekttjenester og leverandørstyring. 
Dette for å sikre bedre intern samhandling og bedre ressursutnyttelse. Jf. orienteringer i sak 
046-2019 og 055-2019.  Et vesentlig arbeid har også vært å legge til rette for leveranseansvaret 
Sykehuspartner HF har inn mot nye sykehusbygg. Ansvaret for denne tjenesten er samlet i 
Avdeling Prosjektledelse Bygg-IKT, i virksomhetsområde Prosjekttjenester og leverandørstyring.  
 
Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene har 

Sykehuspartner HFs oppgaver og ansvar endret seg fra drifts- og forvaltning til å bli mer 
utviklingsrettede. Dette er en vesentlig omstilling og stiller krav til at Sykehuspartner HF 
utvikler organisasjonen til å bli mer endringsdyktig og fleksibel, og sikre en solid 
fagkompetanse. Endringen påvirker både intern organisering og evne til samhandling, den stiller 
store krav til forståelse for, og dialog med, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Kontinuerlig 
forbedring er et viktig fokusområde. I 2019 har medarbeidere og ledere i flere deler av 

organisasjonen tatt sertifisering innen Lean forbedringsmetodikk og benytter denne 
metodikken i sitt forbedringsarbeid.   

Generelt har Sykehuspartner HF god tilgang på ressurser med riktig kompetanse. Det er 
imidlertid utfordrende å rekruttere spisskompetanse blant annet grunnet knapphet innen 
enkelte fagområder i markedet, eksempelvis innen arkitektur og sikkerhet og i grensesnittet mot 
medisinsk-tekniske fag. Det har vært arbeidet med dette i 2019 gjennom hovedprioriteringen 
attraktiv arbeidsgiver, gjennom profilering, rekrutteringskampanjer, tilstedeværelse på 
universitets- og høgskoler og interne tiltak som forbedring av kompetanseheving, kultur og 
arbeidsmiljø.  
 
I desember 2019 inngikk Sykehuspartner HF samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Målet er å bygge og styrke kompetanse innen IKT-
området gjennom samarbeid mellom partene. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 

3. Oppfølging av styringsbudskap fra tidligere år 
Årlig melding 2018 fra Sykehuspartner HF ble behandlet i sak 3: Årlig melding 2018, jf. 
vedtektene §§ 6 og 12 i foretaksmøte 20. mai 2019.  

 
I vedtaket fra foretaksmøtet ble det presisert at: 

Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuspartner HF innrettes slik at gjenstående 
styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2019 

 

3.1  Kritiske hendelser 

Mål: I 2018 hadde Sykehuspartner HF som mål å redusere antall kritiske hendelser 
sammenlignet med 2017, men antallet økte fra 2017 til 2018. Foretaksmøtet er ikke fornøyd 
med måloppnåelsen for 2018 og påpeker at økningen i antall kritiske hendelser fra 2017 til 
2018 tilsier at Sykehuspartner HF må prioritere arbeidet med å ivareta sikker og stabil drift 
høyere. 

Målet er nådd 
Arbeidet med rotårsaksanalyse og iverksettelse av målrettede tiltak for å redusere antall 
hendelser er forsterket gjennom 2018 og 2019. Antall kritiske feil er redusert med 27 % i 2019 
sammenlignet med 2018, til tross for en stor økning i antall endringer i systemene. I 2019 økte 
endringsvolumet med 51 %. 
 
Sykehuspartner HF har igjennom 2018 og 2019 gjennomført følgende tiltak for å stabilisere 
driften for helseforetakene:  

 Økt proaktivitet i driften gjennom forbedringer knyttet til overvåkning, 
sikkerhetskopiering, sikkerhetsoppdatering og distribusjonsverktøy mot flere/alle 
helseforetak.  

 Styrket ledelsesmessig involvering i vurdering og godkjenning av endringer før 
produksjonssetting. 

 Etablert strengere krav til prosjektene før produksjonssettinger.  
 Forbedret proaktivt applikasjonsvedlikehold, det vil si optimalisere utnyttelse av avtalte 

vedlikeholdsvinduer. 
 Iverksatt arbeid for å redusere backlogg på sikkerhetsoppdatering samt innført rutiner 

som sikrer løpende sikkerhetsoppdatering i henhold til policy. 
 Etablert sikkerhetsskole for å forbedre sikkerhetskompetanse. 
 Etablert driftskalender i Sykehuspartner HF, som setter fokus på grønne dager og 

hvilken driftsstabilitet som leveres til helseforetakene i Helse Sør-Øst.  
 Styrket ledelsesmessig oppfølging av kritiske hendelser. 
 Skjerpet krav til rotårsaksanalyser og gjennomføring av korrektive tiltak. 

Sykehuspartner HF arbeider i tillegg med tiltak rettet mot enkelttjenester. 
 
Høsten 2018 startet Sykehuspartner HF å måle grønne dager, det vil si dager uten kritiske 
hendelser (1A og 2A). Alle helseforetakene oppnådde bedre resultat ved utgangen av 2019 enn 
ved inngangen av året. Dette viser at driftsstabiliteten også hadde en positiv utvikling gjennom 
2019. 
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3.2  Pålitelighet og forutsigbarhet i tjenesteendringer 

Mål: Pålitelighet og forutsigbarhet i tjenesteendringer er et område som har stor oppmerksomhet hos 
helseforetakene. Sykehuspartner HF har ikke klart å levere på dette målet. Sykehuspartner HF har 
iverksatt tiltak, og foretaksmøtet forutsetter at resultater av dette blir synlig i 2019. 

Målet er ikke nådd  
Igangsatte aktiviteter i 2018 er fulgt opp med ytterligere tiltak i tilknytning til målkrav i 2019, jf. 
kap 4.3. Det er innført ny leveranseprosess, datakvaliteten er styrket og styringsinformasjon for 
leveranseoppdrag er utviklet.  
 
Parallelt er det iverksatt en omfattende opprydning i backlogg sammen med tydeliggjøring av 
tjenestene og forbedringer i kundedialog. Iverksatte tiltak bidrar til en positiv utvikling, men det 
vil ta tid å oppnå full effekt, som medfører at mål- og resultatkrav nås.  

 
 

4. Oppfølging av styringsbudskap for 2019  

4.1  Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre «Program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering» (STIM) iht. fastsatt mandat i perioden 2019-2023. 

Oppdraget skal løses i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene, med direktørmøtet 

som sponsorgruppe for planlegging, gjennomføring og oppfølging. 

Overordnet målbilde for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er en standardisert, 
modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive 
tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen. 
 
Sykehuspartner HF skal etablere avtalt IKT-infrastruktur som skal; 

 Være regional, med et felles produksjonsmiljø for IKT-infrastruktur og applikasjoner i Helse Sør-
Øst  

 Ivareta lover, krav og forventninger til informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring 

 Legge til rette for en hensiktsmessig utnyttelse av leverandørmarkedet 

 Bestå av standardkomponenter som fleksibelt kan settes sammen for å tilfredsstille 
foretaksgruppens behov 

 Muliggjøre integrasjoner mellom komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og 

understøttende systemer 

 Være skalerbar for fremtidige behov og utvidelser 

 Gi forbedret endringsevne og leveranse av regionale IKT-tjenester 

 Gi en god brukeropplevelse og støtte fremtidige bruksmønstre 

 Understøtte økende krav og behov innen mobilitet og mobile løsninger. 
 

Måloppnåelse vil kreve endringer i foretaksgruppens arbeidsprosesser, organisering og kompetanse.   

Målet er delvis nådd 
Program STIM hadde oppstart 1. januar 2019. STIM programplan 2019 ble behandlet i styret 5. 

februar 2019, sak 007-2019.  Programplanen operasjonaliserer STIMs mandat og omfatter 

overordnet plan for programperioden 2019-2023. Programplanen omfatter også leveranseplan 

for det enkelte år.  
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Program STIM prioriterte i 2019, med bakgrunn i en risikobasert tilnærming, prosjekter som 

bidrar til å redusere teknisk gjeld og dekke kritiske behov hos helseforetakene. Forbedringene 

er forutsetninger for den kommende moderniseringen, med etablering av en moderne, regional, 

skalerbar og fleksibel felles plattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale 

initiativ. STIM er også ansvarlig for å utvikle og forbedre Sykehuspartner HFs IKT-tjenester, 

inkludert bruk av skytjenester, mobile plattformer, utvikling av telekommunikasjon og 

nettverkstjenester. Programmets mål for 2019 er nådd i henhold til leveranseplan 2019, med 

unntak av utrulling av Windows 10 og en forlengelse av planfasen for prosjekt Felles plattform.  

Leveranser i program STIM i 2019:  

 Prosjekt Mobilitetsplattform har ferdigstilt løsningsdesign og utrullingsplan i henhold til 
plan.  

 Prosjekt Regional Citrix-plattform har oppgradert plattformen på Sunnaas sykehus HF. 
Arbeid pågår ved flere helseforetak i henhold til plan.  

 Prosjekt Regional telekomplattform bygging av kjerne er ferdigstilt i henhold til plan. 
Pilot gjennomføres for Oslo universitetssykehus HF. 

 Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring (PAM) er etablert og gjort tilgjengelig for 
bruk av program ISOP.  

 Prosjekt Trådløst nettverk har rullet ut trådløst nett og aktivert aksesspunkter ved 
sykehusene i Helse Sør-Øst i henhold til plan. 

 Oppgradering av klienter til Windows 10 pågår, men er forsinket.  
 STIM målarkitektur er ferdigstilt og godkjent i STIM programstyringsgruppe. 
 Innretningen av STIM sikkerhetsarkitektur er godkjent i Sykehuspartner HFs 

ledergruppe. Implementering pågår. 
 Ny sonemodell er godkjent og overlevert linjeorganisasjon.  
 Regionalt kravsett for lokale datarom er ferdigstilt i henhold til plan og overført 

linjeorganisasjon som ansvarlig for oppfølging av tiltak ved helseforetakene.  
 Sluttrapport Innendørs mobildekning i sykehusbygg er ferdigstilt og overleveres til 

Helse Sør-Øst RHF.  
 Prosjekt Felles plattform har utarbeidet beslutningsdokumentasjon.   
 Prosjekt Modernisering av nettverk har utarbeidet beslutningsdokumentasjon og 

forbereder anskaffelse.   
 Prosjekt Innføring av kryptert stamnett er i planfasen med Norsk Helsenett SF som 

leverandør.    
 Mandat for prosjekt Tjenestemigrering er godkjent i STIM programstyringsgruppe og 

har startet konseptfasen.   
 Mandat for prosjekt Regional testplattform er godkjent i STIM programstyringsgruppe 

og har startet konseptfasen.   
 Mandat for prosjekt Mobilitet - smarttelefon og nettbrett i pasientnær behandling er 

utarbeidet og klart for godkjenning i STIM programstyringsgruppe. 
 Prosjekt Fremtidig driftsmodell har startet konseptfasen. 

 

STIM programplan med leveranseplan for 2020 ble behandlet i styret 11. desember 2019, sak 
080-2019.  Følgende prioriteringer er lagt for 2020:  

 Gjennomføring av prosjektene Windows 10, Mobilitetsplattform, Regional 
telekomplattform utrulling Oslo universitetssykehus HF og Trådløst nettverk, og 
overføring av drift og forvaltning til linjeorganisasjonen. 

 Gjennomføring av prosjekt Regional Citrix-plattform synkronisert med Windows 10 for å 
oppnå synergieffekter og øke kapasiteten i Windows 10 i kritiske perioder for å sikre 
framdrift.  

 Etablering av Felles plattform klar for test av blant annet radiologiløsning. Arbeidet 
omfatter nettverk integrert i plattformen (DC LAN) samt drifts- og forvaltningsmodell. 
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 Modernisering av lokalt nettverk (LAN) og innføring av kryptert stamnett levert av 
Norsk Helsenett SF. Avklaring av omfang i 2020 pågår.  

 Etablering av testplattform.  
 
Ambisjonsnivå og fremdrift for øvrige områder innenfor programmets mandat er nedprioritert i 
2020 slik at samlet leveranseplan er i henhold til Sykehuspartner HFs økonomiske rammer.  

 

4.2  Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

Mål: Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale 

målbildet, prosjekter og utviklingsarbeid. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har levert kapasitet og kompetanse til regionale prosjekter i henhold til 
bestilling og i henhold til målkravet for året.  Sykehuspartner HF jobber med rekruttering 
innenfor enkelte kritiske områder der samlet etterspørsel i andre halvår 2019 har vært høyere 
enn tilgjengelig kapasitet innenfor enkelte områder. I tillegg arbeides det med 
kompetansebyggingstiltak og sosiale tiltak, for å beholde nåværende ansatte. Jf. omtale i kap. 4.2, 
vedrørende regional arkitekturstyring.  
 
Sykehuspartner HF fikk i 2018 en egen bestilling fra Helse Sør-Øst RHF å utvide 
bemanningsfunksjonen til regionale prosjekter til også å gjelde bemanning av ressurser fra 
helseforetakene og systemleverandører. Bemanning av ressurser fra helseforetakene er 
implementert i 2019, og ved årets slutt er arbeidet for å overta bemanning av 
systemleverandørressurser pågående. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal styrke rollen i forvaltning av regionale løsninger i et 

livsløpsperspektiv og bygge kompetanse gjennom aktiv deltagelse i prosjekter. 

Målet er nådd 
Kompetanse gjennom deltagelse i prosjekter er levert i henhold til målkrav. og Sykehuspartner 
HF jobber aktivt for å erstatte innleide konsulenter med ressurser fra faglinjen for å bygge intern 
kompetanse.  
 
Videre bidrar innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser og ny leveranseoppdragsprosess 
til å styrke rollen i forvaltning av regionale løsninger.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal videreutvikle metode og verktøy innen prosjekt- og 

programstyring i samarbeid med de store programmene, helseforetakene og Helse Sør-Øst 

RHF. 

Målet er delvis nådd 
Arbeidet med forbedring og utvikling av metode pågår i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og 

helseforetakene i regionen, og vil ferdigstilles i 2020. Det er gjennomført evaluering av etablerte 

maler for å unngå dobbeltlagring av informasjon og forenkling.  

Videre er prosjekteierstyringen styrket gjennom obligatorisk deltakelse for alle ledere og 

styringsgrupperepresentanter i Sykehuspartner HF på prosjekteierstyringskurs. Kurset ble også 

gjennomført for alle prosjektledere. Kurset er gjort tilgjengelig i læringsportalen for 

Sykehuspartner HF, og helseforetak som Oslo Universitetssykehus HF har vist interesse for 

kurset.  
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Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med etablering av helhetlig 

porteføljestyring og skal ha en egen porteføljeansvarlig på linje med øvrige helseforetak. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF deltar i arbeidsstrømmene i prosjekt for etablering av helhetlig 

porteføljestyring i Helse Sør-Øst RHF.  

Sykehuspartner HF har ansatt porteføljeansvarlig i 2019 og etablert porteføljestyring for egen 

prosjektportefølje. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med etablering av regional 

arkitekturstyring. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2019 bidratt aktivt i Helse Sør-Øst RHFs regionale arbeidsgruppe.  

Sykehuspartner HF forventer i 2020 å ta aktiv del i realiseringen av den foreslåtte modellen for 
regional arkitekturstyring. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal sørge for at alle kritikalitet 1-tjenester er testet i et testmiljø og 

etter den regionale testmetoden før produksjonssetting. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har utarbeidet høringsutkast til teststrategi og –policy. Høringssvar er nå 
kommet inn, og gjennomgås før regional teststrategi og –policy publiseres. Før en løsning 
produksjonsettes er det et punkt i sjekklisten for godkjenning av endringen at test er 
gjennomført i et testmiljø.  
 
Nødvendig verktøystøtte for oppfølging er forsinket og dette følges opp i 2020.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal etablere anonymiserte regionale datasett for test og andre 

formål. 

Målet er nådd 
Det er etablert testmiljøinstanser for sentrale tjenester som Distribuert Informasjons- og 
Pasientdatasystem i Sykehus (DIPS), Medikamentell kreftbehandling (CMS), Kurve- og 
medikasjonssystem (MetaVision), tjenesten Mor og barn (Partus). Integrasjoner er etablert. 
Integrasjon mot helsenorge.no er opprettet for testing av innsyn i journal i Digitale 
innbyggertjenester.  
 
Videre utarbeidelse av syntetiske testdatasett skjer fremover i forbindelse med prosjekter som 
tar testmiljøene i bruk. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal tilby støtte til utvikling av e-læring for regionale løsninger.  
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF tilbyr støtte til utvikling av e-læring for regionale løsninger. Et eksempel er 
Sykehuspartner HFs e-læringskurs Digital utsendelse av ventelistebrev som mottok Helse Sør-
Østs pris for beste e-læringskurs i 2019 10. desember.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal delta aktivt inn i planlegging og levere i henhold til inngåtte 

leveranseavtaler i byggeprosjekter, jamfør styringsmodellen. 
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Målet er nådd 
Sykehuspartner HF deltar som leverandør i pågående byggeoppdrag, og har inngått hovedavtale 

om byggeoppdrag i Helse Sør-Øst.  

Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF gikk i produksjon i henhold til plan 9. mai 2019, 

og med siste innflytting i juni 2019. Sykehuspartner HF har deltatt i detaljprosjektering for nytt 

sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og det er utarbeidet forslag til leveranseavtale for 

Sykehuspartner HFs leveranser til byggeprosjektet.  Sykehuspartner HF har deltatt i 

detaljprosjektering for nytt Somatikkbygg ved Sykehuset i Vestfold HF.  

Sykehuspartner HF har i 2019 også bidratt i forprosjekt for nytt klinikk- og protonbygg til 

Radiumhospitalet i Oslo Universitetssykehus HF og nytt Psykiatribygg for Sørlandet sykehus HF. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bistå i arbeid med nye sykehusbygg og drift av eksisterende 

bygg. 

Målet er nådd 
Det vises til omtale under overstående mål.  

 

Mål: Sykehuspartner HF skal understøtte prioriterte regionale innovasjon- og lettvekts-IKT-

tiltak i omforent forståelse med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF samarbeider med Helse Sør-Øst RHF om felles tilnærming til prioritering, 

finansiering og styring av Sykehuspartner HFs støtte til innovasjonsaktiviteter i 

foretaksgruppen. 

I 2019 har Sykehuspartner HF vært involvert i flere regionalt støttede innovasjonsprosjekter 

ved i regionen, herunder: Nimble mobil klinisk løsning ved Sunnaas HF, Nyskapende pasientforløp 

ved Sykehuset Østfold HF, Brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter og BedSide Control - 

mobilapp for økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon ved Vestre Viken HF samt Avansert 

hjemmesykehus og BigMed ved Oslo universitetssykehus HF. 

Sykehuspartner HF vil videreføre arbeidet med å etablere god praksis for å støtte 

innovasjonsprosjekter i 2020.  

 

4.3  Levere som avtalt 

Mål: Sykehuspartner HF skal redusere restanser for tjenestebestillinger fra helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. 

Målet er ikke nådd 
Sykehuspartner HFs leveranser av tjenestebestillinger ligger bak målkravet i 2019. I 2019 har 
fokus i virksomheten vært å håndtere allerede avtalte og planlagte leveranser samt en relativt 
stor beholdning i backlog. Sykehuspartner HF har eksempelvis, i samarbeid med de øvrige 
helseforetakene i Helse Sør-Øst, gjennomgått og avklart status for bestillinger som har vært 
lenge i tilbudsfasen og avsluttet saker etter avtale.  
 
Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser og ny leveranseoppdragsprosess forventes å gi 
effekt på restanser for tjenestebestillinger i 2020.   
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Mål: Sykehuspartner HF skal forbedre bruker- og kundeopplevelsen til de øvrige 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Målet er nådd 
Kundetilfredshetsmålingen for 2. halvår 2019 viser en økning fra 3,1 ved utgangen av 2018 til 
3,6, målt på en skala fra 1-6. Målet for 2019 på 3,6 er dermed nådd.  Sykehuspartner HF vil 
arbeide for å forbedre kundetilfredsheten ytterligere i 2020. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal øke kapasitet på gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har, som i 2018, også i 2019 økt kapasiteten på gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Dette har resultert i at antall ferdigstilte risiko- og sårbarhetsvurderinger 
(og løsningsdesign) har økt i 2019.  
 
I 2018 ble 39 saker gjennomsnittlig ferdigstilt per måned, og ved utgangen av november 2019 
var gjennomsnittet 83 saker per måned.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal effektivisere tilbuds- og leveransearbeidet. 
Målet er ikke nådd 
Det har i 2019 vært en positiv utvikling innen leveransepresisjon, men Sykehuspartner HFs 
effektivisering av tilbud- og leveransearbeidet ligger bak målkrav. Samtidig vil gjennomsnittlig 
leveransetid ha en negativ utvikling inn i 2020, som også varslet i Sykehuspartner HFs 
månedlige virksomhetsrapporter. Dette har sammenheng med det store volumet av 
leveranseoppdrag.  
 
Det arbeides aktivt med å ferdigstille leveranseoppdrag fra gammel leveranseoppdragsprosess. 
Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser og ny leveranseoppdragsprosess forventes å gi 
større effekt i 2020.   
 

4.4  Øke stabilitet i driftstjenester 

Mål: Sykehuspartner HF skal arbeide målrettet for å levere sikre og stabile tjenesteleveranser, 

og skal løpende iverksette tiltak som bidrar til forbedringer. 

Målet er nådd 
Endringstakten i tjenesteleveransene er sterkt økende. Sykehuspartner HF har likevel redusert 
antall hendelser generelt, og kritiske hendelser spesifikt med 27 % fra 2018 til 2019, 17 %-
poeng bedre enn mål- og resultatkravet.  
 
For å oppnå dette har Sykehuspartner HF systematisert oppfølging av tiltak etter kritiske 
hendelser gjennom problem management, strengere endringskontroll, innføring av LEAN 
arbeidsmetodikk og økt involvering av leverandører i 2019.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal ha et aktivt forhold til å implementere automatiserings- og 
selvbetjeningsløsninger for bl.a. brukerstøttetjenestene. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF samler innsatsen med prosessautomatisert behandling Robotic Process 
Automation (RPA) i et eget Kompetansesenter for prosessautomatisering. Kompetansesenteret 
skal bygge videre på de erfaringer som er gjort, og sikre at dette tas ut til øvrige deler av 
virksomheten, jf. også omtale under kap. 4.9, vedrørende krav for HR. 
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Sykehuspartner HF har innført ny løsning for bestilling av tilganger ved alle helseforetak. Det tas 
sikte på å ferdigstille innføring av Fastpass for Oslo Universitetssykehus HF 1. halvår 2020. 
Sykehuspartner HF kartlegger ved årets avslutning mulighetene for å ta i bruk digitale 
assistenter (Chatbot) og prosessautomatisering (RPA) innen kundeservice. Kartleggingen vil 
foreligge i 1. tertial 2020. Ny kundeportal (erstatter Min Sykehuspartner) vil være på plass før 
support på Min Sykehuspartner avsluttes i oktober 2020.  
 
 

4.5  Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennom styrket prosess og metodikk for risiko- og 

sårbarhetsanalyser, påse at sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende måte i hele 

foretaksgruppen. Videre skal Sykehuspartner HF kunne stoppe informasjonssystemer og 

nettverk som medfører en vesentlig informasjonssikkerhetsmessig risiko for foretaksgruppen 

som helhet. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF vurderer at dette er et meget omfattende mål som krever kontinuerlig 
videreutvikling, og vurderer på bakgrunn av dette at målet er delvis nådd selv om planlagte 
tiltak er gjennomført. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført organisatoriske og prosessuelle tiltak for at sikkerhetskrav 
skal ivaretas i leveranser, herunder forbedret rapportering og som fokusområde i interne 
revisjoner. Det pågår, sammen med Helse Sør-Øst RHF, dialog rundt regional prosess, herunder 
også mandat rundt håndtering av risiko og tiltak. Regionale risikoakseptkriterier er vedtatt og 
implementert i regional ROS-metodikk.  
 
Regionale sikkerhetsprinsipper og –krav er jevnlig oppdatert i 2019. Dette understøtter at 
tjenester etableres med et hensiktsmessig risikonivå. 
 
Sykehuspartner HFs mandat for å ivareta informasjonssikkerhet er styrket.   
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal styrke arbeidet med systematisk avvikshåndtering, herunder 
lukking av avvik, og kontinuerlig holde oversikt over avvik og progresjon i lukking av avvik. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2019 gjennomført opplæringstiltak på dette området. Det er økt 
oppmerksomhet på kvalitet i årsaksanalyser og implementering av tiltak samt behandlingstid 
for avviksmeldinger, blant annet gjennom å innføre regulær rapportering på ikke lukkede avvik.  
Det er registrert et økende antall innmeldte avvik, som tyder på økt bevissthet om avvik som 
forbedringskanal.  
 
Det er i 2019 tatt i bruk et midlertidig verktøy for avvikshåndtering. Det vil i 2020 bli vurdert å 
anskaffe et egnet verktøy for avvikshåndtering. Dette vil kunne muliggjøre analyser som ser 
meldte avvik i sammenheng med øvrig virksomhetsstyring og internkontroll. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal øke motstandsdyktigheten mot uønskede hendelser og 
dataangrep og forbedre egen sikkerhetsorganisasjon. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har siden dataangrepet i 2018 innført flere tiltak som i sum medfører at 

håndteringen anses som avsluttet og at risiko for regional IKT-infrastruktur er normalisert. 

Motstandsdyktighet mot uønskede hendelser og dataangrep er likevel et område som må 

kontinuerlig forbedres, da trussels- og sårbarhetsbildet er i stadig endring. 
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Blant de tekniske tiltakene som er gjennomført kan følgende nevnes:  

 Trusselnivå-rapportering iverksatt som del av ukentlig vaktrapporterering i 
Sykehuspartner CERT. Nivået er per desember 2019 normalisert.   

 E-postsikringsdeteksjon (Fire Eye) og blokkering etablert for alle helseforetak med 
varsling til Sykehuspartner CERT.  

 To-faktorautentisering er etablert for fjernaksess (VPN). 
 Utrulling av endepunktslogging- og respons (Carbon Black) er ferdigstilt. Videre 

operasjonalisering av deteksjon er noe forsinket grunnet tekniske utfordringer. Det tas 
sikte på operasjonalisering første halvår 2020. 

 Ny nettverkssone (DMZ) for informasjonssystemer for brukere i Helse Sør-Øst etablert. 
 
Sykehuspartner HF vil fortsette å styrke sikkerhetsorganisasjonen i 2020, blant annet gjennom 
operasjonalisering av Carbon Black for deteksjon, videreutvikling av sikkerhetsplattformen og 
ytterligere utvikling av trusselnivårapportering. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal i løpet av 2019 implementere løsninger for videreutvikling av 

prosesser for tilgangsstyring, med formål om at alle tildelte tilganger skal spores tilbake til 

tjenstlig behov og opphøre når behov opphører. Dette omfatter både tilganger for 

databehandlingsansvarlig og for Sykehuspartner HF som databehandler. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har organisert arbeidet med styrket identitets- og tilgangsstyring i 

programmet ISOP. Programmet har i 2019 innført nettbutikk for tilgangsbestilling på nær alle 

helseforetak i regionen. Videre er automatisert tilgangsstyring mot fagsystemene for elektronisk 

pasientjournal (DIPS), medikamentell kreftbehandling (CMS) og prosjektstyringssystemet 

Clarity PPM innført. Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF får løsningen i 2020.   

 

For priviligerte tilganger vil implementering av ny løsning og prosesser styrke tilgangsstyringen. 

Dette vil implementeres gradvis og er et prioritert arbeid i 2020. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal i samarbeid med Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) i løpet av 

2019 utarbeide regional standard for protokoll over behandlingsaktiviteter. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har forankret saken i ulike regionale fora i 2019, og har, i samarbeid med 

RSR, etablert regional standard for protokoll over behandlingsaktiviteter. Risikovurdering for 

tjenesten er godkjent, og når systemet ferdigstilles teknisk i 1. kvartal 2020, vil tjenesten 

regionaliseres. 

 

4.6  Effektivisere og redusere kostnader 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra til å redusere variasjonen av utvalgte applikasjoner i 
samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF* 
* Utvalget knyttes til tre kategorier av applikasjoner:  
1. Applikasjoner som kan erstattes med foreslåtte standardiserte applikasjoner  
2. Applikasjoner som noen helseforetak har beholdt, mens andre har sanert  
3. Applikasjoner som kun benyttes på ett helseforetak 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har sanert antall applikasjoner innen disse kategoriene i henhold til avtaler 
med helseforetakene i 2019. Dette gjelder 387 applikasjoner, eller om lag 10 pst. av grunnlaget.  
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Saneringsbehovet er fortsatt stort. Dette er et vesentlig område for Sykehuspartner HF i 2020. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal kontinuerlig identifisere områder for effektivisering og 

gevinstrealisering. Det forventes en utvikling med lavere enhetspriser innen flere områder. 

Reduksjonene i enhetspris/pris per tjeneste må reflekteres i budsjettet for 2019, og senere 

også i arbeidet med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med kostnadskontroll og har gjennom 2019 
implementert ulike kostnadstiltak. Tiltakene har redusert negative kostnadsavvik.   
 
Inkludert ekstraordinære resultatposteringer i desember relatert til endring i 
pensjonsforpliktelse og nedskriving av anleggsmiddel leverer Sykehuspartner HF et resultat 11 
MNOK bedre enn budsjett.  Se kapittel 5 for ytterligere spesifikasjon.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre sammenligninger mot de andre regionene. 
Sammenligningene skal følges opp og oppdateres årlig. 

Målet er nådd 
I regi av Direktoratet for E-helse blir det årlig gjennomført sammenligning av IKT-kostnadene 
mellom helseregionene.  
 

4.7  Være en attraktiv arbeidsgiver 

Mål: Sykehuspartner HF skal arbeide for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2019 deltatt på utdanningsmesser ved Universitetet i Oslo -Institutt for 
informatikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik og Universitetet i Agder - 
Campus Grimstad for å øke synligheten av virksomheten blant studentene og sikre flere 
nyutdannede søkere til utlyste stillinger. Det er gjennomført annonsekampanjer på finn.no og 
økt synliggjøring i sosiale medier.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal sikre faglig utvikling for sine medarbeidere. 
Målet er nådd 
I den årlige medarbeiderundersøkelsen ForBedring oppnådde Sykehuspartner HF i 2019 en 
score på 69 innen Faglig utvikling, en økning fra 2018 (68). Tiltak som sikrer faglig utvikling er 
gjennomført i den enkelte seksjon/avdeling i tillegg til sentrale tiltak.  
 
Sykehuspartner HF har i 2019 initiert arbeidet med helhetlig kompetansestyringsmodell og 
identifisert overordnede kompetanseområder. Det er også gjennomført piloter på 
implementering av lederkompetanser i ett virksomhetsområde, samt bruk av 
kompetansematrisemodell for utvikling av fag- og personlig kompetanse i stab.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal arbeide for et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. 
Målet er nådd  
I medarbeiderundersøkelsen ForBedring oppnådde Sykehuspartner HF i 2019 jevnt over økt 
score sammenlignet med 2018. Score for teamarbeidsklima er økt fra 77 til 79, og vedrørende 
enkeltspørsmålet «Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg», er score økt fra 82 til 86. Dette 
tilsier et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. 
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4.8  Spesifikke mål for logistikk  

Mål: Sykehuspartner HF skal videreføre påbegynt arbeid for å sikre bedre kvalitet og 

hensiktsmessig forvaltning av varekatalog og grunndata for innkjøp- og logistikkprosesser 

(MDM). Basert på det arbeidet Sykehuspartner HF har gjennomført i samarbeid med 

helseforetakene og det regionale helseforetaket i 2018 skal Sykehuspartner HF legge frem en 

endelig plan for effektivisering og forbedring av produksjon og leveranser av grunndata. 

Planen ferdigstilles innen 15. februar 2019 for samordning med pågående arbeid for 

implementering av regional ERP-løsning hos resterende helseforetak. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har ferdigstilt plan for effektivisering og forbedring av produksjon og 
leveranser av grunndata. Sykehuspartner HF har i prosjektet Statiske artikler, Aktivering av 
sortiment, Grensenittforbedring, Enheter (SAGE) introdusert en mulighet for helseforetakene til å 
reservere seg fra å motta artikler som ikke er relevante. Artikler som ikke er kjøpt de siste 13 
måneder vil fjernes fra sortimentet. Dette vil sikre relevant sortiment per helseforetak.  
 
Regional ERP-løsning er i testfase for introduksjon av statiske artikler og endret 
enhetsbetegnelse. Denne løsningen implementeres i 1. kvartal 2020 for alle helseforetak i 
regionen. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal, i henhold til særskilt bestilling i 2019, bidra til effektive 

prosesser innen innkjøps- og logistikkområdet støttet av regional ERP-løsning. I 2019 skal 

Sykehuspartner HF ha særskilt oppmerksomhet på prosesser som bidrar til økt 

leveringspresisjon, samt færre rest- og erstatningssituasjoner. Kartlegging og vurdering av 

endringsbehov skal presenteres for Helse Sør-Øst RHF for videre forankring og beslutning. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF implementerte økonomiske sanksjoner, iht. logistikkbetingelsene for 

rammeavtalene med Sykehusinnkjøp HF, for leverandører til Helse Sør-Øst Forsyningssenter i 

juni 2019. Dette har resultert i økt leveransepresisjon.  

 

Prosessen for rest og erstatning er forbedret med alle aktører som har en funksjon i slike ikke-

planlagte situasjoner; vareleverandør, Sykehusinnkjøp HF, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst 

Forsyningssenter og helseforetakene. Dette sikrer riktig og effektiv kommunikasjon og godt 

beslutningsgrunnlag. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med å oppdatere sortimentsplan med 
tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i arbeidet med å få forankret en innføringsplan 
med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle helseforetakene i foretaksgruppen, 
herunder ny finansieringsmodell for regional forsyningsløsning fra 1. januar 2020. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF bidrar inn i de aktiviteter som Helse Sør-Øst har igangsatt knyttet til 

avdelingspakkeleveranser. Helse Sør-Øst har ikke igangsatt øvrig arbeid for sortimentsplan og 

finansieringsmodell. 
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4.9  Spesifikke mål for HR 

Mål: Sykehuspartner HF skal sørge for god drift og forvaltning av kompetanseportalen for 

Leger i spesialisering. Det skal i 2019 gjennomføres en pilot ved avtalte helseforetak, slik at 

det legges til rette for at foretakene i Helse Sør-Øst kan innføre kompetanseportalen (ProfileX-

Dossier) for alle yrkesgrupper. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har etablert forvaltning av kompetanseportalen for Leger i spesialisering. 

Arbeidet med utarbeiding av nasjonal forvaltningsmodell for å ivareta tverregional koordinering 

og utviklingssamarbeid pågår. 

Pilotering av kompetanseportalen (Profile X) for øvrige yrkesgrupper ved Sykehuset i Vestfold 
HF og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus HF er avsluttet, med 
anbefaling til styringsgruppen om videre implementering i foretaksgruppen.  
 
Sykehuspartner HF fikk i november 2019 et eget oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere 
regionalt implementeringsprosjekt. Arbeidet starter i helseforetakene i 2020. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal fortsette å effektivisere tjenesteproduksjonen og synliggjøre 
konkurransedyktighet. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har i 2019 arbeidet med å effektivisere tjenesteproduksjonen gjennom å ta i 
bruk robotassistert prosessautomatisering (RPA). Høsten 2019 ble det gjennomført pilot på 
automatisert behandling av reiseregninger fra ansatte i Sykehuspartner HF ved hjelp av roboten 
«Bot-Anna». Piloten var vellykket, og i november utvidet Sykehuspartner HF tilbudet til 
reiseregninger fra ansatte i øvrige helseforetak.  
 
Ved utgangen av 2019 behandlet «Bot-Anna» reiseregninger fra ansatte i Sykehuspartner HF, 
Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset i Østfold HF, Sykehuset i Telemark HF og Sørlandet sykehus 
HF. Roboten ferdigbehandler så langt om lag 70 % av reiseregningene uten manuell involvering.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal etter avtale bidra til effektivisering av HR-tjenestene og 
arbeidsprosessene i øvrige helseforetak. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2018 og 2019 jobbet med effektivisering av arbeidsprosesser gjennom 

automatisering, digitalisering og integrasjoner (ADI-prosjektet). Løsningen med generering av 

arbeidsavtale og digital utsending og signering ble pilotert i 2018 på Sykehuset i Vestfold HF. 

Regional implementering startet tidlig i 2019. I løpet av året er løsningen tatt i bruk på Vestre 

Viken HF, Sykehuspartner HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset i Østfold HF, Sunnaas sykehus 

HF, Pasientreiser HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Telemark 

HF. Løsningen er under innføring på Oslo Universitetssykehus HF.  

I 2019 er det utviklet integrasjon mellom Personalportalen og sak/arkivsystemet Public360 for 

automatisk arkivering av personaldokumenter fra Personalportalen. 

Disse tiltakene har i vesentlig grad effektivisert arbeidsprosessene i helseforetakene. 
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4.10  Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 
Mål: Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i 
internkontroll og risikostyring. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har 2. halvår 2019 gitt styremedlemmene nødvendig opplæring i 
internkontroll og risikostyring. Dette har inkludert gjennomgang av styrets ansvar.  
 

Beredskap og sikkerhet 
Mål: Sykehuspartner HF skal bidra til å evaluere og følge opp erfaringer fra Trident Juncture, 
Nasjonal helseøvelse 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF er evaluert internt og eksternt. Sykehuspartner HF legger 
vekt på å lære av slike hendelser. Aktuelle tiltak identifisert i evalueringer følges opp, tekniske 
tiltak i stor grad gjennom program ISOP.  
 
I tillegg er det opprettet egen delplan for cyberhendelser i Sykehuspartner HFs 
beredskapsplanverk. Trident Juncture og Nasjonal helseøvelse er benyttet som bakteppe for 
egen øvelse.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal implementere ny sikkerhetslov. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har vært sentral i det regionale arbeidet med tilpasning til ny sikkerhetslov, 
og har bistått Helse Sør-Øst RHF med planlegging og gjennomføring av kartleggingsprosessen, 
også opp mot Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Sykehuspartner HF er i rute med egen kartlegging og har etablert sikkerhetsorganisasjon jf. 
sikkerhetsloven. Sykehuspartner HF har andre halvår 2019 bestilt tilkobling til Nasjonalt 
Begrenset Nett, og Forsvarsdepartementet har gjennomført inspeksjon uten anmerkninger. 
 

Bierverv 
Mål: Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt 
helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt etter 
bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som 
selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og 
om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.». 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2019 innført meldeplikt for ansatt helsepersonell med autorisasjon 
eller lisens. Sykehuspartner HF har, i tråd med juridiske anbefalinger, ikke innført generell 
meldeplikt for andre grupper i 2019. 
 

Felles kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur (ForBedring) 
Mål: Sykehuspartner HF skal årlig gjennomføre undersøkelsen ForBedring, 
utarbeide resultatrapporter med felles indikatorer etter mal fastsatt ved etablering av 
undersøkelsen og følge opp med forbedringstiltak der det er behov for det. 

Målet er nådd 
ForBedring ble gjennomført med en svarprosent på 97 %. Resultatrapporter er sendt ut til 
virksomhetsområder, avdeling-, seksjons- og enhetsnivå der enheten har mer enn fem 
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respondenter. Det er utarbeidet handlingsplaner for oppfølgende tiltak i alle 
virksomhetsområder. Resultatene er presentert i styret, ledergruppen, arbeidsmiljøutvalg 
(AMU) og samarbeidsforum.  
 

Inkluderingsdugnad 

Mål: I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 % av nyansatte skal være personer 

med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CVen». 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har revidert utlysningstekst i stillingsannonser, og kommunisert mål for 
inkluderingsdugnaden på internett, intranett og til alle ledere. Sykehuspartner HF har dialog 
med NAV og tiltaksbedrifter og bidrar til inkluderingsdugnaden som arbeidstrenings- og 
arbeidspraksisbedrift. Sykehuspartner HF har i 2019 ansatt tre medarbeidere etter 
arbeidstreningsperiode og én medarbeider med «hull i CV» har blitt fast ansatt i ordinær 
rekrutteringsprosess. Springbrett, en metode for inkludering i samarbeid med NAV, er under 
planlegging. 
 
 

5.  Økonomiske krav og rammer  

5.1  Tildeling av midler 

Mål: På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig effektivisering 
i Sykehuspartner HF. Kravene omfatter at det skal synliggjøres konkurransedyktighet ved å 
dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon 
av det samlede kostnadsnivået og ikke minst at Sykehuspartner HF kan identifisere, realisere 
og dokumentere fallende enhetskostnader innen alle sine leveranseområder 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med kostnadskontroll som grunnlag for oppfølging av 
kostnadseffektivitet, jf. omtale i kap. 4.6 og 5.2. 

  



24 

 

5.2  Resultat 

Mål: Årsresultat 2019 for Sykehuspartner HF er et underskudd på 90 millioner kroner  
Målet er nådd 
Foreløpig resultat for 2019 utgjør per 21. januar 2020 -79 MNOK, 11 MNOK bedre enn budsjett.  
 
 
Sykehuspartner HF  
(MNOK) 

Regnskap Budsjett Avvik 

Basisramme  2   2   -0  
Driftsinntekter  4 457   4 408   50  
Konsulentinntekt  227   228   -2  
Sum driftsinntekter  4 686   4 638   48  
Lønnskostnader  1 236   1 287   51  
Aktiverbare timer  -84   -106   -22  
Varekostnad  804   752   -52  
Avskrivninger  1 194   1 214   21  
Lisenser, service og vedlikehold  905   921   16  
Ekstern bistand  348   290   -58  
Andre driftskostnader  289   308   19  
Sum driftskostnader  4 692   4 667   -25  
Driftsresultat  -6   -29   23  
Nettofinans  -73   -61   -11  
Ordinært resultat  -79   -90   11  

Tabell 1: Foreløpig resultat for Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret 
 
Fokus i 2019 har vært sikker og stabil drift og forbedret leveranseevne kombinert med høy 
aktivitet i programmene STIM og ISOP. Gjennom året har det vært et betydelig fokus på å 
redusere kostnader. Tiltakene har i stor grad konsentrert seg om prioritering av aktiviteter, 
sanering av servere og applikasjoner samt reduksjon av lønnskostnader, ekstern bistand og 
andre driftskostnader. Oppfølging av tiltakene har gitt betydelig effekt.  
 
Av ekstraordinære poster i foreløpig regnskap 2019 inngår en endring i pensjonsforpliktelsene 
som gir positiv effekt på ca. 70 MNOK. I tillegg nedskrivninger på 21 MNOK. 
 
Helse Sør-Øst Forsyningssenter viser i foreløpig regnskap et positivt resultat på 4 MNOK, som vil 
bli avregnet mot Helse Sør-Øst RHF. Foreløpig resultat for virksomhetsområdet HR, Økonomi og 
regnskap er 32 MNOK, 16 MNOK over budsjett.  
 
Endelig årsresultat legges frem i Årsregnskap og styrets beretning for 2019. 

 

5.3  Likviditet og investeringer 

Mål: Sykehuspartner HF har budsjettert med investeringer på totalt 726 millioner kroner, 
hvorav 148 millioner kroner finansieres ved inngåelse av finansielle leiekontrakter. 
Sykehuspartner HF tildeles likviditet til investeringer med totalt 578 millioner kroner. I tillegg 
kommer lokale IKT-investeringer som skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF 

Målet er nådd 
Investeringer 
Det totale investeringsnivået for 2019 er per 21. januar 2020 681 MNOK, 45 MNOK under 
budsjett, jf. tabell 2 under. Mindreforbruket har sammenheng med at fullmakt til 
omdisponeringer innen Sykehuspartner HFs ramme ble mottatt 12. desember 2019.  
 
Endelige årsresultat legges frem i Årsregnskap og styrets beretning for 2019. 
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IKT-investeringer, tall i millioner kroner Budsjett 

2019 
Revidert 
budsjett 

2019 

Resultat 
2019 

Sikker og stabil drift 140 213 183 
Digitalisering og effektivisering 20 20 16 
Periferiutstyr 148 148 135 
Infrastruktur regional IKT-prosjektportefølje 38 10 6 
Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) 101 107 105 
Program for modernisering og standardisering (STIM) 200 197 201 
Standardisering og modernisering, testmiljø 5 2 1 
Telefonapparater (Oslo universitetssykehus HF) 27   
Andre behov pr kundetjeneste  (SLA/oppgradering) 47 29 34 
Sum investeringer Sykehuspartner  726 726 681 
    

Tabell 2. Investeringer 2019 per 21. januar 2020.  
 

5.4  Overføring av likviditet - driftskreditt 

Helse Sør-Øst RHF vil kunne gi kortsiktig, rentebærende driftskreditt i henhold til fastsatt rutine og 
lånerammer dersom likviditetssituasjonen for Sykehuspartner HF tilsier dette. Eventuelt behov for 
utvidet driftskreditt skal tas opp med Helse Sør-Øst RHF i god tid. Det skal fremlegges tilstrekkelig 
underbyggende dokumentasjon. 

 
 

6  Styringsparametere og resultatkrav 2019 
 

Styringsparameter Målsetning 2019 
 

Resultat 2019 
 

Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 
Oppgradering til Windows 10 Oppgradert for hoveddelen av 

foretaksgruppen 
Målet er ikke nådd, jf. omtale i 
kap. 4.1 

Trådløst nettverk Gjennomført iht. innføringsplan 
2019 

Målet er nådd 

Telekommunikasjon Gjennomført iht. innføringsplan 
2019 

Målet er nådd 

Støtte prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 
Levert kapasitet iht bestilling 98 % 97 % 
Interne/eksterne ressurser i 
regionale prosjekter i regi av 
Helse Sør-Øst RHF 

50 % 
 

55 % 

Levere som avtalt 
Redusere restanser for 
tjenestebestillinger 

30 % reduksjon ved utgangen av 
2019 

5,0 % økning 
 

Applikasjonssanering 
 

25 % reduksjon av utvalgte 
applikasjoner innen januar 2020 

Utført iht. oppnådd enighet med 
helseforetakene, jf. omtale i kap. 
4.6. 

Levere som avtalt 75 % 46 %, jf. omtale i kap. 4.3 
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Styringsparameter Målsetning 2019 
 

Resultat 2019 
 

Leveransetid tjenesteendringer 
 

25% reduksjon ved utgangen av 
2019 

48 %, økning jf. omtale i kap. 4.3 

Kundetilfredshet Totalopplevelse >= 3,6 (snitt) 3,6 
Øke kapasitet på gjennomføring 
av risiko- og sårbarhetsanalyser 

50 % 118 % 
 

Øke stabilitet i driftstjenester 
Løpende driftskvalitet - 
driftskalender - hendelser 
 

 27 grønne dager pr. måned 
pr. HF for 1. halvår 2019 

 28 grønne dager pr. måned 
pr. HF for 2. halvår 2019 

27 
 
27 

Brukeropplevd tilgjengelighet  99 % 99,96 % 
Antall kritiske hendelser 10 % reduksjon ved utgangen av 

2019 
27 % reduksjon 

Saker løst i første kontakt med 
kundeservice 

90 % 88,7 % 

Automatiseringsgrad og 
selvbetjening 
 

 Innføre FastPass ved Oslo 
universitetssykehus HF 

 Innføre ny løsning for 
bestilling av tilganger ved 
alle helseforetak. 

 Innføre ny Kundeportal som 
erstatning for dagens Min 
Sykehuspartner. 

 Starte innføring av digitale 
assistenter i brukerservice 

Jf. omtale i kap. 4.4 

Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 
E-læring innenfor 
informasjonssikkerhet 

99 % 
 

95,86 % 

Etablere prosess for 
sikkerhetsoppdateringer i 
samråd 
med Regionalt sikkerhetsfaglig 
råd (RSR), slik at alle klienter og 
servere, også 
lokalt ved helseforetakene, får 
installert nødvendige 
sikkerhetsoppdateringer 

Prosesser og verktøy for 
installasjon av nødvendige 
sikkerhetsoppdateringer er 
definert og operative. 
Rapportering etablert for å måle 
antall og andel klienter og 
servere i regionalt driftskonsept 
(omfatter Oslo 
Universitetssykehus HF, 
Akershus universitetssykehus 
HF, SIKT) som har alle 
nødvendige 
sikkerhetsoppdateringer. 
Rapportering gjennom 2019 
skal vise positiv utvikling på vei 
mot 2020-målet om at alle 
klienter og servere skal være 
oppdaterte. 

Prosesser og verktøy er etablert. 
 
Rapportering over servere og 
klienter er etablert 
 
Utvikling mot 2020-målet er 
positiv. 

Effektivisere og redusere kostnader 
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Styringsparameter Målsetning 2019 
 

Resultat 2019 
 

Kostnadsreduksjon 3 % reduksjon fra 2018 til 2019 Forventet kostnadsreduksjon 
ble implementert i budsjett 
2019. Realisert resultat for 
Sykehuspartner HF er i tråd med 
prognose. 

Redusert avtalekostnad Reduksjon på 30 millioner 
kroner fra 2018 til 2019 

34,3 MNOK 

Administrasjonseffektivitet Mindre enn eller lik 15 % 11,6 % 
Total IT-kost pr arbeidsflate 1%-poeng reduksjon fra 

budsjett 2019 til faktisk 2019 
2,1 %-poeng reduksjon 

Løpende infrastrukturkost / 
total IT-kost 

1,5%-poeng reduksjon fra 
forholdstallet pr. 31. desember 
2018 

6,0 %-poeng reduksjon 

Være en attraktiv arbeidsgiver 
Økt synlighet og attraktivitet 
som arbeidsgiver 
 

Vurdere og etablere ekstern 
scoring av 
arbeidsgiverattraktivitet 
Tiltaket er vurdert og det har 
vært innhentet tilbud fra hhv. 
Universum og Great Place To 
Work. Konklusjonen er at man 
ut fra en helhetsvurdering vil 
kunne oppnå samme 
attraktivitetseffekt gjennom 
tiltak etter ForBedring og 
kulturundersøkelse, og gjennom 
synliggjøring både internt og 
eksternt 

Gjennomført 

Økt medarbeidertilfredshet 75 78 
Økt tilfredshet innen faglig 
utvikling 

70 69 

Logistikktjenester 
Kundetilfredshet     Ferdigstille baseline og 

tiltaksplan 
 Gjennomført korrektive 

tiltak iht. plan 

Ferdigstilt 
Gjennomført 

Drift av regional 
forsyningsløsning 

99 % 100 % 

Kostnadsutvikling for drift av 
felles forsyningssenter  

Ferdigstille planverk som 
tilsvarer minst årlig 
effektiviseringskrav fra helse og 
omsorgs-departementet til 
spesialisthelsetjenesten 

Ferdigstilt 
 

Kostnadsutvikling for 
grunndataforvaltning på 
artikkelnivå 

Ferdigstille baseline og 
tiltaksplan der det fremgår 
målsettinger om redusert kost 
per artikkel 

Ferdigstilt 

HR-tjenester 
Kostnadseffektivitet i 
lønnsproduksjonen 

9 % økning fra 2018 = 1 126 10,1 % økning = 1 138 

Tabell 3. Styringsparametere og resultatkrav 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

10  Utviklingstrender og rammebetingelser 
Den demografiske utviklingen setter press på ressurskapasiteten i helsevesenet. En bærekraftig 
helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir. Dette krever nye 
måter å yte helsetjenester på og nye arbeidsformer for helsepersonell. Avstandsoppfølging, 
hjemmesykehus og flere fellestjenester på tvers av sykehusene – og på tvers av omsorgsnivåene, 
betyr samhandling samt økt bruk av teknologi og digitalisering. 
 
Medisinske megatrender og økt bruk av stordata peker i retning av algoritmebasert diagnostikk 
og beslutningsstøtte, samt mer persontilpasset behandling. Kunstig intelligens gjør det mulig å 
utnytte våre felles helsedata til å tilby raskere og mer presis diagnostisering, bedre behandling 
og mer effektiv ressursbruk. Regelverket muliggjør bruk av helsedata til det beste for 
fellesskapet. Sykehuspartner HF håndterer helsedata på vegne av halve Norges befolkning og er 
en sentral bidragsyter i verdiskapningen som ligger i mer og bedre bruk av helsedata. 
 
Innbyggerproduserte helsedata endrer møtet mellom helsepersonell og pasient. Befolkningen 
blir stadig mer opptatt av, og tar ansvar for, sin egen helse gjennom hele livsløpet. Flere 
innbyggere produserer egne helsedata og forvalter disse i helseøkosystem som gjør det enkelt å 
dele med ulike aktører. Over tid ser vi konturene av et skifte fra pasientens helsevesen til 
innbyggerens helsevesen. 
 
Omstillingen for helseforetakene krever raskere innføring av nye teknologiske løsninger. Økt 
bruk av skytjenester gir mulighet for høyere endringstakt og større bruk av lettvekts-IKT. 
Sykehuspartner HF ser på hvordan foretaket kan øke bruken av skytjenester – både i 
teknologiinfrastrukturen og i sluttbrukertjenestene. 
 
Moderne sykehusbygg har mange sensorer som gir tilnærmet kontinuerlig status på byggets 
tilstand. Byggenes data kan lagres og oppdateres i hele livsløpet gjennom bruk av Digital Tvilling 
som representasjon av virkelig status og geometri for fysiske bygg. Sykehusbyggeprosjektene i 
Oslo og Drammen har sammen med Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og 
Sykehuspartner HF som IKT-leverandør initiert konseptarbeid knyttet til datafangst, sporing og 
lokalisering. Målet er å hente ut effekter i form av bedre og billigere bygg, reduserte 
klimagassutslipp, mer effektiv ressursbruk, økt produktivitet og bedre tjenester. 
 
Digitalisering og innføring av ny teknologi har positive effekter. Det er imidlertid viktig å sikre 
felles prioritering og derigjennom ressursinnsats. Det er krevende å innføre ny teknologi. 
Implementering vil kreve tilgang på nok ressurser med riktig kompetanse og finansiering. Det er 
avgjørende med felles prioriteringer og felles løsninger innen gitte ressurser. For å få ønsket 
effekt av digitalisering og innføring av ny teknologi, kan det være behov for endringer av 
prosesser og pasientforløp. Dette vil kreve ledelsesmessig oppmerksomhet, økonomiske 
ressurser og ressursinnsats i helseforetakene.  

 
 

11  Strategier og planer 
Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling.  
 
Som en stor tilbyder av teknologi, også i nasjonal sammenheng, vil det framover være vesentlig 
for Sykehuspartner HF å bidra til å tydeliggjøre vår rolle og ansvar. Vi har i dag ansvar for 
infrastrukturforvaltning og –drift. Det er et stort behov for å standardisere og sanere 
infrastrukturen. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med helseforetakene i regionen. Dette vil 
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legge til rette for at Sykehuspartner HF kan aksle større oppgaver innenfor eksempelvis 
dataforvaltning og støtte til digitalisering av arbeidsprosesser, for å understøtte 
helseforetakenes primære oppgaver mest mulig effektivt.  
 
I 2019 er Sykehuspartner HFs strategiske målbilde videreutviklet, jf. orientering til styret i sak 
046-2019, sak 055-2019 samt egen temasak 11. desember 2019. Arbeidet med involvering og 
forankring er pågående. Dette arbeidet sluttføres 1. halvår 2020, og Strategisk målbilde 2025 vil 
da fremmes for behandling i styret. Strategisk målbilde 2025 skal støtte opp under Helse Sør-Øst 
RHFs Regionale utviklingsplan 2035 og Teknologistrategi.  
 
Sykehuspartner HF vil også være en aktiv bidragsyter i å realisere den regionale 
teknologistrategien gjennom program STIM.   
 
 
 


