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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 

1.1. Sykehuspartner HFs oppgaver og organisering 

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for å levere, drifte og forvalte IKT-, 
HR- og logistikktjenester til alle sykehusene i regionen. Foretaket betjener ca. 80 000 
brukere i Helse Sør-Øst og støtter ca. 58 000 arbeidsstasjoner. 

Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av 
regionens IKT-løsninger, og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. 
Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for standardisering og konsolidering av 
applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet. 
Konsolidering og sanering skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF og øvrige 
helseforetak som eiere av applikasjonene. Sykehuspartner HF skal stille nødvendig 
kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og -implementering av 
regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra Digital fornying. Sykehuspartner HF 
har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak fra prosjekt til forvaltning og drift. 
Prosjektressurser i tilknytning til infrastrukturmodernisering (herunder også 
alternativutredninger), samt andre prosjekter kommer i tillegg.  
 

IKT-området representerer om lag 85 % av aktiviteten i Sykehuspartner HF, der 
foretaket er ansvarlig for drift, forvaltning og kundeservice for foretaksgruppen i Helse 
Sør-Øst. Samlet portefølje er på ca. 2400 applikasjoner med ulik grad av ansvar for 
forvaltning. Sykehuspartner HF har etablert basisovervåkning på infrastrukturen i Helse 
Sør-Øst.  

1. mai 2017 var det planlagt at Sykehuspartner HF skulle gjennomføre en 
virksomhetsoverdragelse av IKT-infrastrukturen til ekstern leverandør. Foretaksmøte 
31. mai 2017 stilte dette arbeidet i bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag 
å utrede mulige alternativer for etablering av modernisert infrastruktur, gjennomføre 
forbedringstiltak, samt redegjøre for flere forhold knyttet til driften med fokus på 
tilgangsstyring og informasjonssikkerhet.  
 
Sykehuspartner HF forvalter HR og økonomi- og logostikktjenester, og leverer regionale 
HR-tjenester til alle ansatte i Helse Sør-Øst, herunder behandles ca. 50 milliarder i lønn 
og annen godtgjøring, og det produseres årlig ca. 92 500 lønns- og trekkoppgaver. I 
tillegg har virksomheten ansvar for Helse Sør-Øst forsyningssenter og produksjon av 
felles regional varekatalog.   
 
Sykehuspartner HF er organisert i seks virksomhetsområder: 

• Kunder og tjenester 
• Plan og styring 
• Tjenesteutvikling 
• Produksjon 
• HR, økonomi og logistikktjenester  
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Sykehuspartner HF sin organisasjon i 2017 

Fig 1. Organisasjonskart for 2017.  

 
Gro Jære ble 17. januar 2018 ansatt som administrerende direktør. Tore Hovden ble fra 
1. desember konstituert i stillingen som direktør for virksomhetsområde Produksjon 
etter Merethe Austgulen. 
 
Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1388 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, 
Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på 
de ulike helseforetakene i foretaksgruppen.  
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

En partner for helsetjenester i utvikling. 
 
Virksomhetsidé 
Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og 
leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får 
frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.   
 
Vårt verdigrunnlag 
Utover å være en pålitelig leverandør av kostnadseffektive fellestjenester av høy og 
forutsigbar kvalitet, skal Sykehuspartner HF være en pådriver og bidragsyter når det 
gjelder hvordan helsetjenestene kan utvikle seg i fremtiden.  
 

• Vi har respekt for våre kunder og hverandre 
• Vi er forutsigbare og holder det vi lover 
• Vi er kompetente og leverer kvalitet 
• Vi er serviceinnstilte og stolte av jobben vår 
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1.3. Mål fra Sykehuspartner HF i 2017 

Målbilde 2020 for foretaket omfatter tre strategiske retninger: 
 

- Leveransekraft, gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
- Verdi for kunden, synliggjort for helseforetak og pasient 
- Best på helseteknologi, vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 

 
«Leveransekraft» har vært prioritert strategisk retning i 2017. Målbildet er lagt til grunn 
for etablering av årlige mål, sammen med årlig oppdrags- og bestillingsdokument og 
øvrige sentrale styringsrammer. 
 
Sykehuspartner HF har hatt følgende hovedprioriteringer i 2017: 
 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
3. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll.  

Sykehuspartner HF har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver målene, 
måleparametrene og rapporteringsregimet til foretaket i henhold til oppdrag og 
bestilling for 2017. Fremdrift og status på målkrav er rapportert til styret og eier 
gjennom året. Sykehuspartner HF arbeider kontinuerlig med å tydeliggjøre, forenkle og 
formalisere prosessen når det gjelder nedbryting av målene fra strategisk til operativt 
nivå, samt å etablere et robust regime for oppfølging av tiltakenes framdrift og effekt. 
Dette innebærer utarbeidelse av tydeligere ytelsesindikatorer, forbedring av 
rapporteringsprosessen, samt styrket risikostyring. Gjennom 2017 er det foretatt et 
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betydelig løft i avvikshåndteringen gjennom systematisk håndtering av avvik knyttet til 
Sykehuspartner HFs leveranser til helseforetakene. 
 
Sykehuspartner HF har et etablert rapporteringsregime som underbygger lov- og 
eierkrav, styrevedtak, interne behov, samt bidrar til å sikre måloppnåelse. 
Styringsparametere og tiltak knyttet til økonomi, tjenesteleveranser, bruker- og 
kundetilfredshet og bemanning rapporteres månedlig og tertialvis, og følges opp i 
forhold til årlige mål, budsjett og tidligere oppnådde resultater. Resultatene følges opp 
periodisk i Sykehuspartner HF sin ledergruppe og styre. Vurderinger av driftsresultater, 
måloppnåelse og risiko gjennomføres innenfor hvert virksomhetsområde, og status 
aggregeres opp til foretaksnivå for samlet gjennomgang. Resultatene og risikonivå per 
virksomhetsområde gjennomgås hvert tertial av administrerende direktør, 
økonomidirektør og virksomhetsdirektør (driftsmøter). Videre gjennomføres det en 
ledelsens gjennomgang i ledergruppen i Sykehuspartner HF hvert tertial, og hvor 
resultat, måloppnåelse og risiko vurderes som grunnlag for nye mål og tiltak.  
 
Gjennom 2017 er det påvist behov for å forbedre noen prosesser for å sikre at disse 
fungerer tilfredsstillende som styringsverktøy. Dette gjelder prosessene for vurdering av 
risiko og systemer for arbeid og oppfølging av tiltak på ulike nivå i virksomheten. Tiltak 
er iverksatt og forbedret risikostyring, spesielt innenfor driftsrisiko og 
informasjonssikkerhet vil følges opp som forbedringsområder for 2018. 
 
Sykehuspartner HF har videreutviklet styrings- og kvalitetssystemet for å sikre 
tydeliggjøring av krav og retningslinjer for alle ansatte. Avvikshåndtering har hatt stort 
fokus i 2017, og prosess og rutiner er etablert. Det arbeides videre med implementering 
av et felles verktøy for avvikshåndtering i Sykehuspartner HF. 
 
Sykehuspartner HF har et revisjonsprogram som rulleres i et treårsperspektiv. Dette gir 
informasjon om hvordan virksomheten arbeider innen valgte tema basert på 
risikovurderinger og målbildet, samt at det gir grunnlag for valg av tiltak for forbedring. 
Dette gjøres for å kunne iverksette ulike former for tiltak avhengig av om de skal virke 
forebyggende, korrigerende, eller er relatert til etterlevelse. Avvik, funn eller svakheter 
som påpekes i eksterne revisjoner og tilsyn samles i en handlingsplan per 
revisjon/tilsyn og følges opp i henhold til angitt tidsplan. 
 
Følgende revisjoner har vært gjennomført i 2017: 

 Internrevisjon «Miljøstyring» – Tiltak iverksatt 
 Internrevisjon «Styring av leverandører» –Tiltak iverksatt 
 Internrevisjon «Kundeorientering» – Tiltak iverksettes i 2018 
 Ekstern miljørevisjon gjennomført av DnV GL- Tiltak iverksatt 
 Konsernrevisjonen «Forvaltning av lisensiert programvare» - Tiltak iverksatt 
 Revisjon initiert av Oslo universitetssykehus HF «Revisjon av tilgang til DIPS for 

databehandlers personell» - Gjennomføring av revisjon i 2018 
 Konsernrevisjonen «Forvaltning av GAT» - Gjennomført, men rapport er ikke 

mottatt pt. 
 
Sykehuspartner HF har en ambisjon om å ha et aktivt forhold til samfunnsansvar innen 
miljø- og klimautfordringer. De viktigste bidragene gjennom 2016 har vært knyttet til 
kildesortering, resirkulering av IKT-utstyr på en forsvarlig måte, og redusert 
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papirforbruk gjennom elektroniske løsninger, samt «Sikker print»- løsning. 
Sykehuspartner HF er ISO 14001 sertifisert. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i 24. mai 2017 å stille prosjektet for modernisering 
av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. I 
foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å utrede mulige 
alternativer for moderniseringen. I tilknytning til dette besluttet styret i Helse Sør-Øst 
HF å utnevne nye eieroppnevnte styremedlemmer Sykehuspartner HF. Administrerende 
direktør i Sykehuspartner HF fratrådte stillingen 10. juni 2017, og Gro Jære ble 
konstituert i stillingen.   
 
Styret har hatt et særskilt fokus på ivaretakelse og styrking av informasjonssikkerhet og 
personvern, og har vært aktivt involvert i arbeidet med utredning av mulige alternativer 
for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. 
 
Sentrale saker behandlet av styret 
Styret har avholdt ti ordinære og fem ekstraordinære møter i 2017. Viktige saker har 
vært:  
 

 Oppdrag og bestilling 2017 fra foretaksmøtet 
 Virksomhetsplan 2017 
 Årsregnskap og årlig melding for 2017 
 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 

 Månedlig virksomhetsrapporter 
 Tertialrapporter, inklusiv risikovurdering 
 Budsjett 2018  
 Revisjon lisenskontroll 
 Statusrapporter iMod 
 Virksomhetsoverdragelse HPE 
 Revidert plan for virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS 
 Konstituering av administrerende direktør 
 Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017 
 Informasjonssikkerhet og personvern 

 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 

I henhold til prinsipper om medvirkning utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF har 
Sykehuspartner HF opprettet selvstendige fora og bygget disse inn i ulike 
tiltaksområder. Medvirkningsprinsipper er blant annet bygget inn i omstillingsavtale 
med tillitsvalgte, lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsutvalg og 
medarbeidersamtalene.  
Det gjennomføres månedlig møte i Samarbeidsforum med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud med saker til gjensidig informasjon, dialog og diskusjon. I tillegg er 
det formelle drøftings- og informasjonsmøter i henhold til lov- og avtaleverk. Det 
gjennomføres også et uformelt dialogmøte en gang per måned med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud hvor partene tar opp aktuelle saker. 
 
Det har i 2017 vært utfordringer knyttet til større omstillinger i organisasjonen, med 
prosesser og beslutninger knyttet til planlagt virksomhetsoverdragelse og 
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standardisering og modernisering av infrastrukturen.  Samarbeidet mellom tillitsvalgte 
og arbeidsgiver har særlig i første halvår vært preget av situasjonen hvor 
Sykehuspartner HF har fått kritikk for manglende involvering av ansatte og tillitsvalgte, 
men dialogen oppleves som god og mer positiv siste halvår.  
 
Av sentrale saker hvor medvirkningsprinsippene er anvendt i 2017, er blant annet 
involvering i programstyret for Infrastrukturmodernisering (iMod) og ulike fora knyttet 
til alternativutredning innen infrastrukturmodernisering som referansegrupper, 
interimporteføljestyret og evalueringsteam. Gjennom prosjektet «Prosess og verktøy» 
har 1176 brukere gjennomført eLæringskurs og med totalt 4247 kursgjennomføringer. I 
tillegg har 80 superbrukere hatt en sentral rolle i implementering gjennom 
opplæringsaktiviteter, kunnskapsdeling og early life support.   
 
Ledere og ansatte som skulle overføres til DXC 1. mai har fått særskilt oppfølging før og 
etter dato for opprinnelig planlagt overføring. Det er avholdt allmøter og lokale møter 
med spørsmål og svar, samt andre initiativ for å forberede til oppstart hos ny 
arbeidsgiver. Det er videre iverksatt tiltak for å bevare jobbengasjement i en krevende 
periode, samt tiltak for å forebygge usikkerhet og skape mest mulig forutsigbarhet.  Et 
viktig tiltak har vært at det vil bli lagt opp til frivillighet knyttet til å gå over til ekstern 
partner hvis kontrakten videreføres. Likevel har det vært en økende grad av turnover, 
og mange ansatte opplever at prosessen rundt virksomhetsoverdragelse har vært 
belastende. 
 
Gjennom 2017 er det tilstrebet å gi løpende og god informasjon til ledere og 
medarbeidere for å sikre forutsigbarhet og forståelse for planlagte endringer. Det må 
likevel erkjennes at det har vært krevende å dekke behovet for tilpasset informasjon til 
alle målgrupper.  
 
Et sentralt prinsipp i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen, er bred medvirkning 
lokalt av alle medarbeidere. Vernetjenesten medvirker i oppfølgingen av 
medarbeiderundersøkelsen, samt årlige vernerunder. Det har også vært gjennomført 
intern grunnopplæring for nye verneombud. Styrking av vernetjenesten er et av 
innsatsområdene for HMS-arbeidet, og det er i løpet av 2017 igangsatt en arbeidsgruppe 
"Profesjonalisering og organisering av vernetjenesten", som skal anbefale tiltak knyttet 
til styrking av vernetjenesten. Det sitter tre ansattrepresentanter i styret for 
Sykehuspartner HF. Videre har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltatt på 
sentrale arenaer for ledelsesutvikling. 
 

2. SAMMENDRAG 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 

2017 har vært et meget krevende år for virksomheten og de ansatte. Ved innledningen 
til året pågikk et stort arbeid med mange involverte både fra Sykehuspartner HF, 
helseforetak og ekstern partner for å forberede virksomhetsoverføring 1. mai 2017 og 
forberedelse for infrastrukturmoderniseringsarbeidet. Dette arbeidet ble stilt i bero. 
Gjennom andre halvår har det pågått en omfattende arbeid for å styrke 
informasjonssikkerhet og personvern, gjennomføre tiltak for å sikre sikker og stabil drift 
i påvente av videre modernisering, - og med å vurdere alternativer for 
infrastrukturstandardisering og modernisering. 
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Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og vurdere 
alternativer for infrastrukturmoderniseringen høyt, med mål om at beslutning for videre 
modernisering kan fattes i løpet av 1. halvår 2018. Den uavklarte situasjonen påvirker 
også Sykehuspartner HF sin organisasjon, og det stiller ekstra krav til informasjon og 
oppfølging av ansatte. 
 
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 i henhold til målkrav 
i en overgangsfase mellom opprinnelig og ny leverandør. Fra slutten av november har 
alle helseforetak fått vareforsyninger fra det nye forsyningssenteret, og overflytting av 
gjenstående varelager fra Bring til Onemed Services ble gjennomført som planlagt i 
desember.  Helse Sør-Øst Forsyningssenter gikk i ordinær drift med ny leverandør fra 1. 
januar 2018 som planlagt. Det er gjennomgående god kvalitet på vareleveransene fra det 
nye forsyningssenteret. Det er overveiende gode tilbakemeldinger fra helseforetakene 
både på selve gjennomføringen av flytting til nytt forsyningssenter og på leveransene fra 
nytt forsyningssenter.  

Sykehuspartner HF har med unntak av mål innen infrastrukturmodernisering nådd eller 
delvis oppnådd de fleste målene som ble kommunisert gjennom oppdragsdokumentet 
2017. Mål som ikke er oppnådd i 2017 vil bli håndtert som beskrevet i årlig melding del 
II «Rapportering», og i dialog med Helse Sør-Øst.  
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 

Situasjonen har spesielt gjennom de siste 8 månedene vært utfordrende for 
virksomheten, og har stilt store krav til omstillingsdyktighet, arbeidskapasitet og 
leveranseevne innen svært mange områder. Av ekstraordinær innsats i tillegg til direkte 
ressursinnsats i tilknytning til alternativutredningene, har det vært bundet opp 
vesentlige ressurser til blant annet å besvare opp eksterne undersøkelser, media og 
innsynsbegjæringer. 
 
Sykehuspartner har i 2017 gjennomført betydelige endringer med implementering av ny 
organisasjonsstruktur sammen med innføring av nye arbeidsprosesser og 
prosessverktøy. Her gjenstår det arbeid som fortsetter i 2018. Endringer i organisasjon 
og prosesser er et ledd i å tjenesteorientere Sykehuspartner HF og sikre 
kostnadseffektive tjenester som understøtter kundenes behov. 
 
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 på viser en nedgang fra tidligere år. 
Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, men hvor det sammen med styrt 
rekruttering er iverksatt konkrete tiltak for å sikre kontroll og god styring på 
bemanningssituasjonen. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. RAPPORTERING FOR OVERORDNEDE MÅL 

Overordnede føringer 
I oppdrag og bestilling for 2017 er Sykehuspartner HF pålagt at virksomheten skal 
drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt kan nå helsepolitiske mål og 
helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de rammer og 
resultatkrav som fastsettes i helseforetakenes vedtekter og beslutninger fattet i 
foretaksmøtet.  
 
Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av 
regionens IKT-løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres.  Som 
regionenes felles tjenesteleverandør har Sykehuspartner HF et særskilt ansvar for å 
levere helhetlige tjenester til foretaksgruppen. I dette ligger et ansvar for å sikre 
effektive prosesser og ivareta rollen som systemintegrator på tvers av løsninger. 
Erfaringer fra organisering innen andre tjenesteområder skal ligge til grunn. Planer for 
utvikling av tjenestene skal være forankret med de øvrige helseforetakene og Helse Sør-
Øst RHF. 
 
Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for standardisering og konsolidering av 
applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet. 
Konsolidering og sanering skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF og øvrige 
helseforetak. Prioriteringsmodell for tjenesteendringer skal ligge til grunn for 
prioritering av tjenester. 
 
HR, økonomi og logistikktjenester basert på felles regionale løsninger skal bidra til like 
arbeidsprosesser og administrativ effektivitet i foretaksgruppen. Drift og forvaltning av 
løsningene skal være kostnadseffektive. 
 
Sykehuspartner HF skal stille nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for 
løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling 
fra Helse Sør-Øst RHF ved Digital fornying. Sykehuspartner HF har ansvar for å sikre 
godt og effektivt mottak fra prosjekt til forvaltning og drift. Eventuelle andre oppgaver 
og fellestjenester skal kun etableres og leveres etter bestilling fra eier. Det forutsettes at 
vedtatt styringssystem for informasjonssikkerhet ligger til grunn for arbeidet. 
 
Som felles tjenesteleverandør til helseforetakene leverer Sykehuspartner HF 
samordnede løsninger innen IKT, HR, økonomi og regnskap, brukerstøtte og logistikk. 
Sykehuspartner HF bidrar til å støtte de overordnede målene, og tilrettelegger for at 
helseforetakenes arbeidsprosesser støttes på en mest mulig effektivt måte gjennom 
systemene som driftes og forvaltes.  
 
Sykehuspartner HF har gjennom sitt etablerte innsatsteam levert bistand til utvalgte 
helseforetak/ poliklinikker i foretaksgruppen i forbindelse med arbeidet med reduksjon 
av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. Det er i løpet av 2017 
gjennomført prosjekter på til sammen 15 poliklinikker, hvorav 10 ble ferdigstilt i løpet 
av året. Poliklinikkene har hatt som mål å redusere gjennomsnittlig ventetid for 
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ventende pasienter, samt redusere antall pasienter med passert planlagt tid. I samtlige 
poliklinikker er det oppnådd vesentlige resultatforbedringer på de mål som er fastsatt 
for prosjektet.   
 
Hovedprioriteringer i oppdrag og bestilling 2017 er lagt til grunn for Sykehuspartner 
HFs virksomhet i 2017, og hvor stabile tjenesteleveranser med sikker og stabil drift har 
hatt høyeste prioritet. Det er også levert ressurskapasitet og kompetanse inn i Digital 
fornying i henhold til målkrav. 
 
Det er vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen ved hjelp av en 
ekstern partner. Sykehuspartner HF er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot 
helseforetakene sammen med implementering og oppfølging av kontrakten med HPE 
som ekstern partner. Dette er satt i bero etter første halvår 2017. 
 
Sanering og konsolidering innenfor tjenesteporteføljen har hatt et sterkt fokus gjennom 
en dedikert prosjektgjennomføring, og hvor dette har vært en videreføring og 
forsterkning av arbeidet som ble gjort på området i 2016. 
 
Spesielt om IKT-infrastrukturmodernisering  
For å sikre gjennomføring av vedtatte infrastrukturmodernisering, inkludert oppfølging 
av avtale med HPE (senere DXC) ble programmet for Infrastrukturmodernisering (iMod) 
etablert i regi av Sykehuspartner HF. Programmet etablerte åtte hovedprosjekter for å 
strukturere styring, rapportering og gjennomføring av de ulike fasene og 
moderniseringsområdene som var kontraktsfestet i avtalen med HPE. I tillegg ble det 
etablert et hovedprosjekt for applikasjonsstandardisering og –migrering, samt et 
hovedprosjekt for tilgangsstyring. Styringsstrukturen, inkludert rutiner for 
rapportering, ble etablert i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF 
 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet hadde første tertial 2017 fokus på etablering 
av de ulike hovedprosjektene, prosess for involvering av helseforetakene og 
forberedelse til virksomhetsoverdragelsen 1. mai 2017. Programstyret fant at 
forutsetningene for virksomhetsoverdragelse ikke var oppfylt og startet arbeidet med å 
replanlegge. I foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å stille dette 
arbeidet i bero, samtidig med oppdrag om å utrede mulige alternativer for videreføring 
av infrastrukturmoderniseringen innenfor gjeldende kontrakt, samt starte utredningen 
av alternativer hvis kontrakten eventuelt vil bli terminert, og videre redegjøre for flere 
forhold knyttet til driften med fokus på tilgangsstyring og informasjonssikkerhet. Dette 
er videre tydeliggjort gjennom oppdrag gitt til Sykehuspartner HF av styret i Helse Sør-
Øst RHF i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017, sak 077-2017. 
 
Arbeidet med utredning av alternativer og planlegging og iverksetting av tiltak innen 
området informasjonssikkerhet og personvern har pågått med full styrke gjennom 
andre halvår. Det er gjennomført et omfattende arbeid med involvering av alle nivåer i 
Sykehuspartner HF. Innstilling på forslag til videre gjennomføring av 
infrastrukturmoderniseringsarbeidet er planlagt lagt frem første halvår 2018. 
 
Virksomhetsoverføring til Sykehusinnkjøp HF  
Sykehuspartner HF overførte 2. januar 2017 innkjøpsfaglig kompetanse til det nasjonale 
innkjøpsforetaket Sykehusinnkjøp HF.   I 2017 har funksjonsfordelingen mellom 
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Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF vært utført i henhold til en midlertidig 
samarbeidsavtale mellom partene. En permanent samarbeidsavtale er under 
utarbeidelse. 

4.  RAPPORTERING FOR KRAV OG RAMMER 2017 

4.1  Organisatoriske krav og rammebetingelser  
Heltidskultur  
 
Annen oppgave 2017 
 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.  

 
Mål er nådd. 
Det er ikke utfordringer knyttet til ufrivillig deltid i Sykehuspartner HF. Alle stillinger 
lyses i hovedsak ut som fulltidsstillinger, og det er svært få deltidsstillinger. 
 
Informasjonssikkerhet  
Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og 
sikker måte. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av 
foretakets håndtering av helseopplysninger. EUs personvernforordning innføres i 2018. 
Sykehuspartner HF skal holde seg orientert om arbeidet med forordningen og gjøre 
nødvendige forberedelser for innføringen.  
 
Sykehuspartner HF har i 2017 arbeidet med forbedring av informasjonssikkerhet og 
personvern både på operativt og strategisk nivå. Virksomheten etablerte i 2017 eget 
personvernombud, og samlet sett har både operativ og strategisk sikkerhet økt 
bemanningen sin i perioden. I tråd med regional sikkerhetsstrategi har det vært et 
bevisst fokus på å øke deteksjonsevnen og redusere antallet kjente avvik.  
 
Deteksjonsevnen avhenger både av evnen til å skape logger, og evnen til å motta logger. 
PwC konkluderte i ekstern gjennomgang av iMod at det i Helse Sør-Øst er et vesentlig 
loggunderskudd, hvilket betyr at for få informasjonssystemer logger eller avgir logger til 
regionalt loggmottak. 
 
Sykehuspartner HF har i 2017 gjennomført tiltak for å styrke evnen til å motta logger, 
men det gjenstår mye arbeid med bakgrunn i utfordringer i regionen knyttet loggstøtte 
på de ulike informasjonssystemene. 
 
Sykehuspartner HF vedlikeholder analyseplattformen som i tillegg til regionalt logg-
mottak består av et innbruddsdeteksjonssystem, kombinert med en rekke andre 
adaptive sikkerhetskontroller, for å sikre at Helse Sør-Øst er i stand til å etablere en 
sikkerhetsmodell som ivaretar behovet for Prediction (forvente), Prevention 
(forebygge), Detection (oppdage) og Respond (forsvare).  Operativt har også 
Sykehuspartner HF fortsatt breddingen av Privileged Access Management (PAM)som i 
dag benyttes av mer enn 600 brukere. Sykehuspartner HF har forbedret prosessene 
knyttet til systemoppdateringer, patch management. 
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Virksomheten har et godt samarbeid med HelseCERT, og har deltatt på nasjonale 
samarbeidsmøter i HelseCERTs regi.  
 
På strategisk nivå har Sykehuspartner HF bistått til videreutviklingen av det regionale 
styringssystemet for informasjonssikkerhet, og har utført en rekke tiltak for å redusere 
antallet avvik i regionen. Det er gjennomført en omfattende informasjonskampanje i 
forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned og det er videre gjennomført flere 
opplæringsmøter for ansatte og ledere knyttet til ny felleseuropeisk 
personvernforordning, sikkerhetskultur og hendelser.  
 
Programmet ISOP (Informasjonssikkerhet og personvern-prosjektet) ble etablert av 
Sykehuspartner HF høsten 2017, og har tatt opp i seg en rekke aktiviteter for bedret 
informasjonssikkerhet og personvern, med fokus på sårbarhetskartlegging, 
sikkerhetsarkitektur, GDPR-tilpassede databehandleravtaler, styrking av 
analyseplattformen, forbedret risikostyring og risikometode. Leveranser fra ISOP vil 
strekke seg inn i 2018 og 2019. 
 
Som et ledd i arbeidet med styrke informasjonssikkerhet rapporterer 
informasjonssikkerhetsleder faglig direkte til administrerende direktør, sammen med 
en rapportering av informasjonssikkerhet direkte til Sykehuspartner HFs ledergruppe. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuspartner skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med 

utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
 
Målet er delvis nådd.  
Tilfredsstillende informasjonssikkerhet er en prosess som har kontinuerlig høyt fokus i 
Sykehuspartner HF, og gjennom 2017 har det blitt implementert flere sentrale tiltak og 
forbedringer.. Det har blitt gjennomført risikovurderinger i henhold til plan, I tillegg til 
risikovurdering av tjenester er det gjennomført en samlet vurdering av dagens drift 
innen IKT-området, som danner grunnlag for videre tiltak 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.  
 
Målet er nådd.  
Sykehuspartner HF har i løpet av 2017 innført det regionale styringssystemet. Det er 
fremdeles noe overlapp mellom det regionale styringssystemet og Sykehuspartner HFs 
forløper. Dette vil avstemmes i løpet av første halvår 2018, men dokumentene er godt 
harmonisert da flere av dokumentene i det regionale styringssystemet kommer fra 
Sykehuspartner HF. 
 
Ledelse og kvalitetsforbedring  
Sykehuspartner HF har gjennom 2017 arbeidet med tjenesteorientering, som skal sikre 
at det er behovene i tjenestene som blir førende for hva virksomheten leverer og 
hvordan kompetanse og fagmiljøer bygges. Beslutninger relatert til tjenestene skal i 
størst mulig grad skje i tjenestedimensjonen. 
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I fjerde kvartal 2017 ble det satt i gang piloter på to nye kundetjenester i forbindelse 
med prosjektet om tjenesteorientering. I februar 2018 vil ytterligere to piloter kjøres. I 
pilotene vil både roller, oppgaver og samhandlingsmønstre som knytter seg til 
kundetjenesten, gjennomgå endringer. Pilotene vil i første omgang måle kostnadene på 
de aktuelle kundetjenestene, og dette vil i neste omgang gi grunnlag for å lage 
tjenestepriser som kan rulles ut i 2019. Sykehuspartner HF vil sikre og ivareta 
smidighet, forutsigbarhet og involvering i endringsprosessen ved at fag- og 
nøkkelpersoner bidrar med støtte til endringsledelse, kompetanse, rekruttering, 
samarbeid med lederer i linja og pilotdeltakere, samt med organisasjonene. 
 
Arbeidet med systematisk avvikshåndtering er styrket i 2017, og hvor det er etablert 
prosess og rutiner på området.  
 
Det er påbegynt et arbeid med å utvikle et årshjul for lederopplæring, der blant annet 
kompetansestyring, samhandling på tvers av fagmiljø og kontinuerlig forbedring vil 
inngå som relevante tema. Andre tiltak som videreføres for å sikre god kompetanse og 
ferdigheter innen endringsledelse, medarbeiderutvikling og kompetansestyring, er 
interne ledernettverk, ledersamlinger og Sykehuspartner HFs 
ledelsesutviklingsprogram.  
 
Samfunnsansvar 
Arbeid rundt antikorrupsjon i Sykehuspartner HF preges av godt samarbeid med andre 
helseforetak i Helse Sør-Øst, og en høy grad av åpenhet. Informasjon om antikorrupsjon, 
sammen med etiske retningslinjer, inngår i opplæringen til nyansatte.  Dette ivaretas 
også i medarbeiderundersøkelsen gjennom spørsmål om det er trygt å varsle om 
kritikkverdige forhold, herunder misligheter og korrupsjon.  Forholdet ivaretas også 
gjennom Sykehuspartner HFs felles verdier som danner grunnlag for en kultur i 
foretaket som virker forebyggende og forhindrende for misligheter. 
  
Sykehuspartner HF 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; eksempelvis   
 Vi skal bidra til riktig kildesortering 
 Vi skal bidra til at prosjektorer ikke står på i tomme møterom 
 Vi skal alltid vurdere miljøvennlige alternativer ved tjenestereiser 
 
Innen helse, miljø og sikkerhetsfeltet (HMS) er det avholdt møter i arbeidsmiljøutvalget 
der pågående omstillingsprosessers betydning for arbeidsmiljøet har vært fast 
agendapunkt. Involvering og ivaretakelse av medarbeidere berørt av endring og 
omstilling har hatt høy prioritet. Det er utført vernerunder for fysisk arbeidsmiljø og 
oppfølging/videreutvikling av lokale tiltak etter medarbeiderundersøkelsen 2016 som 
en del av kontinuerlig, systematisk arbeidsmiljøutvikling. Lovpålagt HMS-opplæring for 
ledere, og grunnopplæring for verneombud og AMU-medlemmer med fokus på 
obligatoriske HMS-temaer, samt omstilling og endrings betydning for arbeidsmiljøet, er 
gjennomført. IA/HMS plan med aktivitetsmål og tilhørende tiltak er oppdatert halvårig 
av IA-utvalget. Det jobbes aktivt med helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende 
tiltak. Nærværsprosjekter er etablert som fraværsreduserende tiltak, og kurs i 
livsstyrketrening er gjennomført for sykemeldte/ansatte som ønsker å bedre egen 
mestringsevne. 
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Når det gjelder etisk handel og ivaretakelse av miljøkrav i alle anskaffelser, bistår 
Sykehusinnkjøp med å sikre at dette ivaretas ved anskaffelser og valg av leverandører. 
Dette arbeidet må være i henhold til ISO 14001. 
 
Videreutvikling av Sykehuspartner  
Helse Sør-Øst RHF vil i 2017 arbeidet videre for å tydeliggjøre Sykehuspartner HFs 
oppgaver. Sykehuspartner HF har vært med å diskutere dette med Helse Sør-Øst RHF i 
ulike fora gjennom året.  
 
Innovasjon og lettvekts-IKT 
Sykehuspartner HF har foreslått etablering av tjenester som understøtter innovasjon, 
forskning og lettvekts-IKT i dialogmøter med Helse Sør-Øst RHF høsten 2017, i nær 
dialog med programmet Regional IKT for forskning. Sykehuspartner HF utarbeider en 
konseptanalyse for dette, som ferdigstilles tidlig i 2018. 
 
Ressurser til omstillings- og endringsprosesser  
Sykehuspartner har i løpet av 2017 gjennomgått betydelige endringer, blant annet 
implementering av ny organisasjonsstruktur, innføring av nye arbeidsprosesser og 
prosessverktøy. Videre ble det brukt betydelige ressurser på forberedelse av overføring 
av infrastrukturtjenestene og virksomhetsoverdragelse til ekstern partner.  
 
Medarbeiderundersøkelsen  
Mål 2017: 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
 

Målet er nådd. 
Alle medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Ledere har i samarbeid med sine ansatte 
grupper fulgt opp og videreutviklet tiltak fra medarbeiderundersøkelsen i 2016 i 
påvente av ny medarbeiderundersøkelse i 2018.  
 

4.2. Økonomiske krav og rammer  

Årsresultat 2017 (Foreløpig regnskap pr 19/1-2018) 
 

Beløp i 1000 kroner Krav i oppdrag og 
bestilling 2017 

Foreløpig regnskap 2017 

Årsresultat -333.000 -335.945 
 
Mål 2017: 

 Det tillates i 2017 et negativ resultat på inntil 333 millioner kroner knyttet til 
ekstern leverandør. Øvrig virksomhet forutsettes å gå i balanse.  

 
Det totale foreløpige bokførte resultatet er -336 MNOK. Dette er 3 MNOK dårligere enn 
budsjettert resultat, som var et underskudd på -333 MNOK. I forbindelse med at 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet ble satt i bero har Sykehuspartner HF foretatt 
en Impairment-test for å vurdere den varige verdien av de aktiverte prosjektene. Utfallet 
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av denne gjennomgangen gjør at Sykehuspartner nedskriver deler av disse prosjektene. 
Valg av alternativ for infrastrukturmodernisering vil kunne påvirke det endelige 
årsresultatet som vil legges frem i årsregnskap og styrets beretning for 2017.  
 
Likviditet og investeringer 
Sykehuspartner HF har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom hele 2017. 
Det totale investeringsnivået inkludert investeringer knyttet til ekstern partner ble 
vesentlig lavere enn budsjettert etter at infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod 
ble satt i bero.  Sykehuspartner HF ble tildelt likviditet til driftsinvesteringer med totalt 
85 millioner kroner.   Etter at det ble besluttet å sette iMod i bero ble det også besluttet 
av Helse Sør-Øst RHF i juli 2017 å tildele ytterligere 52 MNOK i investeringsmidler til 
Sykehuspartner HF.  Dette beløp seg til 35 MNOK for ytterligere behov for innen backup 
og lagring, samt 17 MNOK til analyseplattformen for å bedre informasjonssikkerheten.  
 
Kostnadseffektivitet og kvalitet  
 
Dokumentasjon av kostnadseffektivitet  

 Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med å ha kontroll på kostnader som 
grunnlag for oppfølging av kostnadseffektivitet. Dette har vært et krevende 
arbeid i 2017 grunnet skifte i kostnadsstrømmer som følge av eksternt 
partnerskap. Det er utfordrende å utføre en god dokumentering av kontinuiteten 
i dette sammenlignet med tidligere år, og arbeidet er dermed ikke ferdigstilt. 
Foretaket vil fortsette arbeidet med dette i 2018, blant annet med en prioritering 
av tjenesteorientering og tilhørende dokumentasjon av kostnadsstrømmer som 
går fra Sykehuspartner HF til de andre foretakene. 

 På et overordnet nivå har 2017 blitt preget av at iMod ble satt i bero, og det har 
også påvirket muligheten for resultater innen kostnadseffektivitet.  

 
Dokumentasjon av kvalitet 

 Det er gjennomført en rekke større og mindre tiltak knyttet til kvalitet også i 
2017. Kvalitetsforbedrende tiltak er gjennomført i form av blant annet forbedring 
av planverk, prosesser med tydeliggjøring av styringsstrukturer, organisering og 
ansvar, samt konsolidering og sanering av applikasjoner. 

 Det er fokus på kontinuerlig forbedring i Sykehuspartner HF både i dedikerte 
prosjekter, i virksomhetsområdene og i stab, gjennom blant annet gjennomføring 
av interne og eksterne revisjoner, og oppfølging av tiltak etter funn.  

 En etablert prosess på avvikshåndtering medvirker til at Sykehuspartner HF får 
avklart og rettet opp i systematiske avvik.  

 Det er kontinuerlig forbedring i samhandling med kundene for å sikre høyere 
kvalitet i hele verdikjeden for produksjon av tjenester.   

 Formalisering av samarbeidet med system- og driftsleverandører reduserer 
«time to market» og antall feil ved innføring av endringer i tjenester og basis 
infrastruktur. 

 Det legges opp til at kundene får en opplevelse forbedret kvalitet gjennom ny og 
forenklet tjenesteavtale for 2018 som skal sikre forutsigbarhet og transparens i 
relasjonen til Sykehuspartner HF.  

 Det er gjennomført en systematisk kartlegging og vurdering av status og 
sårbarheter på eksisterende driftsplattform, samt arbeide med tiltak styrke 
informasjonssikkerhet og personvern er vesentlig styrket. 
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4.3 Aktivitet i 2017 

Stabile tjenesteleveranser 
 
Mål 2017: 

 Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte SLA-er 
  

Målet er nådd. 
Antall kritiske hendelser innenfor sentrale områder viser en positiv utvikling. Kritiske 
hendelser er redusert med totalt 44 % sammenlignet med 2016. Totalt har det vært 208  
hendelser i 2017, mot 374 i 2016.  
Det er færre kritiske hendelser, men kompleksiteten ved hendelser gjør at løsningstiden 
øker. Det er en tydelig stigende trend for median løsningstid og en svakt synkende trend 
for andel løst innen målsatt løsningstid. Overordnede rotårsakskategorier har vært 
applikasjonsvedlikehold og endringer knyttet til prosjekter og innføring nye tjenester. 
Eksterne faktorer har stått for omlag 20% av alle hendelsene.  
Positive tiltak som grunnlag for reduksjonen i kritiske hendelser er økt kontroll og 
overvåkning, forbedret endringsprosess, og økt fokus og oppfølging av tiltak etter en 
kritisk hendelse. 
 
Det leveres i henhold til plan på utstyrsutplasseringene og innenfor KPI om 80% 
besvarte telefoner i løpet av 60 sekunder. 
 

I løpet av 2017 har Sykehuspartner HF gjennomført flere forbedringer knyttet til 
planverk og prosesser der det kontinuerlig arbeides med forbedringer, samt en videre 
forsterkning av proaktivt vedlikehold. Noen eksempler på dette er: 

 Stabilisering av drift, og reduksjon i kritiske hendelser gjennom blant annet 
oppgradering av tjenester til mer tidsmessige versjoner på områder som 
laboratorie, radiologi og prehospitale tjenester hos flere HF, samt iverksettelse av 
rettede tiltak knyttet til enkelttjenester hos HF  

 Raskere og smidigere leveranser på MTU-området gjennom operasjonalisering 
av ny leveransemodell for flere HF, og overføring av forvaltningsansvar for flere 
MTU tjenester fra enkelte HF til Sykehuspartner 

 Mer standardiserte leveranser gjennom overtakelse av forvaltningen av mer enn 
200 lokale sykehusspesifikke tjenester fra HF  

 Videreutvikling av organisasjonens evne til å håndtere beredskapssituasjoner 
gjennom etablering av ny policy og strategisk beredskapsplan, samt 
gjennomføring av større beredskapsøvelse  

 Forbedret sikkerhet gjennom strengere styring av tilganger, sikring av passord i 
passordhvelv, og økt logging og analyse av aktivitet   

 Økt proaktivitet i driften gjennom forbedringer knyttet til overvåkning, backup, 
patching og distribusjonsverktøy mot flere/alle HF 

 Forenklet driftssituasjon gjennom sanering av servere ikke i bruk  

 
Mål 2017: 

 Sykehuspartner skal levere helhetlige tjenester for laboratorie- og 
bildediagnostiske systemer på lik linje for det som er etablert for 
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pasientadministrative system (PAS)/elektronisk pasientjournal (EPJ), ERP-
løsninger etc.  

 
Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF 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.  
 
Mål 2017: 

 For de øvrige definerte tjenesteområdene skal Sykehuspartner legge frem planer pr. 
tjeneste. 

 
Målet er delvis nådd. 
Arbeidet med planer for øvrige definerte tjenesteområder pågår, og leveranseplan for 
2018 er innholdsmessig ferdigstilt. Enkelte planleggingsaktiviteter vil pågå i første 
kvartal 2018. Planlegging av 2019 er påbegynt.  
 
Det foreligger utkast til målbilde/tjenestestrategi for porteføljen «Mor/Barn», og hvor 
metoden og resultat som er aktuelt å bruke for øvrige porteføljer skal drøftes med Helse 
Sør-Øst RHF i første kvartal 2018. Målbildet er tatt frem sammen med Regionalt senter 
for klinisk IKT (RSKI) og representanter fra fagnettverket knyttet til Regional 
svangerskaps-, fødsel- og barseljournal (Partus). Det er behov for omforente målbilder 
og veikart for alle tjenesteområdene og hvor Sykehuspartner HF i dialog med Sør-Øst 
RHF vil jobbe for å få dette etablert i 2018. 
 
Mål 2017: 

 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 eksekvere endring bestilt av Regionalt senter 
for klinisk IKT 

 
Målet er delvis nådd. 
Sykehuspartner HF 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 HF. 
 
Målet er nådd i forhold til å utføre endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk IKT 
hvor Sykehuspartner HF har understøttet totalt 7 bestillinger fra RSKI, hvorav deler av 
gjennomføringene også gjøres i 2018. 
For leveranser knyttet til oppgradering av elektronisk pasientjournal (DIPS), så har 
Sykehuspartner HF klart å effektivisere ressursbruken gjennom blant annet etablering 
av et team med mye kompetanse på område og som kjenner alle aktiviteten godt. Dette 
gjenspeiler seg både med henhold til tid, kost og kvalitet, og hvor helseforetak har 
uttrykt at de er fornøyde med leveransene. 
Regional svangerskaps-, fødsel- og barseljournal (Partus) er oppgradert på alle foretak 
unntatt Ahus HF og Vestre Viken HF, og årsakene til utsettelsen ved disse to foretakene 
ligger utenfor prosjektet.  Antall feilrettingsversjoner fra leverandør er redusert, og 
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dermed også tidsbruken rundt testing fra både Sykehuspartner HF og helseforetakene. 
Restansene gjennomføres i januar. 
 

Mål 2017: 
 Sykehuspartner skal følge etablert rutine for lukking av avvik og kontinuerlig 

vedlikeholde oversikt over avvik og progresjon i lukking av avvik.  
 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF 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 tydeliggjøre avvikshåndtering som et viktig arbeid for 
kontinuerlig forbedring i virksomheten. Verktøystøtte er forsinket og ventes idriftsatt i 
første kvartal 2018. 
 

Stabile 
tjenesteleveranser 

Målsetning 2017 Resultat 2017 

Antall kritiske hendelser 
1A 

10 % forbedring fra 2016-
nivå 

Målet er nådd. 
Akkumulert desember har 
viser en nedgang på 44%  

Leveringstid innenfor SLA Ingen brudd Målet er nådd. Iht. SLA 
både på utstyrs-
utplasseringene og 
innenfor KPI om 80% 
besvarte telefoner ila. 60 
sekunder. 

Pålitelighet i 
tjenesteendringer 

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

Målet er nådd. Mål for 
2017 er 69%.  
 
Det har vært et målrettet 
arbeide på leveranse av 
tjenesteendringer i 2017, 
men hvor det vil være en et 
videre arbeide gjennom 
2018 med tiltak for å 
forbedre leveranseevnen 
ut til helseforetakene. 

Informasjonssikkerhet Oversikt levert innen 1.4. 
2017, deretter 
kontinuerlig vedlikehold 

Målet er delvis nådd 
Avvik på 
informasjonssikkerhet 
håndteres etter etablert 
manuell prosess i påvente 
av systemstøtte. Nytt 
avvikssystem er ikke 
etablert. Målet realiseres 
når dette er etablert. 
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Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
 
Mål 2017 

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

Målet er delvis nådd.  
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. IT-kost per arbeidsflate har en økning på 1,2 %, som er lavere enn 
budsjett, men da antall arbeidsflater også er lavere enn budsjett blir det et negativt avvik 
per arbeidsflate. Infrastrukturkostnad sett opp mot total IT-kostnad har en reduksjon på 
11 %.  

  
Mål 2017 
 Sykehuspartner skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening innen brukerstøtte 

og foreslå konkrete tiltak som vil gi fallende enhetskostnader 

  
Målet er delvis nådd. 
Det er innført Fastpass, passordbytte og låst konto, for de fleste helseforetak. Fra dette 
ble innført i juni og hittil har løsningen vært benyttet 16 493 ganger. KPI for 
enhetskostnader er under etablering.  
 
Mål 2017: 

 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 

 
Målet er nådd.  
Arbeidet med rasjonalisering og reforhandling av avtaler har blitt utført som et 
samarbeid mellom ulike faggrupper i Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp og Helse Sør-
Øst RHF. Hovedfokuset har vært på store avtaler og vurdering av avtaler ved fornyelser. 
 
Mål 2017: 

 Sykehuspartner skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. 
Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere plan for å sikre kontroll på og nedtak 
av de samlede lisenskostnadene. Plan skal avstemmes med eier 

 
Målet er nådd.  
Prosjektet «Lisenskontroll» er gjennomført og videre arbeid gjennomføres av linjen. 
Lisensteamet er styrket med kapasitet og kompetanse og organiseringen av arbeidet er 
justert. Lisensteamet har fokusert på de største lisensavtalene, samt terminering av 
servere som ikke er i bruk, for å sikre laveste mulig lisenskost. Arbeidet vil fortsette i 
2018. Videre plan er utarbeidet og avstemt med eier. 
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Kostnadseffektiv drift og 
god ressursutnyttelse 

Målsetning 2017 Resultat 2017 

Total it-kost pr arbeidsflate 5 % reduksjon fra 2016 Målet er ikke nådd. 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 Målet er nådd. Forholdstall 
går ned fra 33,7 % til 30,0 
%. Det tilsvarer en 
nedgang på 11,1 % mot 
2016.  

Administrasjonseffektivitet Etablere nullpunkt Målet er nådd. Nullpunkt 
er etablert. 

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2016 Målet er delvis nådd. 
Innført Fastpass, 
passordbytte og låst konto, 
Fra dette ble innført i juni 
og hittil har løsningen vært 
benyttet 16493 ganger. 
KPI er under etablering. 

Avtalekost Reduksjon med 25 MNOK 
fra 2016 

Mål er nådd. Besparelser 
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 
(LTO) 

Målet er nådd. Akkumulert 
desember er antallet 1026 
LTO per årsverk. 

 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
 
Mål 2017:  

 Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- og driftsoverdragelse til HPE innen 
1.5.2017 

 
Målet er ikke nådd 
Virksomhetsoverdragelse ble besluttet utsatt 20. april 2017 basert på en gjennomgang 
av 19 definerte kriterier som var grunnlag for vurdering om man var klar til 
virksomhetsoverdragelse eller ikke, og hvor informasjonssikkerhet inngikk som ett av 
disse. 
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I foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å sette programmet i 
bero og gjennomføre utbedringer. Dette oppdraget pågår også inn i 2018. 
 
Mål 2017:  

 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 avtale med alle helseforetakene som beskriver planer for nedtak 
av applikasjoner og innføring av infrastrukturmodernisering. Avtalene skal 
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF 

 
Målet er delvis nådd. 
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. 
 
Mål 2017:  

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

 
Målet er delvis nådd. 
Sykehuspartner HF utviklet i første halvdel av 2017 et rammeverk for klassifisering av 
gevinster for ulike interessenter, og påbegynte arbeidet med å identifisere gevinster og 
KPI-er for de ulike kategoriene. Rammeverket synliggjorde gevinster innen økt 
produktivitet, forbedret kvalitet og økonomi. 
 
Sykehuspartner HFs del av gevinstrapporten er innarbeidet i ordinær 
virksomhetsrapport, mens arbeidet med rapporten for helseforetakene ble satt på vent 
samtidig med iMod. 
 
Mål 2017:  

 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.  

 
Målet er delvis nådd: 
Sykehuspartner HF har levert kapasitet og kompetanse til Helse Sør-Øst RHF og Digital 
fornying. Det er i 2017 gjennomført en overordnet organisatorisk kompetanseanalyse 
for å kartlegge kompetansegap i h.h.t målbildet 2020.  Analysen tok utgangspunkt i 
vedtatt virksomhetsoverdragelse for deler av infrastrukturområdet. Rapporten er delvis 
oppdatert etter at programmet er satt i bero, men endelig gap innen dette området vil 
ikke kunne gjøres før beslutning om valg av alternativ er gjort.  Det er igangsatt arbeid 
for å utarbeide system og strukturer for å ytterligere kartlegginger på avdelings- og 
seksjonsnivå, samt utvikling av langsiktig kompetanseplan for å dekke gapet. 
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Prosjektleveranser  
Sykehuspartner HF har levert både interne og eksterne ressurser i prosjektene i henhold 
til bestillinger gjennom hele året, og bidratt inn i blant annet følgende prosjekter i 2017: 
 
 Prosjekt Migrering av Rettsmedisinske fag (RMF) til Oslo universitetssykehus 

migrerte over alle tjenester for Rettsmedisinske fag innenfor Folkehelseinstituttet 
(FHI) til sikker og ordinær sone i Oslo universitetssykehus HF. 

 Regional EPJ produksjonssatte regional standard av elektronisk pasientjournal 
(EPJ) på Vestre Viken HF. 

 Innføring av kjernejournal ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst 
 Bredding av regional kurveløsning 
 Videre innføring av standardisert elektronisk pasientjournal (DIPS) 
 Innføring av regional økonomi- og logistikkløsning ved Sykehuset Telemark HF 
 Innføring av elektronisk meldingsutveksling (laboratoriesvar, epikriser) mellom 

helseforetakene 
 
 
Mål 2017:  

 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.  

 
Målet er delvis nådd  
Sykehuspartner har hatt en positiv utvikling knyttet til bruk av prosjektveiviser og 
CAPPM. Det er etablert tydeligere porteføljestyring internt i Sykehuspartner HF 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.  
 
Mål 2017:  

 Sykehuspartner skal fremlegge for eier en plan som synliggjør prioritering og 
finansiering (utvikling og drift) for Sykehuspartners understøttelse av de 
innovasjonsprosjekter som er prioritert.  

 
Målet er delvis nådd. 
Sykehuspartner HF har foreslått etablering av tjenester som understøtter innovasjon, 
forskning og lettvekts-IKT i dialogmøter med Helse Sør-Øst RHF høsten 2017, i nær 
dialog med programmet Regional IKT for forskning. Sykehuspartner HF utarbeider en 
konseptanalyse for dette, som ferdigstilles tidlig i 2018. 
 
Mål 2017:  

 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. 
Tiltak ikke iverksatt. Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av 
målkrav fra Helse Sør-Øst RHF. 
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Mål 2017:  
 Sykehuspartner skal understøtte helseforetakenes arbeid med etablering og drift av 

3-strøms møterom til bruk i multidisiplinære team-møter. 
 
Tiltak ikke iverksatt. 
Tiltak ikke iverksatt. Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av 
målkrav fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål 2017:  

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

 
Målet er nådd. 
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. 
 
Mål 2017:  

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

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

Gjennomføring av 
prioriterte 
utviklingsområder 

Målsetning 2017 Resultat 2017 

Levere kapasitet iht 
bestilling 

97 % levert iht bestilling Målet er nådd, oppnådd 
resultat for året er 99% 

Faktureringsgrad 90 % av total kapasitet i 
tjenesteutvikling inkl. 
overhead 

Målet nådd. Resultat for 
året er 94,6 % 

Interne/eksterne ressurser 55 % Mål ikke nådd, resultat for 
året 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 % Mål ikke nådd. 70 % for 
prosjektene i 
programmene i Digital 
fornying og 
interimporteføljen i 
Sykehuspartner  

Krav til kompetanse på 
prosjektområdet 

0 % avvik Målet er nådd. 0% avvik 
per 31.12.2017 for 
gjennomført kurs i risiko.  
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Gjennomføring av 
prioriterte 
utviklingsområder 

Målsetning 2017 Resultat 2017 

Temperaturmåling 
brukertilfredshet 

Forbedring med 5 % fra 
2016 

Målet er ikke nådd. 4,71 
rapportert i årlig melding 
2016; siste måling 
november 2017 viser 4,68. 
En nedgang i forhold til 
resten av året.  

Resultat på regelmessige 
kundemålinger av 
totalopplevelse med 
Sykehuspartner 

Forbedring med 10 % fra 
2016 

Målet på 10% økning er 
ikke nådd. Samlet 
kundetilfredshet i 2017 er 
på 3,8 mens siste måling i 
2016 viste 3,9, hvilket er en 
minimal og ikke signifikant 
endring. Tilbakemeldinger 
fra kundene knytter seg 
primært til iMod som er 
satt i bero, samt håndtering 
av tjenesteendringer. 

Saker løst i første kontakt 
med kundeservice 

90 % løst i første kontakt 
med kundeservice 

Målet er ikke nådd. 
Gjennomsnittlig 
løsningsgrad pr desember 
ligger på 86%. Det gjenstår 
ennå en del av 
kompetanseprogrammet 
siden regionaliseringen ble 
gjennomført. Dette er 
planlagt i begynnelsen av 
2018 

 
Spesifikke mål for innkjøp, logistikk og regional ERP-løsning  
 
Mål 2017:  

 Sykehuspartner HF skal implementere ny avtale for drift av regionalt forsyningssenter 

med full drift fra 1.1.2018.   

 
Målet er nådd. 
Implementering av OneMed avtale (OMS) og utfasing av Bring er et eget delprosjekt 
styrt av Sykehuspartner HG i prosjekt Sykehuslogistikk. Dette gjennomføres i tett 
samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene og arbeidet er i henhold til plan. 
Per desember er alle foretak overført fra Bring til OMS i henhold til plan. Det gjenstår å 
flytte varelager fra Bring til OMS innen utgangen av året. Endelig godkjenning av 
implementering OMS skal skje 25. januar 2018. 
 
Mål 2017:  

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

 
Målet er delvis nådd. 
Det er igangsatt et arbeid knyttet til dette, der Sykehuspartner HF har 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. 
 
Mål 2017:  

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

 
Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har levert ressurser og 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. Det avventes videre føringer fra Helse Sør-Øst 
RHF. 
 
Mål 2017:  

 I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner HF utarbeide og 

legge frem; forslag til oppdatert sortimentsstrategi med tiltaksplan for 

forsyningssenteret; en anbefalt utrullingsplan med budsjett for 

avdelingspakkeleveranser til alle helseforetakene i foretaksgruppen. 

 
Tiltak ikke iverksatt. 
Det er avklart med Helse Sør-Øst RHF at dette arbeidet skal påbegynnes i etterkant av at 
overordnet strategi for innkjøp- og logistikkområdet i HSØ er ferdigstilt. 
 
 Mål 2017:  

 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. 

 
Tiltak ikke iverksatt. 
Det ble tidlig i 2017 avtalt med Helse Sør-Øst RHF at dette initiativet skulle 
gjennomføres etter nærmere bestilling. Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og 
spesifisering av målkrav fra Helse Sør-Øst RHF.  Det ble i uke 34 foretatt en 
gjennomgang av KPI rapporter for logistikk, og hvor en oppsummering er sendt til Helse 
Sør-Øst RHF. Ved utgangen av 2017 avventes tilbakemelding om videre fremdrift. 
 

Innkjøp og logistikk Målsetning 2017 Resultat 2017 
Kundetilfredshet Etablert «base-line» og 

tiltaksplan. Gjennomført 
korrektive tiltak iht. plan 

Målet er ikke nådd. Det er 
ikke gjennomført pga. at vi 
har prioritert bytte av 
leverandør til 
forsyningssenteret. 
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Innkjøp og logistikk Målsetning 2017 Resultat 2017 
Kostnadsutvikling for 
drift av felles 
forsyningssenter 

Etablert planverk som 
tilsvarer minst årlig 
effektiviseringskrav fra 
helse og 
omsorgsdepartementet til 
spesialisthelsetjenesten 

Målet er delvis nådd. Det er 
etablert en baseline for 
kostnadsutvikling drift av 
forsyningssenter i 2017. 
Konkret målsetting er 
foreløpig ikke etablert. 
Fokus har vært på å etablere 
tjenesten og gjennomført 
bytte av 
forsyningssenterleverandør.  

Kostnadsutvikling for 
grunndataforvaltning på 
artikkelnivå 

Etablert «base-line» og 
tiltaksplan der det 
fremgår målsetninger om 
redusert kost pr artikkel 

Målet er delvis nådd. Det er 
etablert en baseline for 
kostnadsutvikling. 
Målsetting om reduksjon i 
kostnad må settes i 2018 
sammen med Helse Sør-Øst 
RHF. 

Implementering av ny 
avtale for drift av regional 
forsyningsløsning 

Ordinære 
prosjektleveranser og 
tiltak for risikostyring i 
henhold til prosjektplan 

Målet er nådd. Alle foretak 
er overført fra Bring til OMS 
i henhold til plan. 

 

5. ANDRE RAPPORTERINGER 

 

5.1. Oppfølging av andre oppdrag 

 
IKT infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst                               
 

Annen oppgave 2017 
 Programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF stilles i bero 

inntil videre 
 

Målet er nådd. 
Programmet ble stilt i bero og programstyret ble oppløst 31. mai 2017. Videre ble 
helseforetak SPOC (single point of contact)-gruppen også satt i bero, DXC ble varslet om 
“stand still” etter Helse Sør-Øst RHF styrevedtak 24. mai, og den 6. juni 2017 ble det 
formalisert en stoppordre til DXC gjennom endringsordre til kontrakten. 

 
Annen oppgave 2017 
 Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i 

Helse Sør-Øst RHF har påpekt. Dette skal skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF 

 
Målet er nådd. 
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Ressurser er benyttet til utredning av de forhold som styret i Helse Sør-Øst RHF har 
påpekt, spesielt arbeidet med alternativ gjennomføringsmodell i et samarbeid med DXC 
og alternativ for gjennomføring uten bruk av partner. 
 

Annen oppgave 2017 
 Sykehuspartner HF skal redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og back-up 
løsninger ved ulike hendelser. Spesifikt skal Sykehuspartner beskrive hvordan 
konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av 
IKT-infrastruktur håndteres. 

 
Målet er nådd. 
Redegjørelsen fulgte som vedlegg til styresak 055-2017 i Sykehuspartner HF. Innholdet 
er presentert både styre og eier. Dokumentet er unntatt offentlighet.  
 
Sykehuspartner HF har startet en prosess for å identifisere og strukturere operasjonelle 
risikoer (Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT). Rapporten vil danne underlag i 
forhold til å ta stilling til risikobildet, og prioritere tiltak. 
  
Det gjennomføres et prosjekt på å øke dekningsgraden på backup og speiling av virtuelle 
servere på tvers av sentrale datarom. Prosjektet har også fått en oppgave i forhold til å 
evaluere og sikre gode rutiner for fremtidig forvaltning av dette området.  
 

Annen oppgave 2017 
 Sykehuspartner HF skal utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre 

metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen må ivareta 
informasjonssikkerhet og personvern innenfor lovmessige krav, samt de nye EU-
personvernkravene (GDPR) som blir gjeldende fra mai 2018.  

 
Målet er nådd. 
Sykehuspartner HFs valgte strategi for forbedret tilgangsstyringen er gjennom sikker 
autentisering (vi vet hvem du er), autorisering (du får minimert tilgang etter tjenstlig 
behov) og sporbarhet (vi oppdager hvis du har gjort noe som ikke var avtalt). 
Leverandørtilganger og utvidede tilganger prioriteres, og Sykehuspartner HF har 
utarbeidet plan og veikart for arbeidet fremover. Veikartet viser sentrale tiltak og 
avhengigheter mellom disse, med mål om å kunne gi risikovurdert, trygg og sikker 
tilgang for leverandører, ansatte og brukere i Helse Sør-Øst. Planen ble presentert til 
styret i styremøtet 15. november. 

Sykehuspartner HF har gjennomført et målbildearbeid og en GAP-analyse for områdene 
risikovurdering og risikostyring, og en plan for arbeidet ble presentert i styremøtet 6. 
desember. En delleveranse fra dette arbeidet vil være et forslag til felles 
risikoakseptkriterier, for videre behandling og beslutning i regionen.  

Ny personvernforordning (GDPR) vil stille nye og skjerpede krav til Sykehuspartner HF 
både som databehandler for foretakene og databehandlingsansvarlig for egne ansatte. 
Arbeidet for å tilfredsstille forordningen er igangsatt både i linjen og i ulike prosjekter, 
og en foreløpig oversikt over nåsituasjon, samt utkast til arbeidsstrømmer, plan og 
risiko, er presentert for styret. 



29 

 

Risikovurdering og risikostyring, og tilgangsstyring er de mest sentrale 
forbedringsområdene i PWC-rapporten, og utgjør sammen med GDPR-tiltak de tre 
viktigste satsningene for styrket informasjonssikkerhet og personvern. Felles styring av 
alt arbeidet innen informasjonssikkerhet og personvern er samlet i programmet ISOP 
(Informasjonssikkerhet og personvern). Programmet vil i tillegg ha fokus på 
implementering og endringsledelse, og å bygge god sikkerhetskultur og -kompetanse i 
Sykehuspartner. 

Annen oppgave 2017 
 Sykehuspartner HF skal utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert 

IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services 

Norge AS. Alternativene skal ivareta at informasjonssikkerhet og personvern 

håndteres på en trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. For alle alternative 

gjennomføringsplaner skal det som et minimum beskrives: 

-Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan 
-Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og 
leverandør(er) 
-Kontraktuelle forhold og konsekvenser 
-Økonomiske konsekvenser  

 
Måler er delvis nådd. 
I brev fra Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2017 fikk Sykehuspartner HF beskjed om å 
hensynta vedtakene i Helse Sør-Øst RHF styresak 077-2017 der det blant annet ble 
vedtatt at «terminering av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med 
å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres». Endelige rapporter fra de to alternativ 
vurderingene vil legges frem til et evalueringsprosjekt som vil utarbeide underlag til 
Ledelsen i Sykehuspartner HF der alternativene vurderes opp mot et felles sett 
forutsetninger og kriterier. 

 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuspartner HF skal i tillegg utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av 

prosjektet. Forslaget skal ivareta at organisering og styring av programmet 
utformes slik at det lykkes å nå programmålene og hente ut gevinstpotensialet. Det 
skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert 
måte, med et forsvarlig risikonivå. Forslag til organisering må også beskrive 
hvordan Sykehuspartner HF sikrer tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å 
gjennomføre et prosjekt av dette omfang og kompleksitet.  

 
Målet er delvis nådd. 
Arbeidet med å utrede organisering og styring av det fremtidige IKT-
infrastrukturprogrammet pågår. Det er utarbeidet et forslag til overordnet 
styringsstruktur som skal legges frem for styre og eier.  
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Annen oppgave 2017 
 I tillegg til beskrivelse av gjennomføringsalternativer skal Sykehuspartner HF også 

gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med 
Enterprise Services Norge AS. Dette omfatter både økonomiske og praktiske 
konsekvenser av termineringen, herunder konsekvenser for fremdrift av andre 
prosjekter.  

 
Målet er nådd. 
En overordnet vurdering av de økonomiske konsekvensene av en eventuell terminering 
av avtalen med Enterprise Services Norge As er levert til styret i Sykehuspartner HF.  
 

Annen oppgave 2017 
 I styremøte i Helse Sør-Øst 28. juni 2017 (sak 077-2017) ble oppdraget til 

Sykehuspartner HF supplert med bl.a. krav til aktiviteter og prosjekter som er viktig 
for å bedre informasjonssikkerhet og sørge for sikker og stabil drift, herunder 
backup, lagring og innføring av analyseplattformen for å bedre 
informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging. 

 
Målet er delvis nådd.  
Målet er nådd i den forstand at de aktivitetene som ble planlagt er gjennomført. 
 
Informasjonssikkerhet; Sykehuspartner HF fortsetter gjennomføringen av tiltak for 
styrke informasjonssikkerhet, deriblant forbedret risikovurdering og –styring, ulike 
tiltak innen tilgangsstyring og tilgangskontroll og GAP-analyse og planer i henhold til ny 
personvernforordning, GDPR. Arbeidet vil følge opp forholdene som er påpekt i 
gjennomgang av PWC for Helse Sør-Øst RHF. Tiltakene innen området 
informasjonssikkerhet og personvern er nødvendige for trygg og sikker drift av dagens 
løsning og vil styrke sikkerheten i dagens løsning. Tiltakene vil også være en viktig 
forutsetning for å kunne gå videre med infrastrukturmoderniseringen.   
 
Analyseplattform; Som en del av styrkingen av informasjonssikkerheten er det tildelt 
midler til å bredde analyseplattformen til alle foretak. Analyseplattformen er et verktøy 
for å innhente, analysere og stoppe unormal trafikk. Analyseplattformen har vist seg å 
være svært effektiv til å stoppe løsepengeangrep og lignende i Helse Sør-Øst. Prosjektet 
«Analyseplattform» er gjennomført som planlagt og fullført bredding av plattformen i 
henhold til plan i 2017.  
 
Sikker og stabil drift; Som en konsekvens av at programmet for IKT-
Infrastrukturmodernisering ble satt i bero, ble det anbefalt videreføring av noen 
prosjekter; iverksettelse av tiltak for å ivareta sikker og stabil drift, samt dekke 
innmeldte helseforetaksbehov. Det er definert et sett med helseforetakskritiske 
prosjekter som ble fulgt opp i Sykehuspartner HF i tett samarbeid med berørte 
helseforetak. Det har gjennom 2017 vært dialog med Helse Sør-Øst RHF om finansiering 
av prosjektene. De helseforetakskritiske prosjektene var: 

1. Utskifting av telefonsentral Oslo universitetssykehus HF 

2. Trådløst nettverk Oslo universitetssykehus HF/Akershus universitetssykehus 
HF/Vestre Viken HF 

3. Migrering av klientarbeidsflate Akershus universitetssykehus HF 
4. Utskifting av IP-telefoni Akershus universitetssykehus HF 
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5. Utrulling av multifunksjonsskrivere Oslo universitetssykehus HF/Akershus 
universitetssykehus HF/Sykehuset Innlandet HF/Vestre Viken HF 

 
I tillegg har Sykehuspartner HF startet arbeidet med konkrete rydde- og 
forbedringsaktiviteter innen områdene arbeidsflate, datakommunikasjon, 
telekommunikasjon og datasenter. Tiltakene dekker ulike områder, som forbedring av 
alarmer, telefoni, bytte av svitsjer, kapasitetsutvidelse brannmur, CITRIX-kapasitet 
SIKT-plattformen og oppgradering/bytting av printservere. Samlet skal tiltakene 
redusere risikoen for avvik i driften. 
 
Backup-kapasiteten styrket; Det arbeides med å lukke underdekningen innen backup og 
styrke backup-kapasiteten med nødvendig utstyr. Alle kritikalitet 1-tjenester er ferdig 
utbedret.  Plan for resterende tjenester tilsier ferdigstillelse i løpet av januar 2018. 
Strategi og rutiner vil parallelt bli evaluert og forbedret. 
 
Sikkerhetsloven  
 
Annen oppgave 2017 

 I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at 
de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av 
sikkerhetsloven, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at 
helseforetaket følger opp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte 
føringer, jf. brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 2. juni 2015 samt saksfremlegg for 
direktørmøtet (sak 011-2016). 

 
Målet er delvis nådd. 
Sykehuspartner HF har etablert en sikkerhetsorganisasjon iht. regionale føringer. 
Grunnlagsdokumentet for sikkerhet ble vedtatt i 2016, men oppdateringer i 
Sykehuspartner HFs ledelse gjennomføres i tilknytning til ansettelse av administrerende 
direktør. Det gjenstår å sende egenerklæring til Helse Sør-Øst RHF, dette gjøres så fort 
ny administrerende direktør er ansatt. Målet vil da være nådd. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 

6.1. Faglig og demografisk utvikling  

IKT og digitalisering er helt avgjørende for å utvikle morgendagens helsetjenester. Dette 
er nødvendig for å utvikle pasientens helsetjeneste og hvor IKT gir verdifulle bidrag til 
den løpende omstillingen som skjer i sykehusene. På den måten trygger vi 
velferdstjenestene i en tid der de offentlige budsjettene kommer under press. 
 
På individuelt, lokalt og globalt nivå er det flere drivkrefter som utfordrer både innhold i 
helsetjenester, og måten å tilgjengeliggjøring disse til pasientene. Eldrebølgen og 
folkevandringen setter press på ressurskapasitet i helsevesenet. Det trigger behov for å 
effektivisere arbeidsflyt og sentralisere kritiske behandlinger. Samtidig må 
hjemmebaserte helsetjenester utvikles, og oppgaver må i større grad automatiseres 
gjennom økt bruk av teknologi.  

 
Parallelt frembringer teknologiutviklingen muligheter til stadig mer skreddersydd 
behandlinger og tilgjengeliggjøring av helsedata direkte til pasienten. Konsekvensen er 
at pasientens krav til helsevesenet om informasjon og deltakelse i behandlingsløpet 
stadig øker. Gjennom disse trendene er det tydelig at teknologien blir en stadig mer 
sentral komponent for å levere helsetjenester både på sykehus og direkte til pasienten. 
Disse endringene påvirker derfor den strategiske utviklingen til Sykehuspartner HF 
direkte i de nærmeste årene. 
 
Endringer som vil prege utvikling fremover er blant annet: 

 Rivende medisinsk utvikling/tilgang til dyre legemidler 

 Roboter og teknologi tar over 

 Mer sømløs overgang fra kommunehelsetjeneste til sykehus 

 Mer behandling utenfor sykehus  
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 Mer skreddersøm/pakkeforløp – standardisering 

 Pasienten tar over mer ansvar for egen helse 

 Relativt sett mindre ressurser til rådighet  

Innenfor alle disse områdene er IKT viktig, enten for å understøtte pasientbehandlingen 
eller pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering. IKT vil også måtte 
understøtte samhandling, ambulant virksomhet og samvalg. 
 
For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, må 
Sykehuspartner transformeres for å: 
 

 Øke sin leveransekraft for å imøtekomme et stadig økende behov for IKT-støtte 

i pasientbehandlingsløp. Sykehuspartner HF vil sikre økt leveransekapasitet og 
kvalitet gjennom realisering av stordriftsfordeler knyttet til modernisering av 
infrastrukturen, sammen med standardisering av tjenester for å forenkle drift 
og forvaltning. Dette innebærer å strømlinjeforme og profesjonalisere egen 
organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig 
forbedring og bruke markedet på en effektiv måte.  

 Tilpasse dagens kompetanse og teknologiske plattform for å sikre at 
Sykehuspartner HF til enhver tid er i stand til å skape verdi for kunden og være 
best på helseteknologi. Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og 
helserelatert kompetanse for å forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje og 

aktivt bidra til sin utvikling.  
 Tilpasse dagens kultur slik at en felles kundeorientert kultur blir 

gjennomgående på tvers av hele organisasjonen.  
 

6.2. Forventet teknologisk utvikling 

Bruk av teknologi blir en stadig viktigere del av helsetjenesten, og en nødvendig 
forutsetning for å kunne tilby bærekraftige helsetjenester i fremtiden. Generelle trender 
i IT-markedet, som Big Data, bring your own device, internet of things, blockchain, cloud 
og multisourcing, vil også være aktuelle for helsesektoren. 
 
Den forventede utviklingen i Helse Sør-Øst er knyttet til å etablere en moderne, 
livssyklusstyrt infrastrukturplattform, som en grunnmur for å tilgjengeliggjøre 
applikasjonstjenester til helseforetakene. Det aktuelle trusselbildet, og krav til blant 
annet personvern, tilgjengelighet, redundans og mobilitet vil påvirke plattformens 
utforming. Applikasjonsporteføljen som tilbys må være moderne og understøtte 
foretakenes behov og samtidig ivareta krav til informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. 
Det er også forventet at lettvekts-IKT og spesialiserte klientapplikasjoner vil være en del 
av fremtidig utvikling.   
 

6.3. Forventet økonomisk utvikling 

Sykehuspartner HF utarbeider årlig økonomisk langtidsplan for kommende fire års 
periode. Hensikten med planen er å skape forutsigbarhet rundt Sykehuspartner HFs 
forventede utvikling og sikre økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra 
oppdrag- og bestillerdokument.  
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Sykehuspartner HF legger hovedprioriteringene fra oppdrags- og bestillerdokumentet 
til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2019–2022, og søker å synliggjøre 
hvordan rammebetingelser, veivalg og regional IKT-strategi kan og vil påvirke 
utviklingen innenfor hvert av de følgende områdene:  

 Stabile tjenesteleveranser 
 Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern 
 Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
 Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ 

 
I tillegg blir mulig utvikling innenfor nye tjenesteområder beskrevet, samt de viktigste 
trendene for helseforetakenes fremtidige teknologibehov. 
 
Gjennom prosessen med økonomisk langtidsplan vil Sykehuspartner HF synliggjøre 
hvilke faktorer som kan påvirke økonomien innenfor de ulike områdene.  
 

6.4. Personell- og kompetansebehov 

Det har i 2017 vært en turnover i Sykehuspartner HF som har oversteget måltall og 
ønsket utvikling. Dette kan i stor grad knyttes til usikkerhet rundt situasjonen 
Sykehuspartner HF er i. Det er i forbindelse med dette planlagt og igangsatt en rekke 
tiltak som blant annet økt medarbeider- og tillitsbasert ledelsesfokus, økt innsats på 
kompetansetiltak og involverings-, informasjons- og dialogforbedringer. 
 
Sykehuspartner HF har generelt hatt stabil tilgang på arbeidskraft og 
spesialkompetanse, og relativt få rekrutteringsutfordringer i størstedelen av 2017. Ved 
utgangen av 2017 er det imidlertid noen utfordringer med å få godt kvalifiserte søkere 
innen noen få fagområder og lederstillinger.  
 
Sykehuspartner HF har i 2017 gjennomført en overordnet organisatorisk 
kompetanseanalyse av kompetansebeholdning og kompetansebehov fram mot 2020, på 
grunnlag av strategiske føringer for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF. På dette 
grunnlaget er det identifisert et kompetansegap og forslag til tiltak for å lukke dette fram 
mot 2020. Det er igangsatt arbeid for å utarbeide system og strukturer for ytterligere 
kartlegginger på avdelings- og seksjonsnivå, samt utvikling av langsiktig 
kompetanseplan for å dekke gapet. I 2017 har det vært stort fokus på opplæring i 
prosesser og verktøy knyttet til forbedrede leveranseprosesser. 
  
Sykehuspartner HFs tilnærming til kompetanseutvikling er at kompetente 
medarbeidere og krevende arbeidsoppgaver sammen utgjør den beste arena for læring 
og utvikling. Virksomheten bygger derfor kompetansetiltak som er mest mulig 
praksisnære. I tillegg til interne tiltak tilbys eksterne kurs og sertifiseringer som skal 
understøtte ytterligere profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å 
bli en enda bedre partner for helsetjenester i utvikling. 
  
Sykehuspartner HF har en strukturert tilnærming til individuell kompetanseutvikling 
ved at dette er et tema for alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen. Medarbeider 
og nærmeste leder utformer i samarbeid en individuell kompetanseutviklingsplan som 
er tråd med avdelingens og foretakets behov.  
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Som del av satsningen på mottak av nyansatte har Sykehuspartner HF etablert en felles 
plattform av obligatorisk basiskompetanse i form av eLæringsmoduler og felles 
introduksjonskurs. Videre har Sykehuspartner HF tilrettelagt for strukturerte 
kompetanseutviklingstiltak for å bygge kunde- og virksomhetsforståelse. Ansatte er ute 
på klinikkene og følger pasientforløp gjennom ordningen “Skygg en kliniker” og 
inviterer klinikere fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten for å øke de ansattes 
kundeforståelse. Dette for å nå vårt mål om å ha engasjerte medarbeidere med god 
virksomhetsforståelse og rett kompetanse. 
  
Siden 2012 har det også eksistert et strukturert tilbud innen ledelsesutvikling. 
Lederprogrammet omhandler integrert utvikling av ledelse, virksomhet og kultur som 
understøtter målbilde 2020. Sentrale områder er ledelse i endring med fokus på aktiv 
bearbeiding og modning av nye og pågående endringsinitiativ, realisering av endring og 
gevinster, samt effektiv samhandling for realisering av tjenesteorientering. 
Sykehuspartner HF har i ledelsesutviklingen fokus på tillitsbasert ledelse (ledelse helt 
ut) som skal understøtte engasjerte og handlekraftige medarbeidere. 
  
Våren 2017 ble det vedtatt en ny HR strategi for Sykehuspartner HF med fire 
hovedfokusområder: 
  

 Kompetanse 
 Medarbeiderskap  
 Ledelse  
 Kultur  

 

7. PLANER FOR UTVIKLINGEN  

Sykehuspartner HF står ved inngangen til 2018 foran mange viktige oppgaver. Arbeidet 
med å modernisere infrastruktur og applikasjoner har ikke hatt den forventede 
fremdriften, og Sykehuspartner HF må ta grep for å sikre at helseforetakene fortsatt har 
tilgang til stabile og sikre IKT-tjenester. Dette vil kreve at Sykehuspartner HF jobber 
videre med å utrede alternativer for modernisering, samtidig som det gjennomføres 
nødvendige tiltak i eksisterende plattform. Spesielt gjelder dette innenfor 
informasjonssikkerhet og sikkerhetsplattform, og for kritiske prosjekter for 
helseforetakene. 
 
En moderne infrastruktur alene vil ikke gi den forventede gevinsten, derfor må man i 
parallell sanere og konsolidere applikasjonsporteføljen i regionen. Dette arbeidet består 
dels i å sanere applikasjoner som ikke er en del av fremtidig applikasjonsmålbilde, tilby 
standardiserte alternativ der dette er mulig, eller konsolidere på fellesløsning for 
regionale tjenester. Samtidig må det utredes hvordan et økende behov for lettvekst-IKT 
kan leveres innenfor en definert struktur som sikrer både mangfold, kontroll og krav til 
informasjonssikkerhet. 
 
For å håndtere løpende drift av dagens portefølje vil Sykehuspartner HF måtte 
gjennomføre forbedringstiltak på eksisterende plattform. Enkelte tiltak er rettet mot 
lukking av svakheter i plattformen med hensyn på informasjonssikkerhet, basert på 
risikoanalyser. 
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Det vil også være nødvendig å endre gjeldende leveransemodeller i Sykehuspartner HF 
til å støtte tjenesteorientering. Dette innebærer at fokuset dreies fra silobasert arbeid til 
virksomhetsovergripende leveranseprosesser. Denne endringen vil kreve en stor 
kulturendring i organisasjonen, og stille nye krav til ledelse og kostnadseffektivitet. 
 
Sykehuspartner HF jobber fortsatt mot etablert målbilde 2020, men vil gjennom 
prosessene for økonomisk langtidsplan og mål 2018 vurdere endringer og spisse 
forbedringstiltakene basert på oppdatert tjenestestrategi. 
 
Det er i perioden fram mot 2030 planlagte en rekke nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst. 
Sykehuspartner HF vil bidra som premissgiver og deltaker innenfor sine 
ansvarsområder i foretaksgruppen for hvert enkelt nybygg fra 2018, og hvor dette vil ha 
betydning med henhold til direkte ressursinnsats, sammen med kapasitet og tjenester 
innenfor drift og forvaltning. 
 
Sykehuspartner HF sitt veikart er retningen virksomheten skal følge frem mot 2020 med 
forbedring og utvikling gjennom fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og 
best på helseteknologi.  Målformuleringene i veikartet representerer områder 
Sykehuspartner HF må arbeide systematisk med for å underbygge virksomhetens visjon; 
En partner for helsetjenester i utvikling.  
 

 
Figur 1: Veikart 2020 
 

De tre fokusområdene definerer Sykehuspartner HF sin kjernevirksomhet og legger 
føringer for hva virksomheten skal fokusere på.  
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Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
Gjennom dette fokusområdet skal det sikres at stabilitet og leveransepresisjon er i 
henhold til avtalt tjenesteavtale med helseforetak og redusere antall kritiske hendelser. 
Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og 
sikker måte. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av 
foretakets håndtering av person- og helseopplysninger.   
 
Tjenesteorientering skal være et gjennomgående prinsipp, og Sykehuspartner HF skal 
ha et godt driftskonsept og effektiv leveransemodell. For å kunne gjennomføre dette må 
Sykehuspartner HF profesjonalisere egen organisasjon, ha en tydeligere styringsmodell, 
drive kontinuerlig forbedring og bruke markedet på en effektiv måte. Videre skal alle 
leveranser være avtaleregulert og Sykehuspartner HF skal ha fokus på enhetspris og 
kostnadseffektivitet. 
 
Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 
Sykehuspartner HF må synliggjøre merverdi for både helseforetak og pasient. Dette 
oppnås gjennom åpenhet mot kunden, effektive leveranser, ha klinikeren i fokus – 
virksomhetsforståelse og kunden må føle seg sett, hørt og forstått. Videre er det viktig at 
Sykehuspartner HF er en aktiv bidragsyter og kan videreutvikle tjenester sammen med 
kunden som igjen kan komme hele regionen til gode. For å realisere dette må det gis god 
styringsinformasjon og planer knyttet til arbeidet som gjøres mot kunden, ha en 
forutsigbar og omforent plan, samt inneha inngående kunnskap om kundens behov. 
Ansatte i Sykehuspartner HF må være tilgjengelige og kunne bistå med å løse små 
problemer i hverdagen gjennom å ha en gjennomgående kundeorientert kultur. Videre 
må kundekanalen og kundedialogen utvikles.  
 
Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 
Sykehuspartner HF skal være best og markedsledende innen helseteknologi. 
Sykehuspartner HF må legge til rette for å kunne dekke et fremtidig tjenestebehov 
sammen med kunden og understøtte helseforetakene. Sykehuspartner HF må bidra til 
vellykkede prosjektleveranser – spesielt til digital fornying og nye sykehusbygg. 
Sykehuspartner HF skal samtidig utvikle sitt ansvar i prosjekter og sikre kompetanse og 
ressurser. Et viktig element er å legge til rette for gi helseforetak muligheten til 
gevinstrealisering hos kundene. Sykehuspartner HF skal bidra til gode 
forskningsresultater og støtte innovasjonsinitiativ.  
 
Ett Sykehuspartner – med kunden i sentrum 
Alle virksomhetsområdene skal bli ett Sykehuspartner og ha en gjennomgående kunde- 
og sikkerhetskultur. Arbeidet med å bygge tillit både mot helseforetakene og 
befolkningen må fortsette. Det må videreutvikles en sterk sikkerhetskultur, der 
informasjonssikkerhet inngår som en naturlig del av både organisasjonskulturen og 
arbeidsprosessene.  
 
Fundamentet for forbedring og utvikling er menneskene i organisasjonen. Engasjerte 
medarbeidere med god virksomhetsforståelse og rett kompetanse gir handlekraft, og 
sammen med gode ledere som viser vei og følger opp, kan virksomheten strekke seg mot 
sin visjon. 


