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Situasjonsvurdering

Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat per november bedre enn budsjett. Inkludert i dette resultatet ligger den 
ordinære driften av foretaket inkludert forsyningssenteret, sammen med kostnader og avsetninger knyttet til 
moderniseringsarbeidet og initiativ for å styrke informasjonssikkerhet og personvern, samt sikker og stabil drift.

Utviklingen av kritiske hendelser viser fortsatt nedgang i november, med et lavere antall avvik enn resultatkravet. 
Leveransepresisjon for forsyningssenteret er i henhold til resultatkravet i november. 

Bemanning, justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk 
kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. Sykefraværet er lavere enn målet for 
året og lavere enn samme periode i fjor. Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, og med en økning fra tidligere 
måneder.

Det er også i november lagt ned vesentlig arbeid med prosjektene knyttet til bedret informasjonssikkerhet og med utredning 
og evaluering av alternative moderniseringsløp.



Målekort
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Økte rammer fra HS på 52 MNOK
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Vurdert mht. første kommuniserte dato.
3

RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI
Måned november Akkumulert

Samlet driftsresultat -333 MNOK -10,6 MNOK -242,2 MNOK

Driftsinvesteringer 85+521) MNOK 23,7 MNOK 101 MNOK

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 -62%#15 -43% / #193

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 84% 84,5%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 90% 92%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd 1A) 100% 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 96% 94,5%

Leveransepresisjon for tjenesteendringer
2

69% 75% 69%

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 97% 100% 98%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 93% 94,6%

Andel interne ressurser 55% 59% 53%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 

Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt 6-8% #11 10,3%/#145

Sykefravær - Sykehuspartner totalt 5,5% 5,5% 5,5%



Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF
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November 2017 Hittil i år

(tall i tusen) Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Budsjett Budsjettavvik

Basisramme  3 167  3 167    34 837  34 833   4

Driftsinntekter  292 844  311 346 - 18 502 3 339 744 3 358 813 - 19 069

Konsulentinntekt  17 983  25 546 - 7 564  191 123  252 067 - 60 945

Periferi og telekom  8 928  7 939   989  89 109  90 077 -  968

Annen inntekt  4 937  8 116 - 3 179  87 577  89 275 - 1 698

Sum driftsinntekter  327 858  356 113 - 28 256 3 742 390 3 825 065 - 82 675

Personalkostnader  97 216  89 049 - 8 168 1 053 356 1 050 321 - 3 035

Varekostnad  53 802  58 544  4 742  606 603  578 502 - 28 101

Avskrivninger  95 323  99 022  3 698  985 709 1 087 095  101 386

Service og vedlikehold  37 710  98 796  61 086  769 665 1 002 103  232 438

Ekstern bistand  27 323  6 413 - 20 910  188 864  85 431 - 103 432

Andre driftskostnader  24 090  26 141  2 051  347 698  273 526 - 74 172

Sum driftskostnader  335 464  377 966  42 501 3 951 895 4 076 978  125 083

            

Driftsresultat før viderefakturering - 7 607 - 21 852  14 246 - 209 505 - 251 913  42 408

            

Inntekter Viderefakturering - 2 850 - 1 606  1 244 - 34 576 - 17 671  16 905

Kostnader Viderefakturering  2 849  1 606 - 1 243  34 765  17 671 - 17 094

Netto Viderefakturerbare kostnader   1     1 -  189   -  189

            

Nettofinans - 2 976 - 4 518  1 542 - 32 465 - 45 570  13 105

Resultat - 10 581 - 26 370  15 788 - 242 160 - 297 484  55 324



Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Avvik kostnader
• Personalkostnad er totalt bak budsjett i november. Hele avviket for måneden knytter seg til avdelinger som var i scope i forbindelse med 

iMod, det vil si at den resterende delen av Sykehuspartner HF er på budsjett. Hittil i år er det samlet et negativt avvik (høyere forbruk). Ser 
man bort fra avdelingene som er nevnt over er det et positivt avvik (lavere kostnad) for året. Dette skyldes et etterslep på rekruttering av 
nye ansatte gjennom året. 

• Varekostnad er over budsjett. En stor andel gjelder varekostnad på Forsyningssenteret og har tilsvarende inntektsavvik. Resterende andel 
skyldes økt salg av periferi og telekom; man finner det samme avviket på inntektene og dette gir således ingen resultatavvik. 

• Totale avskrivninger har ligget gjennomgående under budsjett i hele år. Hoveddelen av dette gjelder avskrivninger som ikke kommer i iMod. 
Resterende del går mot inntektssiden og gir ingen resultateffekt. Dette har sin bakgrunn i lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger 
fra Digital fornying.

• Det er et positivt avvik på avtalekostnad i november. Dette skyldes en opprydning i avsetningene i hele avtalebasen som ble gjort i november 
som en forberedelse til årsoppgjøret. Omlag halvparten gjelder kundestyrte avtaler og vil dermed gi samme avvik på inntektssiden. Hittil i år 
er det da et positivt avvik. I hovedsak er dette kostnader som ikke påløp etter at iMod ble satt i bero. 

• Hittil i år er det brukt mer enn budsjett på ekstern bistand. Hoveddelen er avvik knyttet til ekstern bistand i forbindelse med aktiviteter 
knyttet til infrastrukturmoderniseringsprogrammet. For resten av Sykehuspartner er det et positivt avvik. 

• Andre driftskostnader er over budsjett hittil i år. Det består av et negativt avvik på iMod og et positivt avvik i resten av Sykehuspartner.
Avvik inntekter
• Avviket på driftsinntekter knytter seg i hovedsak til lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger grunnet forsinkelser på enkelte 

prosjekter fra Digital fornying. Som nevnt over er det også en nedgang på kundestyrte avtaler. 
• Det er et negativt avvik i november og hittil i år på konsulentinntekter. Avviket gjennom året har vært relativt stabilt etter at iMod ble satt i 

bero og det antas å øke med ca. samme månedlige beløp ut året.



Driftsinvesteringer
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Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer  på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser,
periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er 
prioritert i regionen fremfor reinvesteringer på eksisterende anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på driftsinvesteringer og 
bruken av midlene  prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet 
ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying.

Status per november
• Prognosen for driftsinvesteringer og finansiell leasing er økt med henholdsvis 52 og 90 MNOK. Dette med bakgrunn i økte rammer 

fra HSØ som er tildelt i brev den 13.07.2017. Total ramme for driftsinvesteringer er dermed 137 MNOK i 2017. Bruk av 
investeringsmidler er periodisert flatt i budsjett. 

• Det er påløpt ca. 23,7 MNOK i driftsinvesteringer i oktober og ca. 101 MNOK hittil i år. Prognosen viser at tildelte midler vil bli brukt 
innen utgangen av året. 

• Overført anlegg fra Digital fornying: Positivt avvik skyldes at prosjekter i Digital fornying er utsatt i forhold til budsjettet.



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

Ved utgangen av november er det oppnådd  en akkumulert reduksjon på kritiske hendelser med 43% hittil i år. 

TILTAK
• Oppfølging gjennom prosessene
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i november var 100 %, hvilket er over målkravet. 

Andelen interne ressurser som leverte timer til Digital fornying i oktober var 59 %, hvilket er over målkravet.

Utvikling
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Sykehuspartnerressurser har bidratt i følgende leveranser i perioden:

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER

Fødejournalsystemet Partus ble i november oppgradert til versjon 4.4 ved Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Østfold HF og Sykehuset i Telemark HF. Partus 4.4 er i hovedsak en 
feilrettingsversjon med begrenset ny funksjonalitet. Den nye versjonen skal gi brukerne en bedre brukeropplevelse med mindre feilsituasjoner og det forventes at forvaltning av 
systemet i Sykehuspartner forenkles.  

Produksjonssetting av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF ble fullført 21. november. Fire helseforetak og 
Revmatismesykehuset mottar nå elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus HF, de fire gjenstående får det første halvår 2018. 308 av de 312 reelle svarmeldingene fra 
21. november ble korrekt importert, mens 4 feilet pga. to ulike kodeverkfeil. Dette ble korrigert umiddelbart og meldingene korrekt importert.



Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%. 

Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanning, justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant annet for å 
dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. 
Sykefravær: Sykefraværet i oktober viser en svak økning de siste månedene, men innenfor måltallet for året og lavere enn samme periode i fjor
Turnover: Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, og med en økning fra tidligere måneder.
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TILTAK

• Bemanningsutvikling: Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom 
stillingsrådet

• Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte 
områder

• Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape 
retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og 
autonomi.

Turnover hittil i år 2015  - 6,9 % - 95 personer
Turnover hittil i år 2016  - 6,8 % - 88 personer
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