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Situasjonsvurdering

Sykehuspartner HF har i november 2018 fortsatt arbeidet for å redusere antall kritiske hendelser, men ligger fremdeles fem prosent bak 
målkravet for året. November hadde 18 grønne (avbruddsfrie dager) regnet for alle helseforetak.

Forsyningssenteret fortsetter å levere som avtalt til helseforetakene. Leveransepresisjon på IKT-utstyr til helseforetakene er over planlagt 
nivå for året. Volum av leverte tjenesteendringer har en positiv utvikling, men leveransepresisjonen ligger fortsatt under resultatkravet 
og Sykehuspartner HF arbeider målrettet med forbedringer. 

Resultatet per november er 79 MNOK lavere enn budsjett. Dette har særlig sammenheng med sluttoppgjør med DXC Technology og 
aktiviteten i program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) som ikke inngikk i budsjett 2018. 

Sykehuspartner HF har en voksende prosjektportefølje, med STIM og byggeprosjekter under oppstart samt program for styrket 
tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP) og leveranser til Regional IKT-portefølje. 

Det er fortsatt en positiv trend i bemanningsstatus. Det er likevel ansatt færre enn budsjettert hittil i år, og dette medfører et 
underforbruk i lønns- og personalkostnader for året. Det pågår rekrutteringstiltak og prosesser for å sikre nødvendig kapasitet til 
utviklingsprosjektene. Turnover er fortsatt nedadgående, og vurderes som tilfredsstillende. Sykefraværet per oktober gikk litt opp fra 
september, til seks prosent, noe som er en forventet utvikling for sesongen.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned november Akkumulert året

Driftsresultat 40 MNOK -10 MNOK -46 MNOK

Investeringer 591 MNOK 63 MNOK 572 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# 40%/21# 5%/202#

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

Løsningsgrad kundeservice (HR-tjenester uten ERP) 90% 92% 92%

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

100 % 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% 97,6% 97,7%

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer * +15% -16,5% -35,2%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet i henhold til bestilling fra HSØ 98% 100% 98%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 93% 94%

Andel interne ressurser 55% 58% 58%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner HF 5,6% 6% (oktober) 6%

* Leveranser med et forenklet leveranseløp inngår ikke lenger i grunnlaget for måling av presisjon 



Sykehuspartner HF
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November Hittil i år

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  1 684  1 684    18 525  18 525   

Driftsinntekter  292 803  287 508  5 295 3 128 754 3 136 076 - 7 322

Konsulentinntekt  13 316  16 280 - 2 964  130 397  142 676 - 12 280

Sum driftsinntekter  307 803  305 472  2 331 3 277 675 3 297 277 - 19 602

Lønnskostnader  102 360  105 505  3 144 1 064 335 1 129 946  65 612

Aktiverbare timer - 6 063 - 6 910 -  847 - 45 846 - 61 666 - 15 820

Varekostnad  3 540  2 390 - 1 149  30 951  26 294 - 4 657

Avskrivninger  102 015  97 419 - 4 596 1 005 565 1 044 480  38 915

Lisenser,service og vedlikehold  57 688  67 888  10 200  767 069  754 690 - 12 379

Ekstern bistand  25 590  7 141 - 18 449  211 487  110 860 - 100 627

Andre driftskostnader  29 023  17 647 - 11 377  251 804  216 310 - 35 494

Sum driftskostnader  314 154  291 080 - 23 073 3 285 365 3 220 915 - 64 450

Driftsresultat - 6 350  14 392 - 20 742 - 7 690  76 362 - 84 052

Nettofinans - 3 906 - 3 928   22 - 37 984 - 42 578  4 594

Ordinært resultat - 10 256  10 464 - 20 720 - 45 675  33 784 - 79 458



Kommentarer til regnskapet hittil i år for Sykehuspartner HF
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Resultatet per november er 79 MNOK lavere enn budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med sluttoppgjøret med DXC Technology i oktober og 
oppstart av programmet STIM som ikke inngikk i budsjett 2018. Regnskapet for Sykehuspartner HF eksklusive programmer er vesentlig bedre enn 
budsjett. 

Inntekter
• Driftsinntektene er 7,3 MNOK lavere enn budsjett, men det er enkelte underliggende avvik knyttet til forskjellige inntektsstrømmer. Forsinkede 

leveranser og derav lavere avskrivninger og avtalekostnad gir ca. 43 MNOK i lavere driftsinntekter. Samtidig medfører høyere viderefakturering 
mot prosjekter ca. 35 MNOK i økte driftsinntekter. 

• Arbeidsflate og periferi er noe lavere enn budsjett. 
• Konsulentinntekt ses i sammenheng med aktiverbare timer. Avviket på konsulentinntekter hittil i år kan hovedsakelig tilskrives at det er 61 FTE 

færre enn budsjettert, samt at eksisterende ressurser brukt inn mot STIM ikke er fakturerbare.

Kostnader
• Totale lønnskostnader er 65 MNOK lavere enn budsjett. Færre ansatte enn budsjettert vil anslagsvis øke dette avviket noe ut året, selv om det 

har vært flere nyansettelser de siste månedene enn mot årets første måneder.  
• Avskrivninger er 39 MNOK lavere enn budsjett. Dette omfatter i november blant annet en nedskrivning på 11,5 MNOK vedrørende stoppet 

samarbeidsprosjekt for anskaffelse av dokumentstyring- og forbedringssystem. Dette fordeles mellom Sykehuspartner HF og de andre med fire 
helseforetakene som deltok i prosjektet, og gir en inntekt i november.

• Ekstern bistand er 18 MNOK høyere enn budsjett i november. Hittil i år er avviket på 101 MNOK og av dette gjelder 95 MNOK aktiviteter i STIM, 
ISOP og avslutningen av iMod. 

• Avvik andre driftskostnader er 35 MNOK i viderefakturerbare kostnader. Disse har en tilsvarende motpost under driftsinntekter. STIM og ISOP 
sine driftskostnadene er 10 MNOK høyere enn budsjett mens driftskostnadene for resten av Sykehuspartner HF er 10 MNOK lavere enn budsjett. 



Investeringer
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Enkelte investeringsbehov endres grunnet utkjøp fra DXC Technology. 

• Sikker og stabil drift: Mindreforbruket knyttes til at en bestilling er forskjøvet til 2019, men er redusert fra oktober grunnet anskaffelse av serverkapasitet 
(økt deteksjon og logging). 

• Modernisering: Merforbruket knyttes til utkjøp av utstyr og lisenser fra DXC Technology for 176,7 MNOK (inkl. MVA) i oktober.

• Informasjonssikkerhet og personvern: Mindreforbruket knyttes til ytterligere omklassifisering til drift, reduserte kostnadsanslag og utsatte investeringer. 

• STIM er i etableringsfase ut 2018. November var preget av mobilisering av ressurser og etablering av prosjekter og styringsprosesser. Kostnadene er i all 
hovedsak timekostnader på interne og eksterne ressurser.

• Tjenesteorientering og automatisering: Mindreforbruket knyttes til forsinket kundeportal.

• SLA-oppgraderinger: SLA-oppgraderinger prioritert i avstemte kundeplaner.

• Utkjøp periferi operasjonell leasing: Treårig operasjonell leasingavtale inngått i 2015 er kjøpt ut fra leasingselskapet.

• Finansiell leasing – Periferi: Mindreforbruket avtar mot slutten av året.  

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 36 066 158 764 178 673 19 909 194 920 81 %

Modernisering 1 387 178 122 68 750 -109 372 75 000 237 %

ASK (Applikasjonssanering) 0 0 23 837 23 837 26 000 0 %

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 4 091 90 241 125 620 35 379 137 040 66 %

STIM 2 897 6 769 -6 769

Tjenesteorientering og automatisering -372 420 18 667 18 247 20 360 2 %

SLA-oppgraderinger 4 890 21 303 -21 303

Utkjøp periferi operasjonell leasing 0 3 830 -3 830

Finansiell leie - Periferi 13 900 112 391 126 500 14 109 138 000 81 %

SUM 62 860 571 839 542 047 -29 792 591 320 97 %



Helse Sør- Øst Forsyningssenter
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Omsetningen har variert gjennom 2018, men det er små avvik hittil i år og per november er det ca. 6 MNOK høyere omsetning enn budsjettert.  
Avviket i driftsinntekter går mot avvik varekostnad. 
Andre driftskostnader må ses i sammenheng med driftsinntekter. Andelen logistikk-kostnader er lavere enn forutsatt i budsjett for perioden og hittil i år. Forventet andel logistikk-
kostnad er 12,5 %, faktisk andel hittil i år er 11,2 %.



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

Flere hendelser i november påvirker resultatet negativt. Det er igangsatt ytterligere tiltak for snarlig oppfølging av hendelsene. 
Totalt var det 21 kritiske 1A hendelser i november, akkumulert er vi nå fem % bak målkravet. 

TILTAK
Proaktive tiltak:
• Ledelsesmessig involvering
• Oppfølging av produksjonssetting av 

nye prosjekter

Reaktive tiltak:
• Stand-up møter dagen etter 

hendelser, ansvarlig leder stiller
• Problem fortsetter med utredning av 

saker for å finne klarere 
årsakssammenhenger. 
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Prognose- og måloppnåelse ift OBD-mål 2018 (1A)



Driftskalender per helseforetak for november- Kalenderoversikt for avbruddsfrie dager

November hadde 18 grønne (avbruddsfrie dager) regnet for alle helseforetak. 
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Informasjonssikkerhet
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1 – Viser antall sikkerhetshendelser registrert i SM9 per måned. Grå strek er antall registrerte maskiner som er eller har vært infisert.
2 – Viser antall registrerte .NO domener med skadelig kode rapportert til NorCERT per måned satt i sammenheng med hvor mange blokkeringer som er gjort i ekstern brannmur. 
3 – Viser antall faktiske hendelser i analyseplattformen som er analysert og hendelser håndtert av Sykehuspartner HF per måned.

TILTAK
• Oppgradering/ sanering 

innenfor serverparken 
• Oppgradering/ sanering 

innenfor klientparken
• Styrking av behandling av 

risikovurderinger (ROS)
• Sikkerhetsoppdateringer
• Utrulling av forsterket 

endepunktovervåking
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Avvik

Både interne avvik og avvik mottatt fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Så langt i år er det kommet inn 372 kvalitetsavvik og 305 sikkerhetsavvik. Blant 
kvalitetsavvikene, ser vi at «driftsavvik eksternt innmeldt», er den største kategorien. Noen av disse er tekniske hendelser, og skulle vært håndtert som hendelser gjennom incident-
prosessen. Vi er i dialog med helseforetakene for å tydeliggjøre skillet mellom brukerhenvendelser og avvik. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i 
avvikshåndteringen for å gi grunnlag for tiltak til forbedringer. Tiltak for å øke antall internt meldte avvik pågår. 

ANTALL 
AVVIK
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Antall mottatte avvik

Kvalitetsavvik Sikkerhetsavvik

jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 Totalt

Kvalitetsavvik internt 0 0 1 1 2 2 2 0 2 2 1 13

Kvalitetsavvik eksternt innmeldt 29 26 28 38 28 30 25 26 23 62 50 365

Sikkerhetsavvik interne 12 6 11 9 11 26 18 22 31 67 42 255

Sikkerhetsavvik ekstern innmeldt 2 2 17 4 0 2 1 11 1 1 9 50



Utvikling (1 av 2)
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje i november var 100 %. 58 % av ressursene som leverte timer til 
Regional IKT-prosjektportefølje var interne ressurser. Samtlige program i Regional IKT-prosjektportefølje melder grønt på overordnet ressurssituasjon. 

Sykehuspartner HF har hatt ansvaret for/ bidratt inn i blant annet følgende leveranser i perioden:

NYE SYKEHUSBYGG
Sykehuspartner HF bidrar med IKT-leveransene til Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold HF) som er i gjennomføringsfasen, i arbeidet med IKT-plan og 
leveranseavtaler for Nytt Drammensykehus (Vestre Viken HF) samt forprosjektet nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF). Tønsbergprosjektet
er forsinket med sine leveranser. Dette har påført to ukers forsinkelse på Sykehuspartner HFs leveranser. Sykehuspartner HF replanlegger sine leveranser for å levere 
nødvendig utstyr innen bygget åpnes.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Sammenslåing av sentralbordløsningene ved Oslo universitetssykehus HF skal i henhold til plan ferdigstilles innen årsskiftet. Endringsarbeidet ved helseforetaket går 
senere enn ventet og prosjektet kan måtte forlenges inn i starten av 2019. 
Regional Citrix-plattform ved Akershus universitetssykehus HF opprettholder leveransedato i desember 2018. 
IP-telefoniløsning ved Akershus universitetssykehus HF leverer i henhold til plan og avsluttes i desember.
Utrullingen av trådløst nettverk pågår ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF og har startet opp 
ved Sørlandet sykehus HF. Først skal behovene generert av regional kurveløsning og medikamentell kreftbehandling dekkes. Trådløse punkter aktiveres løpende. Per 
november er 3 000 trådløse punkter aktivert og ytterligere 1 000 klargjort for aktivering. Prosjektet inngår nå i STIM og tar sikte på å rulle ut trådløst nettverk på 
resterende helseforetak i 2019 og 2020.

PROSJEKT ASK

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har per november sanert ytterligere 30 servere. Hittil er 1 230 servere sanert, av et potensiale på ca. 2 100 
servere. Innen applikasjonssaneringsarbeidet vil det være nødvendig å se på porteføljene på tvers av helseforetakene og søke å dekke samme funksjonsområde med 
den samme applikasjonen. Det er 800 applikasjoner som eksisterer kun hos ett helseforetak, og prosjektet skal søke å redusere disse med inntil 25 % innen januar 
2020. Dette er forankret i direktørmøtet Helse Sør-Øst RHF. 



Utvikling (2 av 2)
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PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS

Prosjektet er ledet og styrt av Helse Sør-Øst RHF der Sykehuspartner HF har ansvar for overføring innenfor IKT og MTU. Kongsvinger sykehus skal inngå fullt og helt som 
en del av Akershus universitetssykehus HF sin IKT-infrastruktur etter overføringen. Det er forsinkelser i forhold til plan, men overføringstidspunktet 1. februar 2019 
ligger fast, og Sykehuspartner HF klargjør og forbereder seg for en større dataoverføring helgen 1.-3. februar. Prosjektet er krevende med mange variabler, men det 
jobbes med risikoreduserende tiltak. I november er kartlegging av applikasjoner ferdigstilt, og det er gjennomført test på mange tjenester uten flytt av data. Det er 
videre klargjort for leverandørbistand. Det er også gjennomført prøvekopiering blant annet for DIPS. Det rapporteres om et godt samarbeid med alle involverte parter.



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Det er fortsatt en positiv trend i bemanningsstatus. Det pågår ulike rekrutteringstiltak for å sikre nødvendig kapasitet til utviklingsprosjektene. 
Turnover: Akkumulert turnover siste 12 mnd har gått jevnt nedover i løpet av året (8,6 % pr. november), og situasjonen betegnes som tilfredsstillende
Sykefravær: Sykefraværet pr oktober viser en økning på 0,5 % fra forrige måned. Dette er som forventet da sykefravær i 4. kvartal som oftest er høyere enn 3. kvartal 
Gjennomsnittlig fravær hittil i år er på 6 %, mot måltallet på 5,6 %. Fraværet på VO-nivå viser ingen større endringer fra foregående måneder. 
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TILTAK
Bemanningsutvikling: Rekrutteringskampanjer og arenaer for markedsføring av Sykehuspartner HF som virksomhet er gjennomført som planlagt. 
Sykefravær: Lederopplæring i sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og den nødvendige samtalen er gjennomført. Lederlinjen er informert og bevisstgjort om 
samfunnsansvar og arbeidsrettslige prinsipper ved fraværsoppfølging. Arbeidsmiljøkartlegginger med intervjuer og gruppeprosess som metode  i enheter med 
utfordringer i arbeidsmiljøet som forebyggende tiltak etter bestilling fra linjen. Det gis løpende lederstøtte i krevende enkeltsaker. Intranettartikkel med fokus på 
bruk av seniormidler som  kompetanse- og arbeidsmiljøfremmende tiltak er publisert.
Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.
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