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Situasjonsvurdering
I 2017 er det lagt ned et betydelig arbeid i etablering av nytt forsyningssenter, og hvor det har vært arbeidet godt med å holde
leveransepresisjonen oppe på et tilfredsstillende nivå også i en overgangsfase mellom opprinnelig og ny leverandør.

Sykehuspartner HF står samlet sett i en krevende situasjon. Innen infrastrukturområdet pågår det et omfattende utredningsarbeid som 
skal danne grunnlag for beslutning om veien videre for å videreføre en nødvendig infrastrukturstandardisering- og modernisering, og 
som bbåde ivaretar sikker og stabil drift og ivaretar og bedrer informasjonssikkerhet og personvern. 

Foreløpig økonomisk resultat inkludert nedskrivninger for Sykehuspartner HF er på minus 336 MNOK. Årsavslutning pågår og vil kunne gi 
endringer i endelig resultat.

Det er gjennom året utført en rekke forbedringer knyttet til planverk og prosesser, samt en videre forsterkning av proaktivt vedlikehold 
av driftsmiljøet. Utviklingen av kritiske hendelser viser et positivt resultat gjennom året, med et vesentlig lavere antall avvik enn 
resultatkravet. Måltall for leveransepresisjon på tjenesteendringer er nådd, men hvor det vil være en videreføring av nødvendige 
forbedringstiltak.  

Sykefraværet viser en nedgang til 5,6 % mot 6,3% 2016.  Tiltak for å redusere sykefravær på berørte områder fortsetter etter plan.

Det har gjennom året vært etterslep på rekruttering av ansatte sammenlignet med plan. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant 
annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, og jevnt på 
samme nivå i årets siste måneder. Det er iverksatt og planlagt tiltak å redusere turnover.
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RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI
Måned Akkumulert

Samlet driftsresultat
4

-333 MNOK -93,7 MNOK -336 MNOK

Driftsinvesteringer 85+521) MNOK 35,6 MNOK 136,5 MNOK

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 -56% /#15 -44% / # 208

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 86% 85%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 91% 92%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd 1A og 2A) 100% 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 
3

96% - 95%

Leveransepresisjon for tjenesteendringer
2

69% 77% 69%

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 97% 99% 99%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 95% 95%

Andel interne ressurser 55% 57% 54%

KUNDE- OG BRUKERTILFREDSHET

Brukertilfredshet 5% (4,9) 4,9 4,9

Kundetilfredshet 10% (4,3) - 3,8

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 

Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt 6-8% #15 10,1%/#141

Sykefravær - SP totalt 5,5% 6,1% (november) 5,6%

Målekort
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1) 
Økte rammer fra HSØ på 52 MNOK

2)
Vurdert mht. første kommuniserte dato.

3) 
Iht. avtale med ny leverandør gjennomføres ikke måling for desember

4) 
Foreløpig økonomisk resultat inkludert nedskrivninger vil bli gjennomgått på 

styremøte 07.02.2018, årsavslutningen pågår.
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Oppdateres av Nils/Christer
- Tiltak gjennomført tas som ny foil eller i 

notatfelt. 

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

Utviklingen av kritiske hendelser viser et positivt resultat for 2017. Ved utgangen av desember er det oppnådd  en akkumulert reduksjon hittil i år på 44%. 
Optimalisering i endringsprosessen, økt overvåkning, styrket oppfølging av ofte berørte tjenester og tett oppfølging av tiltak etter kritiske hendelser har bidratt til 
den positive utviklingen. I 3. tertial var det imidlertid to kritiske hendelser som fikk negative konsekvenser for driften ved sykehusene, - reduksjon av 
pasientbehandling på Ahus 13. november som følge av treghet i Dips, samt at noen planlagte pasientaktiviteter på OUS 21. november ble utsatt som følge av 
nettverksproblemer.

TILTAK
• Økt kontroll og overvåkning
• Økt fokus på endringsstyring
• Økt proaktivitet
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Utvikling
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DIGITAL FORNYING - REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL)

Alle innbyggerne som er tilknyttet Helse Sør-Øst har fått tilgang til kjernejournal. De sykehusene i regionen som har tatt i bruk kjernejournal i 2017 er Sykehuset 
Telemark HF, Betanien Hospital, Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i Østfold HF. Prosjektet ble gjennomført på kortere tid og til lavere kostnad 
enn opprinnelige planer. Prosjektet er nå avsluttet.

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst har innført nasjonal løsning for automatisk tildeling av fødselsnummer (Trinn 1). 

Regional EPJ Standardisering er gjennomført ved Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset 21. oktober, og ved Akershus universitetssykehus 11. november. 

DIGITAL FORNYING – PROGRAM REGIONAL IKT FOR FORSKNING (RIF)
I programstyremøtet 19. oktober 2017 ga programstyret sin tilslutning til ny leveranseplan samt anbefaling om at de to prosjektene «Verktøy og Tjenester» og «IKT 
løsningskomponenter» går over i gjennomføringsfasen. Dette fordi flere leveranser som er overført til disse prosjektene nå er klare for anskaffelse og 
implementering. 

ANDRE PROSJEKTER

Prosjektet ASK (applikasjonssanering) har per utgangen av desember sanert i overkant av 200 servere, noe som gir en årlig besparelse på ca. 5,3 MNOK.

Dips-oppgradering ved Sykehuset Telemark HF og Betanien ble produksjonssatt i midten av oktober. Mange feilrettelser og endringer er levert i denne 
oppgraderingen. Som et resultat av at alle helseforetakene er standardisert og på samme versjon av Dips, dras det nytte av erfaringer fra helseforetak til 
helseforetak. Dette gir en gevinst i form av at det brukes totalt bruker færre timer enn estimert på å oppgradere og konfigurere testmiljøene. Det oppleves også 
betraktelig færre feilhåndteringsaker. 

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. 

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i tredje tertial var 99%. 57 % av ressursene som leverte timer til Digital fornying var interne 
ressurser fra Sykehuspartner. Andelen interne ressurser for Digital fornying har vært relativt stabil gjennom året så langt. For iMod har andelen interne ressurser sunket gjennom 
året, med størst nedgang i perioden april til juni, dette skyldes i hovedsak at interne ressurser er frigitt til driftsoppgaver.  

Sykehuspartner HF sine ansatte har blant annet bidratt i følgende leveranser i perioden:



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: Bemanningsstatus 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 viser en nedgang til 5,6 % mot 6,3% 2016.  Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder.

Turnover: Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, og jevnt på samme nivå i årets siste måneder. Det er iverksatt og planlagt tiltak å redusere turnover, bla tydeliggjøring av 
Sykehuspartners mål og oppgaver fremover, og innenfor medarbeiderskap, ledelse, kompetanse og kultur. Det er omfordelt midler til kompetanseheving og iverksatt tiltak for mer 
synlig ledelse ute på lokasjonene.
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TILTAK

• Igangsatte sykefraværsreduserende tiltak i HRØR og Kunder og tjenester utføres iht. 
plan 

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd

Turnover  totalt 2015       6,9 % - 95 personer
Turnover totalt 2016        6,8 % - 88 personer
Turnover hittil i år 2017   10,1 % - 141 personer

2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12
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Stabile tjenesteleveranser
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Mål 2017 - Stabile tjenesteleveranser Status Kommentar

Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte 
SLAer

Antall kritiske hendelser er ned 44% fra 2016, og kundeservice leverer i  
utstyrsutplasseringene iht. omforent plan og innenfor KPI om 80% 
besvarte telefoner i løpet av 60 sekunder.

Sykehuspartner skal etablere helhetlige tjenester for laboratorie-
og bildediagnostiske systemer på lik linje for det som er etablert 
for pasientadministrativt system.

Sykehuspartner har etablert porteføljer av applikasjoner og ledelse av 
porteføljen for laboratorievirksomhet og bildediagnostikk. Team som 
dekker porteføljene er definert og etablert, og erfaring fra andre tjenester 
blir lagt til grunn i den interne utviklingen av teamene og helhetlig 
håndtering av tjenestene

Sykehuspartner skal understøtte regional forvaltning av grunndata 
og kodeverk med nødvendige analyser og konsekvensutredninger 
av bestilte endringer på tvers av den regionale IKT-porteføljen, 
samt eksekverer endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk 
IKT.

Sykehuspartner har hatt rådgiver hos Helse Sør-Øst RHF og utført 
rådgivning i forbindelse med utredning av konsept for regional forvaltning 
av grunndata og kodeverk. Analyser og konsekvensutredninger er i 2017 
fortsatt gjort som del av aktiviteter i leveranseprosjektene i 
Sykehuspartner. 

Sykehuspartner skal følge etablert rutine for lukking av avvik og 
kontinuerlig vedlikeholde oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik.

Sykehuspartner har en etablert prosess for avvikshåndtering. Avvik fra 
andre helseforetak i regionen mottas, og håndteres med involvering fra 
linjen. I 2017 har det vært arbeidet aktivt med å synliggjøre 
avvikshåndtering som et viktig arbeid for kontinuerlig forbedring i 
virksomheten. Verktøystøtte er forsinket og ventes idriftsatt i 1. kvartal 
2018



Tilleggsoppdrag 31. mai 2017

Oppdrag gitt i foretaksmøtet 31. mai 2017 følges opp særskilt. Se sak 010-2018.
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Antall kritiske hendelser 1A 10 % forbedring fra 2016-nivå -44% Resultatet er en nedgang på 44% fra 2016.

Leveringstid innenfor SLA Ingen brudd I henhold til plan utstyrsutplasseringene og 
innenfor KPI om 80% besvarte telefoner ila. 
60 sekunder.

Pålitelighet i tjenesteendringer #15 % økning i antall leverte 
tjenesteendringer iht. avtalt 
leveringsdato fra 2016

69% Mål nådd og iht. resultatkrav for 2017 på 
69%

Informasjonssikkerhet Oversikt levert innen 1.4. 2017, deretter 
kontinuerlig vedlikehold

- Avvik på informasjonssikkerhet håndteres 
etter etablert manuell prosess i påvente 
av systemstøtte. Nytt avvikssystem er ikke 
etablert. Målet realiseres når dette er 

etablert.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre knyttet til stabile tjenesteleveranser
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Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
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Mål 2017 - Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse Status Kommentar

Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig 
forbedring synliggjøre fallende enhetskostnader for tjenester innen 
drift og forvaltning.

Resultatet for Sykehuspartner HF korrigert for iMod viser et positivt 
resultatavvik på 25,6 MNOK. Dette vil representere effektivisering på et 
overordnet nivå, samtidig har de totale leveransene blitt sterkt påvirket av 
at iMod er satt i bero, og det påvirker måloppnåelsen.

Sykehuspartner skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening 
innen brukerstøtte og foreslå konkrete tiltak som vil gi fallende 
enhetskostnader.

Innført verktøy for håndtering av passordbytte og låst konto (Fastpass) for 
helseforetak med noen unntak. Fra dette ble innført i juni og hittil har 
løsningen vært benyttet 16493 ganger. Fast måling er ennå ikke etablert 
grunnet utfordringer med nytt verktøy.

Sykehuspartner skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å 
redusere avtalekostnader. I dette ligger et ansvar for en 
kontinuerlig vurdering og forbedring av den samlede 
avtaleporteføljen og vurderinger av hvorvidt eksisterende 
avtaleform skal videreføres eller hvorvidt endringer i kontraktsform 
kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid.

Årshjul for avtaler er basis for å prioritere hvilke avtaler Sykehusinnkjøp og 
Sykehuspartner fokuserer på. Godt samarbeid med de ulike fagmiljøene i 
Sykehuspartner og med regionale prosjekter er vesentlig for dette 
arbeidet, og det har vært en god prosess for å gi innspill til 
anskaffelsesplanen for 2018. Videre er nødvendige avtaler prolongert fordi 
iMod er satt i bero, og Helse Sør-Øst RHF har deltatt på et par nye 
nasjonale anskaffelser av samme årsak. For disse avtalene og nye 
anskaffelser er det tatt forbehold om mulighet for å tre ut av avtalene 
dersom avtalen med ekstern partner videreføres.



Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse  
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar
Total it-kost pr arbeidsflate 5 % reduksjon fra 2016. Total IT kostnad 

(operasjonelle kostnader og avskrivninger) 
/ antall arbeidsflater

+1,2 % Det er en økning på 1,2 % sammenlignet med 
budsjett 2016. Total IT-kostnad er lavere enn 
budsjett, men da antall arbeidsflater også er 
lavere enn budsjett blir det et negativt avvik 
per arbeidsflate. 

Løpende infrastrukturkost/total it-kost 5 % reduksjon fra 2016. Operasjonelle 
kostnader og avskrivninger i Arbeidsflate, 
Datasenter, Nettverk, og Telekom / Total 
IT kostnad (operasjonelle kostnader og 
avskrivninger)

-11,1 % Målet er nådd. Forholdstall går ned fra 33,7 % 
til 30,0 %. Det tilsvarer en nedgang på 11,1 % 
mot 2016. 

Administrasjonseffektivitet Etablere nullpunkt. Personalkost for 
stabene vurdert mot personalkost for 
virksomheten for øvrig

- Dette nullpunktet blir etablert per 31.12.2017 
basert endelige tall for 2017.

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2016. Antall henvendelser 
til kundeservice som avsluttes uten 
menneskelig intervensjon/ totalt antall 
henvendelser

Fast måling er ennå ikke etablert, jfr. målkrav
for området.

Avtalekost Reduksjon med 25 MNOK fra 2016 Reduksjon er oppnådd basert på vurderinger 
av volum vs. behov, funksjonalitet vs. behov, 
support vs. behov, prisforhandlinger og noe 
lavere kostnader enn budsjettert. 

Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1000 lønns- og trekkoppgaver pr årsverk 1026 Målet er nådd. Akkumulert pr. desember er 
antallet 1026 LTO pr årsverk.
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Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar
Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- og driftsoverdragelse til HPE innen 
1.5.2017.

Gjennomføring er utsatt som følge av at iMod er satt i bero.

Gjennom infrastrukturmoderniseringsprogrammet skal Sykehuspartner sørge 
for sanering og konsolidering av applikasjonsporteføljen. Arbeidet skal skje i 
samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere avtaler med alle 
helseforetakene som beskriver nedtak av applikasjoner og innføring av 
infrastrukturmodernisering. Avtalene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidet var organisert som del av iMod programmet, men videreføres som eget 
prosjekt (ASK) med formål om å kartlegge og analysere applikasjonsporteføljen, samt å 
sanere servere og applikasjoner etter avtale med helseforetakene. Det er nå etablert 
lister over alle kjente applikasjoner hos alle helseforetakene, og for flere av 
helseforetakene er det inngått avtaler om hvilke applikasjoner som skal saneres.

Sykehuspartner skal i 2017 etabler et regime for planlegging, dokumentering 
og rapportering på gevinstuttak fra infrastrukturmodernisering.

Det er gjennomført workshops med et pilotforetak for å definere gevinstområder og 
en kunderettet gevinstrapport. Den samme prosessen ble gjennomført internt i 
Sykehuspartner, da med fokus på gevinstuttak i egen organisasjon. Sykehuspartners 
del av gevinstrapporten er innarbeidet i ordinær virksomhetsrapport, mens arbeidet 
med rapporten for helseforetakene ble satt på vent samtidig med iMod.

Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra 
Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying. 

Sykehuspartner skal i løpet av andre kvartal etablere en helhetlig 
kompetanseplan som minimum omfatter vurdering av kritisk kompetanse for 
Sykehuspartner, potensiale for effektivisering og plan for 
kompetansedreining.

Mål for 2017 97% iht bestilling. Resultat for året 99%

Det er i 2017 gjennomført en organisatorisk kompetanseanalyse for å kartlegge 
kompetansegap iht. målbildet 2020. Det er igangsatt arbeid for å utarbeide system og 
strukturer for å dekke gapet

Prosjektveiviseren skal benyttes i alle prosjekter. Alle prosjekter skal 
dokumentere fremdrift basert på earned value-metoden i CA PPM. 
Styringsdokumentasjon fra prosjektene skal være dokumentert, transparent 
og tilgjengelig.

Sykehuspartner har hatt en positiv utvikling knyttet til bruk av prosjektveiviser og 
CAPPM. Det er etablert tydeligere porteføljestyring internt i Sykehuspartner og det er 
fokus på bruk av metodikk og verktøy for interne prosjekter og kundeprosjekter. Det 
benyttes ikke earn value management fullt ut i nevnte prosjekter, men det er fokus på 
økonomi- og fremdriftsstyring. 



Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar
Sykehuspartner skal fremlegge en plan for eier som synliggjør 
prioritering og finansiering (utvikling og drift) for Sykehuspartners 
understøttelse av de innovasjonsprosjekter som er prioritert.

Sykehuspartner har foreslått etablering av tjenester som understøtter innovasjon, 
forskning og lettvekts IKT i dialogmøter med HSØ RHF høsten 2017, i nær dialog med 
programmet Regional IKT for forskning. Sykehuspartner utarbeider en konseptanalyse 
for dette, som ferdigstilles tidlig i 2018

Sykehuspartner skal tilrettelegge for rapportering/uttrekk av 
rapporter over forbruk av antibiotika, resistensutvikling mm, 
verktøy for dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.

Tiltak ikke iverksatt. Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av 
målkrav fra Helse Sør-Øst RHF

Sykehuspartner skal understøtte helseforetakenes arbeid med 
etablering og drift av 3-strøms møterom til bruk i multidisiplinære
team-møter. 

Tiltak ikke iverksatt. Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av 
målkrav fra Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner skal etablere og tilby helseforetakene systemstøtte
tilpasset ny utdanningsstruktur for leger.

Basert på den nasjonale standarden har Sykehuspartner HF implementert en regional 
løsning i henhold til de krav som er fastsatt. Løsningen ble satt i drift i juni 2017, og de 
nasjonale læringsmålene er gjort tilgjengelig for det enkelte foretak i regionen.

Sykehuspartner skal levere kvalitetssikrede personal- og 
stillingsdata til Nasjonal bemanningsmodell i henhold til regionale 
og nasjonale føringer.

Dette er del av ordinær drift i virksomhetsområdet og følges opp etter behov og 
bestillinger fra Helse Sør-Øst RHF.



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre knyttet til gjennomføring av prioriterte utviklingsområder

19

Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar
Levert kapasitet iht
bestilling

97 % levert iht bestilling 98% Resultat for 3. tertial. Akkumulert for året etter 3. tertial er 99%

Faktureringsgrad 90 % av total kapasitet i tjenesteutvikling inkl. overhead 94,6 %

Interne/eksterne 
ressurser

55% Andel interne timer/totalt leverte timer til Digital 
fornying og iMod

57% Resultat for 3. tertial. Akkumulert for året etter 3. tertial er 53,5%. 
Dette skyldes i hovedsak at en del interne ressurser som ble frigitt 
etter at iMod ble satt i bero er satt til å jobbe med  SLA og andre 
driftsoppgaver.

Etterlevelse av 
prosjektveiviseren

100% Andel prosjekter som følger gjeldende prosedyrer og 
metodikk

70% 70 % for prosjektene i programmene i Digital fornying og 
interimporteføljen i Sykehuspartner 

Krav til kompetanse 
på prosjektområdet

0 % avvik.  Dokumentasjon på at alle prosjektledere (og 
sentral prosjektressurser/forvaltningsressurser/ testleder), 
eksterne og interne, har gjennomført den obligatoriske 
opplæringen (for eksempel risikostyring for prosjektledere)

0% 0% avvik per 31.12.2017 for gjennomført kurs i risikostyring



Innholdsfortegnelse

Målekort

Operasjonell status

Oppdrag og bestilling - mål 2017:

Stabile tjenesteleveranser

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse

Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder

Bedret bruker- og kundeopplevelse

Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning

Organisatoriske krav og rammebetingelser

Øvrige mål og føringer
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Bedret bruker- og kundeopplevelse
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Temperaturmåling brukertilfredshet Forbedring med 5 % fra 2016 
(måltall=4,9).  Temperaturmåling: 
tilfredshet med løsning av innmeldte 
saker

4,9 Total gjennomsnitt for temperaturmåling for 
2017, HR og IKT er 4,9.

Resultat på regelmessige kundemålinger av 
totalopplevelse med Sykehuspartner

Forbedring med 10 % fra 2016  (måltall = 
4,3). Kunderapport – måling på 
kundetilfredshet for alle kunder

3,8 (1.halvår 2017) Kundetilfredsheten har gått marginalt ned siden 
siste måling i 2016. Målet på 10% økning er ikke 
nådd. Samlet kundetilfredshet ser ut til i stor 
grad å henge sammen med iMod som er stilt i 
bero samt leveransesituasjonen ifm 
tjenesteendringer. Flere forenklinger i prosessen 
for tjenesteendringer vil bli implementert ifm ny 
tjenesteavtale for 2018.

Saker løst i første kontakt kundeservice 90 % løst i første kontakt med 
kundeservice. Resultater for overordnet 
kundetilfredshet skal vises både som 
aggregerte tall for foretaksgruppen som 
helhet og fordelt pr helseforetak

HRØR: 91%

IKT: 86%

IKT: En økning i løsningsgraden fra 2016 til 2017 
og med en samlet positiv utvikling. 
Det jobbes på flere områder for å øke 
løsningsgraden. Det skal utarbeides en ny 
opplæringsplan for 2018 innen utgangen av 
januar.



Brukertilfredshet

Brukertilfredsheten ligger per desember på 4,9. For løsningsgraden i første kontakt med kundeservice leveres det også bra på siste måned i 
rapporteringen på 86%

Status på iverksatte forbedringer

Det jobbes i to akser med kompetansekartlegging, kartlegging av oppgaver som ikke løses i dag og tiltak for å overføre disse til
brukerservice og kompetansekartlegging hos den enkelte ansatte og opplæringstiltak.

Overordnede resultater på brukertilfredshet Total brukeropplevelse med Sykehuspartner
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend Snitt hittil i 
år

Temperaturmåling 
brukertilfredshet

>5% dvs. 4,9 
(baseline 
desember 2016: 
4,7)

4,8 4,9

Andel saker løst i første 
kontakt med kundeservice 90% 86%

87,5%
Andel saker løst i første
kontakt med HR-brukerstøtte 90% 91%



Innholdsfortegnelse

Målekort

Operasjonell status

Oppdrag og bestilling - mål 2017:

Stabile tjenesteleveranser

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
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Øvrige mål og føringer
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Mål 2017 – innkjøp, logistikk og regional ERP løsning
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Mål 2017 - Innkjøp og logistikk Status Kommentar

Sykehuspartner skal implementere ny avtale for drift av regionalt 
forsyningssenter med full drift fra 1.1.2018.

Alle foretak er overført fra Bring til OMS iht plan. Lageret hos Bring ble tømt 
innen 31.12 som planlagt og varelager flyttet til OMS. Endelig godkjenning av 
implementering OMS skal skje 25. januar 2018. 

Sykehuspartner skal legge frem en plan for effektivisering og 
forbedring av produksjon og leveranser av grunndata. (Planen 
ferdigstilles innen 15. april 2017 for samordning med pågående arbeid 
for implementering av regional ERP-løsning i Oslo universitetssykehus.)

Det er igangsatt et arbeid knyttet til dette, der det er mottatt foreløpig versjon 
av oppdragsdokument for foranalyse av statiske artikkelnummer og tredje 
enhetsnivå. Foranalysen ble levert til Helse Sør-Øst RHF som avtalt den 22. 
desember, og arbeidet skal videreføres i 2018.

Sykehuspartner skal utarbeide innspill til logistikkdelen av ny regional 
Innkjøps- og logistikkstrategi innen utgangen av mars 2017.

Sykehuspartner har levert ressurser/innspill til arbeidet med ny strategi som 
blir ledet av Helse Sør-Øst RHF. Selve strategiarbeidet stanset imidlertid opp 
sommeren 2017 og har ikke kommet i gang igjen. Avventer videre føringer fra 
Helse Sør-Øst RHF.

I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner 
utarbeide og legge frem forslag til oppdatert sortimentsstrategi med 
tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i arbeidet med å få etablert 
en utrullingsplan med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle 
helseforetakene i foretaksgruppen.

Avklart med Helse Sør-Øst RHF at dette arbeidet skal påbegynnes i etterkant 
av at overordnet strategi for innkjøp- og logistikkområdet i Helse Sør-Øst RHF
er ferdigstilt.

Sykehuspartner skal sette av ressurser for utvikling av rapporter som 
understøtter helseforetakenes felles forbedringsarbeid og 
gevinstrealisering som forenkler rapportering og oppfølging av 
regionale måleparametere. Dette arbeidet skal finne sted etter 
nærmere bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.

Det ble tidlig i 2017 avtalt med Helse Sør-Øst RHF at dette initiativet skulle 
gjennomføres etter nærmere bestilling. Det er imidlertid ikke kommet noen 
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til dette målet. Det ble i uke 34 foretatt 
en gjennomgang av KPI rapporter for logistikk i BI Apps, der en oppsummering 
er sendt til Helse Sør-Øst RHF. Det avventes fortsatt på tilbakemelding om 
videre fremdrift.



Styringsparametre knyttet til innkjøp, logistikk og regional ERP løsning

Mål og styringsparameter for Sykehuspartner innkjøp og logistikk er i hovedsak i henhold til plan. Leveringspresisjon HSØ forsyningssenter har stabil og 
god kvalitet. Plan for modell for tjenesteprising utarbeides.
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Kundetilfredshet
Etablert “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak iht. plan.

Ikke gjennomført. Bytte av leverandør til 
forsyningssenteret har vært prioritert.

Kostnadsutvikling for drift av felles 
forsyningssenter

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

Det er etablert en baseline for 
kostnadsutvikling drift av 
forsyningssenter i 2017. Konkret 
målsetting er ikke etablert. 

Kostnadsutvikling for grunndataforvaltning på 
artikkelnivå

Etablert “base-line” og tiltaksplan der 
det fremgår målsettinger om redusert 
kost per artikkel

Det er etablert en baseline for 
kostnadsutvikling for 
grunndataforvaltning i 2017. Konkret 
målsetting er ikke etablert. 

Implementering av ny avtale for drift av 
regional forsyningsløsning

Ordinære prosjektleveranser og tiltak 
for risikostyring i henhold til 
prosjektplan

Alle foretak er overført fra Bring til OMS i 
henhold til plan.
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Oppdrag og bestilling - mål 2017:
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Organisatoriske krav og rammebetingelser
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Mål 2017 - Organisatoriske krav og rammebetingelser Status Kommentar

Sykehuspartner skal arbeide for å motivere og tilrettelegge 
for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 
prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, 
tillitsvalgte og utdanningssektoren

Det er ikke utfordringer knyttet til ufrivillig deltid i Sykehuspartner. Alle 
stillinger lyses i hovedsak ut som fulltidsstillinger, og det er svært få 
deltidsstillinger. 

Sykehuspartner skal sørge for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 
risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll.

Tilfredsstillende informasjonssikkerhet er en prosess som har kontinuerlig 
høyt fokus i Sykehuspartner. Det har blitt gjennomført risikovurderinger iht. 
plan, og samarbeidet med regionalt risikovurderingsteam og regionalt 
sikkerhetsråd har fungert på en god måte. 

Helseforetaket skal innen utgangen av første kvartal 2017 
sørge for at felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem.

Sykehuspartner har i løpet av 2017 innført det regionale styringssystemet. 
Det er fremdeles noe overlapp mellom det regionale styringssystemet og 
Sykehuspartners forløper. Dette vil avstemmes i løpet av første halvår, men 
dokumentene er godt harmonisert da flere av dokumentene i det regionale 
styringssystemet kommer fra Sykehuspartner allerede.



Innholdsfortegnelse

Målekort

Operasjonell status

Oppdrag og bestilling - mål 2017:

Stabile tjenesteleveranser

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse

Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder

Bedret bruker- og kundeopplevelse

Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning

Organisatoriske krav og rammebetingelser

Øvrige mål og føringer

28



Øvrige mål og føringer 
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Mål 2017 – Sykehuspartner Status Kommentar
Sikre gjennomføring og god driftsoverlevering fra alle 
prosjekter

Leveranse- og vedlikeholdsvinduene hver torsdag samler leveranser og har stor 
grad av systemfokus sammenliknet med individuelle leveranser.  Måten å 
planlegge, gjennomføre og rapportere leveransene på er blitt meget godt 
mottatt hos helseforetakene.  Det ser ut til at kvaliteten bedres betydelig
gjennom denne måten å levere på.

Referansearkitektur og forvaltningsmodell som sikrer økt 
standardisering av MTU i fremtidig driftsmodell (FMO) er 
etablert og forankret i foretaksgruppen

Siste tertial har det vært et ekstra ressurspådrag for å etablere nye prosesser og 
verktøy. Sammen med redusert ressurstilgang pga. sykefravær hos 
nøkkelressurser er MTU leveransemodell ikke ytterligere breddet i 
foretaksgruppen. Referansearkitektur og regional kravspesifikasjon for MTU er 
under utarbeidelse under ledelse av HSØ og er fortsatt under arbeid.

Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til leveranser og 
kostnader for tjenesteendringer og oppgraderinger 

Mål knyttet til leveransepresisjon er nådd og ny tilbudsprosess er implementert. 

Etablere en forbedret forespørsels- og tilbudsprosess tilpasset 
ekstern partner og som er enkel å benytte, med tilbud som er 
lette å forstå 

Ny prosess tatt i bruk 30.10.17, men ikke tilpasset ekstern partner. Ny utforming
av tilbudsdokumentet er utarbeidet og implementeres i 2018 sammen med ny 
estimeringsmodell.

Ansatte samhandler effektivt på tvers av interne og eksterne 
fagmiljø

Økt fokus på samhandling gjennom endringsledelsestiltak på ledersamlinger, 
ledernettverk og bistand i organisatoriske tiltak på ulike avdelings/seksjonsnivå. 

Ansatte forstår hvordan eget arbeid gir verdi for kunden Kundefokus har vært tema på ulike samlinger som Fagdag, ledersamlinger, 
ledernettverk og avdelings/seksjons-/enhetssamlinger. 

Videreutvikle en felles kultur; vi møter opp i tide, er godt 
forbered og leverer som avtalt både til eksterne og interne 
kunder

Tiltak rundt smarte grep, herunder møtekultur gjennomført på ulike lunsjmøter. 
Ytterligere fokus iverksettes nå i januar 2018.



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

HMS og ytre miljø

Det arbeides systematisk med HMS gjennom opplæring og oppfølging, og med ekstra fokus på håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i tilknytning til 
endringsprosesser. Det arbeides med å sikre overgang til ny miljøstandard (ISO14001:2015)

Styringsparametre Resultatkrav Resultat
1. tertial

Resultat 
2.tertial

Resultat
3. Tertial 
(pr. nov)

Kommentar

Sykefravær

5,5% 6,1%
5,5%

Sykefraværet i november har steget fra forrige måned og ligger nå over måltall. 
Sykefraværet i samme periode i fjor var 7,3 %. Sykefraværet viser en nedgang med 5,6 % 
mot 6,3% 2016.  Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder.

Antall HMS avvik etter tilsyn NA 0 0 0 Ingen tilsyn.

HMS-handlingsplaner etter 
vernerunder

NA 100% 20% 65% 13 av 20 verneområder har oppdaterte handlingsplaner etter vernerunden.

HMS hendelser NA 0 1 2 Alle hendelser behandlet og lukket.

Personskadefrekvens NA 0 1 0 Ingen skader meldt i 3. tertial.

Sykehuspartner har integrert Ytre miljø inn i HMS arbeidet og sikrer at organisasjonen er i samsvar med kravene i ISO 14001 ved e-læringskurs, revisjoner og oppfølging av delmål i 
virksomhetsområdene.
Det arbeides systematisk med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende opplæring og oppfølging innen HMS med spesiell fokus på medarbeidere og enheter som er berørt 
av omstilling og endring. 
Nærværsprosjekter er etablert som fraværsreduserende tiltak i HRØR og Kundeservice, og kurs i Livsstyrketrening er gjennomført for medarbeidere som ønsker å bedre egen 
mestringsevne. 
Det er etablert prosjekt for profesjonalisering av vernetjenesten med hensikt å styrke ansattes medvirkning i virksomhetens kontinuerlige arbeid med kartlegging og oppfølging av 
arbeidsmiljøet. 
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Revisjon – Interne og eksterne revisjoner

Tre av syv interne revisjoner er utført som planlagt. To revisjoner er flyttet til 2018. En revisjon er ikke gjennomført, og ny plan er ikke 
kommunisert.  Revisjonsansvarlig for alle revisjoner er utpekt.   

Revisjonsområde (tema) Omfang Tidsperiode

ISO 14001 (Miljøstyring) Miljøkrav i anskaffelser og leverandøroppfølging

Lov om offentlige anskaffelser 

Q1 Utført

God Distribusjonspraksis (GDP) Avvikshåndtering Q2                                   Utgår, erstattes av revisjon           

Forsyningssenteret  Q1 2018

Styring av leverandører Sikre at riktige krav blir stilt, avtaleoppfølging Q2 Utført

Kundeorientering Realisering av tiltak som påvirker kundetilfredshet Q3                                    Utført

Prosessetterlevelse Incident, Problem, Change Q3 Flyttet til Q1, 2018

Informasjonssikkerhet Avhending av IKT-utstyr Q3/Q4                            Ikke gjennomført

Kostnadseffektivitet Verifisere kostnadseffektivitet Q4                                   Flyttet til Q1, 2018

Interne revisjoner: Revisjonsprogrammet inneholder syv revisjoner for gjennomføring i 2017. 
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Revisor/Tilsyn Målet med revisjonen/tilsynet Status Kommentar

DnV GL

Periodisk revisjon iht ISO 14001:2004

Periodisk kontroll av sertifisering etter ISO 14001:2004. Gjennomført

Konsernrevisjonen Forvaltning av lisensiert programvare. Gjennomført Rapport og tiltak ble lagt fram for 

styret 30. august

Oslo universitetssykehus HF Revisjon av tilgang til DIPS for databehandlers personell Pågår Dokumentasjon og redegjørelse 

oversendt 31. august

Konsernrevisjonen Forvaltning av GAT Gjennomført Rapport er ikke mottatt per dd.

Eksterne revisjoner:



1 - Styring og prioritering: Svak styring av tjenestene eller mangelfull prioritering – avvik i avtale og 
leveranser

2 - Vedlikeholdsetterslep: Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering - økende antall 
kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer med tilgang til kompetanse

3 - Utfordring knyttet til målkrav: Høyt aktivitetsnivå – lavere evne å levere iht. målkrav eller lavere 
endringsevne

4 - Informasjonssikkerhet: Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er ansvarlig for vesentlige brudd på 
informasjonssikkerhet - svekket pasientsikkerhet og omdømme

– Hendelse har slått til  - vurdering av risiko og tiltak gjøres blant annet på bakgrunn av arbeidet knyttet til 
oppfølging av hendelsen og arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern

5 - Kvalitet i leveranser: Manglende kvalitet i leveranser – ustabil drift eller forsinkelse og forlenget 
investering i systemer som skal avvikles

6 - Leverandørstyring: Svak styring av leveranser fra eksterne leverandører - økte kostnader, forsinkelser og 
problemer med forpliktelser

7 - Infrastrukturmodernisering: Teknologisk standardisering i foretaksgruppen– manglende kapasitet til 
implementering, økt krav til beslutningsevne, forlenget transisjonsperiode eller uoverensstemmelse om 
utførelse og økonomi 

– Risikovurdering relatert til infrastrukturmodernisering følger av arbeidet med alternativutredninger

8 - Kompetanseutvikling: Manglende evne til kompetansevridning – svekket leveranse- og konkurranseevne

Overordnet risikobeskrivelse
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6

1

3

8

Risikovurdering pr. desember 2017 

7
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Risikostyring og tiltak 
# Område Risiko

Sannsynlighet/ 
konsekvens

Tiltak

1
Styring og 
prioritering

Svak styring av tjenestene eller mangelfull 
prioritering – avvik i avtale og leveranser

Moderat/ 
Moderat

• Ta eierskap til regional styrings- og forvaltningsmodell

• Definere kundetjenester og underliggende tjenesteportefølje

• Styrke livssyklusperspektiv for tjenester

• Tydeliggjøre roller og ansvar

• Videreutvikle leveranseprosesser som understøtter leveranseplan 

• Tett oppfølging av kunde og leveranseplan for 2018

• Etablere og gjennomføre planer pr. kundetjeneste

• Gjennomføre investeringer i automatisering og selvbetjening 

• Videre forbedring av tilbudsprosess

2
Vedlikeholds-
etterslep

Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende 
modernisering - økende antall kritiske hendelser, 
økte driftskostnader og problemer med tilgang 
til kompetanse

Stor/ Alvorlig

• Videreføre målrettet arbeide for å redusere kritiske hendelser (virksomhetsovergripende, spesifikke HF og 
løsninger)

• Sikre beslutning knyttet til oppdrag fra Foretaksmøtet 31.05.2017

• Prioritere tiltak spesifikt rettet mot sikker og stabil drift iht. økte driftsinvesteringsmidler

• Sikre god styring mht. «end of support» og «end of life» på produkter

3
Utfordring knyttet 
til målkrav

Høyt aktivitetsnivå – lavere evne å levere iht. 
målkrav eller lavere endringsevne

Stor/ Moderat

• Styrke kapasitet og samhandling innenfor prioriterte områder 

• Gjennomføre tiltak knyttet til ledere og medarbeidere for å sikre endringsevne

• Gjennomføre videre forbedring av prosesser, roller og verktøy 

• Tett oppfølging av kundeplan per HF



Risikostyring og tiltak 
# Område Risiko

Sannsynlighet/ 
konsekvens

Tiltak

4
Informasjons-
sikkerhet

Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er 
ansvarlig for vesentlige brudd på 
informasjonssikkerhet - svekket pasientsikkerhet og 
omdømme

Videre avklaring

Hendelse har slått til  - vurdering av risiko og tiltak gjøres blant annet på bakgrunn av arbeidet knyttet til 
oppfølging av hendelsen og arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern

• Tiltak på kort sikt forseres for å redusere risiko (redusert angrepsflate og forbedret deteksjon)

• Styrking av operativ sikkerhet mht. prosess, verktøy og bemanning

• Avklare og iverksette tiltak knyttet til dagens driftssituasjon 

• Gjennomføring initiativ gjennom programmet ISOP (informasjonssikkerhet og personvern)

• Planmessig utvikling og forbedring av metodikk og prosesser innenfor sikkerhetsområdet og
personvernregelverket

5
Kvalitet i 
leveranser

Manglende kvalitet i leveranser – ustabil drift eller 
forsinkelse og forlenget investering i systemer som 
skal avvikles

Stor/ Moderat

• Øke prosjektmodenhet innen utvalgte områder

• Reduksjon av avvik gjennom kvalitetskontroll ved faseovergang for prosjekter

• Tydeliggjøre krav til system- og sikkerhetsarkitektur og driftbarhet, og styrke mottak og innføring fra prosjekt til 
produksjon

• Kartlegging, analyse, plan og gjennomføring - lukking av operasjonelle risikoer

6
Leverandør-
styring

Svak styring av leveranser fra eksterne 
leverandører - økte kostnader, forsinkelser og 
problemer med forpliktelser

Liten/ Alvorlig

• Videre kvalitetssikring av avtaleporteføljen 

• Videre arbeide med å sikre kontroll på lisenser

• Videre styrking av kontraktsstyring 

7
Infrastruktur-
modernisering

Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet –
manglende kapasitet til implementering, økt krav til 
beslutningsevne, forlenget transisjonsperiode eller 
uoverensstemmelse om utførelse og økonomi

Videre avklaring

Risikovurdering relatert til infrastrukturmodernisering følger av arbeidet med alternativutredninger

8
Kompetanse-
utvikling

Manglende evne til kompetansevridning – svekket 
leveranse- og konkurranseevne

Liten/ Alvorlig

• Sikre tydeliggjøring av roller og ansvar gjennom arbeidet med tjenesteorientering

• Utarbeide og iverksette plan og system for kompetansedreining

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd


