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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 
1. INNLEDNING 

1.1. Sykehuspartner HF sine oppgaver og organisering  

Sykehuspartner HF leverer ikke-medisinske fellestjenester til foretakene innen Helse Sør-Øst.  

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, HR- 
og logistikktjenester og har ansvar for å levere fellestjenester, inklusive drift og forvaltning 
av infrastruktur og IKT-løsninger. I tillegg har virksomheten ansvar for Helse Sør-Øst sitt 
forsyningssenter og produserer felles regional varekatalog.  

Etableringen av Sykehuspartner HF som regionens felles tjenesteleverandør var resultat av 
fusjonen av de tidligere IKT-avdelingene i helseforetakene. Hensikten er å utvikle og levere 
bedre og mer kostnadseffektive fellestjenester, gjennom bedre utnyttelse av kapasitet og 
kompetanse. Sykehuspartner HF skal sikre effektive leveranser av regionale tjenester, slik at 
helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet.  

IKT-området representerer omlag 85 % av aktiviteten i Sykehuspartner HF, herunder drift, 
forvaltning og kundeservice. Sykehuspartner HF har ansvaret for en samlet portefølje på om 
lag 2 500 unike applikasjoner, og leverer regionale HR-tjenester til alle ansatte i Helse Sør-
Øst. Årlig produseres om lag 92 500 lønns- og trekkoppgaver.  

Sykehuspartner HF har følgende organisering ved utgangen av 2018:  

 

Figur 1. Organisasjonskart per 31. desember 2018.   

Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1 471 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, 
Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på 
lokasjoner hos de ulike helseforetakene i foretaksgruppen.   
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1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Sykehuspartner HF sin visjon er «En partner for helsetjenester i utvikling».  

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 
Sykehuspartner HF framtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får 
frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.    

Sykehuspartner HF fokuserer på å ha kunden i sentrum og å støtte kundene i deres utvikling 
av fremtidens helsetjeneste. Verdigrunnlaget er formulert i punktene:   

 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  

 

1.3. Mål for Sykehuspartner HF i 2018  

Sykehuspartner HF har i oppdrags- og bestillingsdokument 2018 fra Helse Sør-Øst RHF fått 
følgende hovedprioriteringer for 2018:  

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Ivaretakelse av krav for informasjonssikkerhet 
3. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
4. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

 Drift, forvaltning, standardisering og modernisering av IKT infrastruktur 

 Understøtte gjennomføring av regionale program og prosjekt 

 Vellykket implementering av regionalt forsyningssenter 

Sykehuspartner HF har i 2018 arbeidet fram et nytt målbilde fram mot 2023. Målbildet angir 
tre strategiske hovedmål for å understøtte Sykehuspartner HF sin visjon: 

 Levere som avtalt 

 Standardisere og modernisere 

 Digitalisere og effektivisere 

 

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

Sykehuspartner HF har etablert virksomhetsstyring som underbygger lov- og eierkrav, 
styrevedtak og interne behov, samt bidrar til å sikre måloppnåelse. Styringsparametere og 
tiltak knyttet til sentrale styringselementer følges opp systematisk og rapporteres månedlig 
og tertialvis. Vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse og risiko gjennomføres innenfor 
hvert virksomhetsområde og for samlet foretaksnivå.  
 
Gjennom 2018 har det pågått et arbeid for å styrke metodikk og prosess for 
risikovurderinger og gjennomføring av tiltak i virksomheten. Arbeidet fortsetter i 2019. Det 
har videre vært arbeidet med å forbedre avvikshåndteringen i virksomheten. 
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Funn fra Sykehuspartner HF sitt revisjonsprogram er grunnlag for internt forbedringsarbeid. I 
tillegg tar forbedringsarbeidet utgangpunkt i svakheter, funn eller avvik som fremkommer i 
eksterne revisjoner og tilsyn. Det utarbeides handlingsplaner per revisjon/tilsyn som følges 
opp i henhold til angitt tidsplan. 
Følgende revisjoner er gjennomført i 2018: 

 Internrevisjon «Miljøstyring» - Tiltak iverksatt 

 Internrevisjon «Prosessetterlevelse» - Tiltak iverksatt 

 Internrevisjon «Informasjonssikkerhet - Tilgangsstyring» - Tiltak iverksatt 

 Internrevisjon «Informasjonssikkerhet - Avhending av IKT-utstyr» - Rapporten ble 
behandlet i desember 2018, og tiltak iverksettes i 2019.  

 Periodisk miljørevisjon i henhold til ISO 14001 gjennomført av DnV GL - Tiltak 
iverksatt 

 Konsernrevisjonen sin revisjon «Forvaltning av GAT» - Tiltak iverksatt 

 Konsernrevisjonen sin revisjon «Forvaltning av lisensiert programvare ved 
Sykehuspartner HF» - Tiltak iverksatt 

 Konsernrevisjonen sitt rådgivningsoppdrag «Status tilpasning til ny 
personvernforordning (GDPR)» - Foreløpig rapport fra 20. desember 2018 følges opp i 
2019. 

 
Styret i Sykehuspartner HF har avholdt åtte ordinære og sju ekstraordinære møter i 2018. 
Viktige saker har vært:  

 Standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 

 Avbestilling av avtale med DXC Technology og gjenbruk 

 Informasjonssikkerhet, personvern og identitets- og tilgangsstyring 

 Leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst 

 Risikovurdering dagens driftssituasjon og tiltak for å redusere risiko 

 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 

 Investeringsmidler og vedlikeholdsavtaler 

 Årsregnskap og årlig melding for 2017 

 Virksomhetsrapporter inkludert risikovurdering 
 
I 2018 har styret i Sykehuspartner HF hatt særlig fokus på styrking av informasjonssikkerhet 
og personvern samt videreføring av arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur i Helse Sør-Øst, herunder utredning av alternative modeller for gjennomføring 
av moderniseringen og avbestilling av kontrakten med DXC Technology.  
 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 

Sykehuspartner HF følger Helse Sør-Øst RHF sine tolv prinsipper om medvirkning. 
Medvirkningsprinsipper er blant annet bygget inn i omstillingsavtale med tillitsvalgte, 
lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsforum og medarbeidersamtalene.  
Det gjennomføres fast månedlig møte i henholdsvis Samarbeidsforum (tillitsvalgte, 
hovedverneombud og Sykehuspartner HF sin ledelse) og uformelle dialogmøter for aktuelle 
saker. Dette er i tillegg til formelle drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte etter 
Hovedavtalens bestemmelser.  
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Vernetjenesten medvirker i oppfølging av den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur (ForBedring), samt i årlige vernerunder. I tillegg involveres 
arbeidsmiljøutvalget i oppfølgingsarbeidet. Det er iverksatt kvartalsvise samarbeidsmøter på 
virksomhetsområdenivå, det vil si mellom virksomhetsverneombud og virksomhetsdirektør, 
for å følge opp sykefravær og tiltak etter ForBedring. Intern HMS-opplæring er gjennomført 
for nye verneombud og ledere. Styrking av vernetjenesten er et innsatsområde for HMS-
arbeidet i 2018, og arbeidet fortsetter i 2019.  
 
I 2018 er det valgt tre ansattvalgte til Sykehuspartner HF sitt styre. Tillitsvalgte er 
representert i styringsgruppene for store program som Program for styrket tilgangsstyring, 
personvern og informasjonssikkerhet (ISOP) og Program for standardisering og IKT- 
infrastrukturmodernisering (STIM).  
 
I perioden med alternativutredningen, første halvdel av 2018 og fram til beslutning 14. juni 
2018 (sak 048-2018 fra Helse Sør-Øst RHF) for hvordan infrastrukturmoderniseringsarbeidet 
skulle tas videre, opplevde noen ansatte usikkerhet. Uro og utfordring var imidlertid mindre 
enn da man var i bero i 2017. Gjennom 2018 har tillitsvalgte og ledelse opplevd 
partssamarbeidet som konstruktivt og godt, basert på åpenhet, tillit og samarbeid. 
Sykehuspartner HF ser blant annet at akkumulert turnover er redusert i løpet av 2018 
sammenlignet med året før. Også i øvrige endringsprosesser er det økt involvering av 
ansatte. 
 
Det er et positivt engasjement knyttet til oppdraget som ble gitt av Helse Sør-Øst RHF 14. 
juni, og det oppleves at de ansatte har tro på framtiden og et høyt engasjement for å løse de 
oppdragene Sykehuspartner HF har fått tildelt.  
 
 
2. SAMMENDRAG 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer  

De fleste av Sykehuspartner HFs brukere opplever stabile tjenesteleveranser. Samtidig er 
målkrav for reduksjon av kritiske hendelser ikke nådd i 2018. Arbeidet med rotårsaksanalyse 
og iverksettelse av målrettede tiltak for å redusere antall hendelser er forsterket. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2019.  
 
Innen økonomi- og logistikktjenesten leverer Sykehuspartner HF godt. Leveransepresisjonen 
ved regionalt forsyningssenter har vært i henhold til målkrav første driftsår. Innen HR har 
antall lønns- og trekkoppgaver per produktive årsverk økt ytterligere, og er over målkrav.  
Sykehuspartner HF har sammen med helseforetakene etablert nye arbeidsprosesser for økt 
grad av automatisering av oppgaver knyttet til ansettelser. Pilot er gjennomført og 
implementering fortsetter i 2019. 
 
Første halvår 2018 ble det gjennomført en risikoanalyse av dagens driftssituasjon IKT. Den 
viste et utfordrende bilde der teknisk gjeld øker kraftig, og flere komplekse problemstillinger 
kan gi fremtidige leveranseutfordringer dersom ikke rotårsakene blir løst. Funnene i 
rapporten underbygger at det vil kreves betydelige endring på flere områder for å sikre at 
regionens infrastruktur og tjenester blir bærekraftige, og at Sykehuspartner HFs drift- og 
leveranseevne forblir stabil, sikker og i tråd med helseforetakenes behov. I etterkant av 
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analysen har arbeidet med tiltak vært prioritert. Dette er et omfattende arbeid som krever 
ytterligere fokus i 2019 og påfølgende år, og det tar tid før effekten av tiltakene kommer. 
 
En sentral oppgave i 2018 har vært å avklare videre arbeid med infrastrukturmodernisering i 
Helse Sør-Øst. I første del av året var arbeidet fokusert på vurdering av alternativer med og 
uten bruk av kontrakten med DXC Technology. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 14. juni 
2018 (sak 048-2018) at Sykehuspartner HF skulle avbestille kontrakten med DXC Technology, 
og etablere et nytt program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering. Dette 
arbeidet har hatt fokus i andre halvår. Det er framforhandlet avtale om oppgjør mellom 
Sykehuspartner HF og DXC Technology (sak 085–2018, 24. oktober 2018), og program for 
standardisering og IKT infrastrukturmodernisering er etablert.  
Det vil i parallell med moderniseringsarbeidet være fortsatt fokus på etablering av 
livssyklushåndtering av tjenesteporteføljen for å redusere teknisk gjeld. Dette vil sammen 
med aktiv innsats på en rekke andre områder være et langsiktig arbeid. 
 
2018 ble preget av angrep mot datasystemene i Helse Sør-Øst. Dataangrepet ble avdekket i 
starten av året og har krevd stort fokus og ressursinnsats gjennom hele 2018. En rekke 
viktige oppfølgingstiltak er iverksatt knyttet til å styrke informasjonssikkerheten.  Det 
arbeides fortløpende med å redusere og fjerne svakheter. Videre at aktiviteter innen 
informasjonssikkerhet, personvern og identitets- og tilgangsstyring innarbeides som en 
integrert del av samlede drifts- og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF. Som følge av 
datainnbruddet var det endringsfrys og streng endringskontroll, samtidig som virksomheten 
brukte store ressurser på å håndtere dataangrepet. Dette medførte en økende kø av 
leveranser til helseforetakene, og at forbedringsarbeidet innen leveranseevne ble forsinket. 
Angrepet og strakstiltak som ble gjennomført for å sikre kontroll medvirket til en økning i 
antall kritiske hendelser. PST henla saken på grunn av manglende opplysninger om 
gjerningspersonen 5. desember 2018. 
 
Oppfølgingen av dataangrepet og tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern, 
utredning av videre løp for infrastrukturmodernisering, avbestillingen av avtalen med DXC 
Technology og etablering av STIM har krevd stor ledelsesmessig fokus i Sykehuspartner HF 
gjennom hele 2018. 
 
Sykehuspartner HF har bidratt med sentrale leveranser i flere kritiske 
helseforetaksprosjekter, som blant annet IP-telefoniløsning ved Akershus 
universitetssykehus HF, sammenslåing av sentralbordløsning ved Oslo universitetssykehus 
HF og utrulling av trådløst nettverk ved flere helseforetak. 
 
Resultatet av kundeundersøkelsen understreker at Sykehuspartner HF må arbeide videre 
med å forbedre evnen til å levere som avtalt i henhold til kundenes behov. Sykehuspartner 
HF har gjennom 2018 gjennomført flere tiltak for å forbedre leveranseevnen, blant annet 
knyttet til løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), arbeid med 
tjenesteorientering og verdistrømsanalyser. Tiltak videreføres og styrkes i 2019, og det 
forventes at leveranseevnen gradvis bedres slik at kundenes behov blir bedre ivaretatt og 
kundetilfredsheten øker. 
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Gjennom applikasjonssanering, -standardisering og -konsolidering har Sykehuspartner HF 
bidratt til å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Østs applikasjonsportefølje og sanert 
utdaterte servere.  
 
Sykehuspartner HF har i 2018 understøttet gjennomføring av regionale IKT-program og 
prosjekter. Hovedvekten av Sykehuspartner HFs bidrag skjer gjennom programmet regional 
klinisk løsning (RKL). I RKL har Sykehuspartner HF bidratt med utrulling av felles regional 
kurveløsning og medikasjonsløsning i regionen. Sykehuspartner HF har også bidratt i noen av 
de største initiativene i RKL, regional elektronisk pasientjournal, medikamentell 
kreftbehandling og digitale innbyggertjenester.  
 
I forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF, skal Sykehuspartner HF legge til rette for overføring av IKT og 
medisinsk teknisk utstyr. Det er gjennom 2018 lagt et godt grunnlag for å levere i henhold til 
krav i et prosjekt med mange variabler. Overføringstidspunktet er satt til 1. februar 2019. 
 
Sykehuspartner HF har også bidratt inn i planlegging og leveranser til byggeprosjektene ved 
Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus 
HF. Byggeprosjektene vil kreve en betydelig ressursinnsats av Sykehuspartner HF i årene som 
kommer. 
 
 
2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering  
For å bedre effektivitet, produktivitet og kvalitet i Sykehuspartner HF sine leveranser på IKT-
området, har arbeidet med tjenesteorientering blitt intensivert gjennom 2018. Arbeidet med 
å utvikle organisasjonen og tydeliggjøre ansvar og prosesser videreføres i 2019.  
 
Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene dreier 

Sykehuspartner HF fokuset fra en ren driftsorganisasjon til å i økende grad arbeide med 

utvikling, dette er en vesentlig omstilling. Gjennom arbeidet med modernisering og 

etableringen av ISOP er det bygget viktig kompetanse. I etableringen av STIM har 

Sykehuspartner HF fokusert på å redusere kompleksiteten sammenlignet med forrige 

program ved å dele opp arbeidet i hensiktsmessige prosjekter og gradvis bygge opp 

programmet. 

Sykehuspartner HF har i 2018 hatt lavere bemanning enn budsjettert. Gjennom høsten 2018 
er det iverksatt tiltak som rekrutteringskampanjer og større synlighet på ulike 
utdanningsmesser og høyskoler. Dette har hatt effekt og bemanningsavviket er redusert i 
andre halvår. Rekrutteringen tar sikte på å tilføre nødvendig kompetanse og kapasitet for å 
understøtte sikker og stabil drift og videre satsing innenfor sentrale utviklingsområder. Det 
er i 2018 arbeidet med å kartlegge kompetansebehov og bygge system for 
kompetansestyring i Sykehuspartner HF. Ledelsen i Sykehuspartner HF er styrket gjennom 
rekruttering i 2018. 
 
Det gjøres en løpende vurdering av Sykehuspartner HFs organisering for å sikre at 

organisasjonen er tilpasset de oppgaver som skal løses. Det planlegges gjennomført en 

organisasjonsendring tidlig i 2019 med hensikt å tydeliggjøre roller og ansvar, jf. kapittel 6.   
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
3. RAPPORTERING STYRINGSBUDSKAP 2018  
3.1. Drift og investering 

Mål: På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig 
effektivisering i Sykehuspartner HF. Kravene omfatter at det skal synliggjøres 
konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. 
Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke minst at 
Sykehuspartner HF kan identifisere, realisere og dokumentere fallende enhetskostnader 
innen alle sine leveranseområder. 

 
Målet er delvis nådd 
Dokumentasjon kostnadseffektivisering 
Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med å ha kontroll på kostnader som 
grunnlag for oppfølging av kostnadseffektivitet. 
 
Jf. punkt 3.3.3 for ytterligere informasjon.    
 
Dokumentasjon kvalitet 
Det er gjennomført flere aktiviteter knyttet til kvalitetsforbedring i 2018, 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. Etablert prosess for 
avvikshåndtering leder til at Sykehuspartner HF får identifisert og rettet opp i systematiske 
avvik. 
 
Det er kontinuerlig forbedring i samhandlingen med kundene for å sikre kvalitet i hele 
verdikjeden for produksjon av tjenester. Pågående formalisering og profesjonalisering av 
samarbeidet med system‐ og driftsleverandører leder til redusert «Time to Market» og antall 
feil ved innføring av endringer i tjenester og basis infrastruktur. 
 
Det ble etablert forenklet tjenesteavtale i 2018 for å sikre forutsigbarhet og transparens i 
relasjon til Sykehuspartner HF.  
 
Sykehuspartner HF har også redusert ventetiden på bestilte organisasjonsendringer i IKT-
systemene fra helseforetakene betydelig. Det er ved utgangen av året ikke ventetid, og 
leveransetiden er i tråd med kundenes forventninger og behov.  
 
Informasjonssikkerhet og personvern er vesentlig styrket blant annet gjennom programmet 
ISOP. 
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3.2.  Resultat 

Mål: Årsresultat 2018 for Sykehuspartner HF skal være på minst 40 millioner kroner 

 
Målet er delvis nådd (foreløpig regnskap pr. 21. januar 2019) 
Resultatet for 2018 utgjør per 21. januar 2019 -167 MNOK, 207 MNOK lavere enn budsjett, 
jf. tabell 1 under. Dette har i hovedsak sammenheng med utredningsarbeid og oppstart av 
programmet STIM, sluttoppgjøret med DXC Technology i oktober og nedskrivninger som ikke 
inngikk i budsjett 2018 (sak 077-2017 av 6. desember 2017). 
 
På bakgrunn av at kontrakten med DXC Technology er avbestilt og at det er stilt krav om 
gjenbruk i nytt infrastrukturmoderniseringsprogram, har Sykehuspartner HF foretatt en 
impairment-test for å vurdere den varige verdien av de aktiverte prosjektene. Utfallet av 
denne gjennomgangen medfører at Sykehuspartner HF nedskriver deler av disse 
prosjektene.  
 
Sett bort fra overnevnte forhold er foreløpig resultat for IKT‐områdene samt HRØR over 
budsjett. Foreløpig resultat for HRØR er 47 MNOK, 42 MNOK over budsjett. Overskuddet fra 
HRØR vil bli avregnet tilbake til helseforetakene, og vil øke Sykehuspartner HFs underskudd 
til 209 MNOK.  
 
Endelig årsresultat legges frem i årsregnskap og styrets beretning for 2018.  
 

    
Tabell 1. Resultat 2018, per 21. januar 2019. Endelige årsresultat legges frem i årsregnskap og styrets 
beretning for 2018.   

 
Investeringer 
Det totale investeringsnivået for 2018 er per 21. januar 2019 654 MNOK, 63 MNOK over 
budsjett, jf. tabell 2 under. Dette har sammenheng med at Sykehuspartner HF i forliksavtalen 

Resultatregnskap 2018 Hittil i år

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  20 209  20 209   

Driftsinntekter 3 435 862 3 423 911  11 951

Konsulentinntekt  141 898  154 542 - 12 644

Sum driftsinntekter 3 597 969 3 598 662 -  693

Lønnskostnader 1 178 426 1 235 499  57 073

Aktiverbare timer - 46 430 - 66 773 - 20 343

Varekostnad  37 837  28 910 - 8 927

Avskrivninger 1 187 316 1 140 375 - 46 941

Lisenser,service og vedlikehold  795 593  822 573  26 979

Ekstern bistand  238 204  117 454 - 120 750

Andre driftskostnader  331 195  234 047 - 97 148

Sum driftskostnader 3 722 141 3 512 084 - 210 056

Driftsresultat - 124 171  86 578 - 210 749

Nettofinans - 42 428 - 46 518  4 090

Ordinært resultat - 166 599  40 060 - 206 659
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med DXC Technology kjøpte ut maskin- og programvare fra DXC Technology for 176,7 MNOK 
inkl. mva.  
 
Endelig årsresultat legges frem i årsregnskap og styrets beretning for 2018. 
 

 
Tabell 2. Investeringer 2018 per 21. januar 2019. Endelige årsresultat legges frem i årsregnskap og 
styrets beretning for 2018.   

 
 
3.3. Aktivitet 
3.3.1.  Stabile tjenesteleveranser 

Mål: Sykehuspartner HF skal levere drift og forvaltning av tjenester i tråd med etablerte SLA   

 
Målet er ikke nådd 
Sykehuspartner HF skulle redusere kritiske hendelser (1A) med 10 % i forhold til 2017, da det 
var 208 slike hendelser. Dette medfører et måltall på 188 kritiske hendelser for 2018. Per 
utgangen av desember er det registrert 216 kritiske hendelser, en økning på 4 % mot 2017. 
Det var en økning av kritiske hendelser som følge av strakstiltak knyttet til dataangrepet ved 
starten av året. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Høsten 2018 startet Sykehuspartner HF å måle grønne dager, det vil si dager uten kritiske 
hendelser (1A og 2A). Alle helseforetakene har et bedre tremåneders glidende gjennomsnitt 
ved utgangen av 2018 enn ved inngangen av året. Dette viser at driftsstabiliteten har hatt 
positiv utvikling gjennom 2018. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført flere tiltak for å stabilisere driften for helseforetakene:  

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

 Forenklet driftssituasjon gjennom sanering av servere som ikke i bruk.  

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

 Etablert strengere krav til prosjektene før produksjonssettinger.  

 Forbedret proaktivt applikasjonsvedlikehold, det vil si bedre utnyttelse av avtalte 
vedlikeholdsvinduer. 

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i hele tusen)
Totalt 2018 Budsjett 2018 Budsjettavvik

Sikker og stabil drift 196 007 194 920 -1 087

Modernisering 183 648 75 000 -108 648

ASK (Applikasjonssanering) 0 26 000 26 000

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 106 378 137 040 30 662

STIM 10 425 -10 425

Tjenesteorientering og automatisering 684 20 360 19 676

SLA-oppgraderinger 16 099 -16 099

Utkjøp periferi operasjonell leasing 4 040 -4 040

Finansiell leie - Periferi 136 600 138 000 1 400

SUM 653 882 591 320 -62 562
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 Iverksatt arbeid for å redusere backlogg på sikkerhetsoppdatering samt innført rutiner 
som sikrer løpende sikkerhetsoppdatering i henhold til policy. 

 Etablert sikkerhetsskole for å forbedre sikkerhetskompetanse. 

 Etablert driftskalender i Sykehuspartner HF, som setter fokus på grønne dager og hvilken 
driftsstabilitet som leveres til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Nye styringsparametere er 
etablert i driften og driftskalenderen er synligjort på informasjonsskjermer for å øke 
bevisstheten på proaktivt arbeid i forhold til stabil og sikker drift. Styrket ledelsesmessig 
oppfølging av kritiske hendelser. 

 Skjerpet krav til ferdigstilling av rotårsaksanalyser (maksimum fem dager) og 
gjennomføring av korrektive tiltak. 

Sykehuspartner HF arbeider i tillegg med tiltak rettet mot enkelttjenester. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal fortsette arbeidet med tjenesteorientering. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har videreført arbeidet med tjenesteorientering og har gjennomført 
piloter for en tjenesteorientert leveransemodell innen fire kliniske kundetjenester, 
pasientjournal og -administrasjon (PAS/EPJ), mor og barn, billeddiagnostikk og 
laboratorievirksomhet. I tillegg er det etablert flere tjenesteorienterte leveranseteam som 
skal redusere leveransetid for tjenesteendringer og SLA-oppgraderinger. Det er også 
gjennomført verdistrømsanalyser. I sum har dette gitt forbedret leveranseevne.  
 
Det har blitt utarbeidet en tjenesteprismodell som underbygger disse kundetjenestene. 
Modellen vil i større grad synliggjøre kostnadene på de ulike kundetjenestene, og vil være til 
hjelp for videre arbeid med kostnadseffektivitet innenfor kundetjenestene.  
 
På området organisasjonsendringer, det vil si bestilte endringer i IKT-systemene for å 
reflektere endringer som helseforetakene har eller skal gjennomføre i sin organisasjon, var 
situasjonen ved inngangen av 2018 preget av lange vente- og leveransetider, med stor 
misnøye fra kundene. Det er gjennomført en rekke tiltak for å forbedre dette og ved 
utgangen av året er det ingen ventetid og leveransetiden er i tråd med kundenes 
forventninger og behov.  
 
Innføringen av tjenesteorientering medfører behov for en gjennomgående endring av 
leveranse- og styringsmodellen for kundetjenestene. Det planlegges gjennomført en 
organisasjonsendring i 2019 som har som formål å tydeliggjøre roller og ansvar, og arbeidet 
med tjenesteorientering må prioriteres og styrkes i 2019 jf. kapittel 6. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal levere tjenesteendringer i henhold til avtalt 
produksjonssettingsdato. 

 
Målet er ikke nådd 
Mål for leveransepresisjon for 2018 er en 15 % økning i forhold til nådd presisjon i 2017. 
Beregningsmetode ble endret fra 2017 til 2018, fra samlet leveranser til et utvalg.  
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Totalt antall leveranser fra Sykehuspartner HF til helseforetakene var 747 i 2018, og herav 
inngikk 144 leveranser i presisjonsmålingen. Gjennomsnittlig presisjon for målte leveranser 
er 37 %, en reduksjon på 33 %.   
 
Tiltakene som er innført i 2018 (verdistrømsanalyse, sammensetning av grupper på ulike 
fagområder samt styrking av arbeidet med ROS-analyser) begynner å vise effekt. Flere av 
tiltakene videreføres i 2019. Disse forventes, sammen med arbeidet med 
tjenesteorientering, å gi god effekt.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal understøtte regional forvaltning av grunndata og kodeverk, 
samt foreta konsekvensutredninger av bestilte endringer på tvers av den regionale IKT-
porteføljen. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF igangsatte i tredje kvartal en analyse av informasjonsforvaltning av 
master data for legemidler, med utgangspunkt i hvordan tilsvarende forvaltning utføres for 
ERP. Analysen tar utgangspunkt i regional kurve og skal danne underlag for hvordan Helse 
Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF kan forvalte grunndataobjekter for legemidler.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal utføre endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI) 
etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom 2018 bidratt med ressurser i dette arbeidet i henhold til 
behov. Oppgradering av journalsystemet for svangerskap, abort, fødsel og barsel (Partus) til 
versjon 4.5 er utført på syv helseforetak i 2018 (Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset 
Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset 
Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF). I henhold til avtale, oppgraderes Partus til 
versjon 4.5 på Sykehuset Østfold HF i starten av 2019.  
 
Kontekstintegrasjon mellom DIPS og Partus medfører at aktiv pasient i DIPS automatisk 
kommer opp ved start av Partus. Dette er satt opp på Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset 
Østfold HF i 2018. DIPS er oppgradert på alle helseforetak i 2018.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal utgjøre en hovedfunksjon innen drift og forvaltning av de 
regionale fellesløsningene. Sykehuspartner HF skal bidra til den faglige funksjonelle 
forvaltningen av prosesser og informasjon i Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI), med støtte 
for arbeidet med arbeidsprosesser og informasjonsmodellering. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner har jobbet sammen med RSKI i henhold til behov. 
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3.3.2.  Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet 

Sykehuspartner HF skal sørge for at pålagte oppgaver innen informasjonssikkerhet er 
innarbeidet som del av de samlede drifts- og forvaltningsoppgavene.  

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

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har i 2018 håndtert mottatte avvik fra helseforetakene og internt 
innmeldte avvik. Egen prosedyre for håndtering av meldepliktige avvik er utarbeidet for å 
sikre riktig flyt i saksgangen. 
 
Sykehuspartner HF har deltatt i et samarbeidsprosjekt med fire andre helseforetak for 
anskaffelse av dokumentstyring- og forbedringssystem. På grunn av manglende leveranser 
ble kontrakten terminert på slutten av året. Arbeid med å få et virksomhetsstyringsverktøy, 
herunder avviksmodul, for alle områder i Sykehuspartner HF fortsetter i 2019.  

 

Mål: Sykehuspartner HF skal prioritere følgende aktiviteter for å understøtte at krav til 
informasjonssikkerhet oppfylles:  
- I Digital fornying skal minimum 3 kliniske løsninger bli integrert med IDM-løsningen, 
herunder skal 80 % av tilgangen sikres via IDM-løsningen. 
- Sykehuspartner HF skal i løpet av 2018 legge til rette for videreutvikling av prosesser for 
tilgangsstyring, med formål om at alle tildelte tilganger skal spores tilbake til tjenstlig behov 
og opphøre når behov opphører. Dette omfatter både tilganger for databehandlingsansvarlig 
og for Sykehuspartner HF som databehandler. 

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har i 2018 gjennomført både organisatoriske, tekniske og prosessuelle 
tiltak for å styrke tilgangsstyring.  
 
Sykehuspartner HF har i 2018 etablert automatisk tilgangsstyring med bruk av IDM for 
elektronisk pasientjournal (DIPS) for samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst, i samsvar med 
planen til RKL. Tilsvarende er det etablert automatisk tilgangsstyring for medikamentell 
kreftbehandling (MKB/CMS) for de fleste helseforetak i 2018, med unntak av Sykehuset 
Telemark HF og Akershus universitetssykehus HF.  

Sykehuspartner HF har løftet fagområdet tilgangsstyring organisatorisk og styrket det 
bemanningsmessig. Det er inngått rammeavtale innenfor identitets- og 
tilgangsstyringsområdet (IAM), for å supplere Sykehuspartner HF sin portefølje og 
kompetanse. 

Sykehuspartner HF har utført en rekke prosessuelle tiltak gjennom året. Dette inkluderer 
blant annet lansering av en ny bestillingsportal for tilganger, som vil gi mer brukervennlig 
bestillingsverktøy samt oversikt over gitte tilganger. Ny standardisert godkjenningsmodell 
skal effektivisere forvaltning av bestillingsportal og gi bedre oversikt av godkjenningsmodell 
til helseforetakene. Forbedret bestillingsprosess for administrator tilganger, samt 
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implementering av passord selvbetjening ved blant annet innføring av SMS, bedrer 
brukervennligheten og gir økt sikkerhet.  
 
Tekniske tiltak inkluderer blant annet anskaffelse av ny sikkerhetskomponent for privilegerte 
tilganger (PAM modul), rydding i brukerdomener, utrulling av konsolidert driftsarbeidsflate, 
utrulling av ny løsning for bestilling av tilganger som er integrert opp mot Identity 
Management (IDM) og etablering av regionale autentiseringstjenester. Det har pågått arbeid 
med disse tiltakene i 2018, arbeidet videreføres i 2019. 

I 2019 planlegges videre bistand og tilrettelegging i forbindelse med EPJ-journalinnsyn 
mellom helseforetak og tilpasninger til DIPS Arena. I tillegg vil Sykehuspartner HF i 2019 
innføre automatisert tilgangsstyring for applikasjonene kurve (Metavision), 
laboratoriesystemer (LVMS), medikamentell kreftbehandling (MKB/CMS) til flere 
helseforetak samt tilby prosjekt- og porteføljestyringsverktøy (Clarity) til hele Helse Sør-Øst. 
Dette vil bidra til at målet nås i 2019.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HFs program knyttet til informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) skal 
gjennomføres iht. plan og ha en gjennomføring som danner grunnlag for rapportering. 

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har organisert ISOP som et program i tråd med metodikk for styring av 
prosjekter og programmer i Helse Sør-Øst. Programmet har månedlige programstyremøter 
med fast rapportering på status, risiko og økonomi. I 2018 er det avholdt ni 
programstyremøter og struktur og omfang på rapporteringen har løpende blitt forbedret 
gjennom året. I tillegg til fast månedlig rapportering til programstyret har ISOP også 
rapportert til Sykehuspartner HF sin ledergruppe, og til styret (sak 034-2018 av 2. mai 2018, 
sak 064-2018 av 5. september 2018 og sak 090-2018 av 12. desember 2018). 
Budsjettprognoser og regnskapsdata oppdateres månedlig for hvert prosjekt i ISOP og 
rapporteres i programstyremøtene. Fra 2019 vil programmets status også fremgå av de 
månedlige virksomhetsrapportene til Sykehuspartner HF sitt styre.  
 
I henhold til siste overordnede programrapportering per desember 2018, er programmet i 
hovedsak på plan, med unntak av enkelte prosjekter som er noe bak plan. Dette skyldes i 
hovedsak omprioritering av nøkkelressurser inn mot håndtering av tiltak som bedrer 
informasjonssikkerheten som følge av dataangrepet. Programmet har i 2018 blant annet 
etablert automatisk tilgangsstyring for elektronisk pasientjournal for samtlige helseforetak i 
regionen, samt IAM rammeavtale, jf. også andre besvarelser i punkt 3.3.2 og i 3.3.4.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal videreutvikle analyseplattformen i regionen, inkludert innføring 
av Regionalt loggmottak, for å understøtte Helse Sør-Østs krav til sporbarhet og 
uavviselighet. 

 
Målet er nådd 
Analyseplattformen var opprinnelig nettverksdeteksjon, der såkalte 
innbruddsdeteksjonssystemer var plassert på nøkkelpunkter i nettverket. I 2018 har 
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Sykehuspartner HF videreutviklet analyseplattformen, inkludert innføring av regionalt 
loggmottak, i henhold til plan. Plattformen er i 2018 implementert ved Akershus 
universitetssykehus HF og Sykehuset i Østfold Moss samt til lokasjoner uten lokal 
infrastruktur (46 lokasjoner). På grunn av dataangrepet har Sykehuspartner HF i samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF besluttet å ytterligere videreutvikle analyseplattformen ut over mål 
for 2018. I 2019 vil prosjektet fortsette utrulling til 22 lokasjoner med lokal infrastruktur før 
prosjektet avsluttes, etter plan i første kvartal 2019. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal styrke prosess og rutiner for sikkerhetsoppdatering av klienter, 
servere og 3.part programvare. 

 
Målet er delvis nådd 
Prosess og rutine for sikkerhetsoppdatering av klienter er forbedret. Det er etablert regional 
policy som er forankret i foretaksgruppen gjennom Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd, og som 
også ivaretar kritiske klienter. 
 
Prosess og rutiner for gjennomføringen av automatisk sikkerhetsoppdatering av servere er 
styrket, og denne delen av målet vurderes som delvis nådd. I tillegg er flere servere faset inn 
i det automatiserte regimet. Felles planverk for manuell sikkerhetsoppdatering er 
utarbeidet, og vil tas i bruk januar 2019. Sykehuspartner HF vil utarbeide og presentere 
policy for sikkerhetsoppdatering av servere for Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd første kvartal 
2019. 
 
Prosess og rutiner rundt sikkerhetsoppdatering av tredjeparts programvare er i liten grad 
forbedret, og målet er ikke nådd. For å sikre måloppnåelse vil Sykehuspartner HF etablere 
prosess og rutiner rundt planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsvinduene for 
sikkerhetsoppdatering av tredjeparts programvare. Dette vil gjøres i samarbeid med 
programvareleverandørene. I tillegg vil vedlikeholdsvinduene for sikkerhetsoppdatering av 
tredjeparts programvare gis en hyppigere frekvens, med styrket oppfølging. 

 

3.3.3.  Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

Det forventes at Sykehuspartner HF kontinuerlig identifiserer områder for forbedring og 
gevinstrealisering.   
 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennom standardisering, automatisering og kontinuerlig 
forbedring synliggjøre fallende kostnader for tjenester innen drift og forvaltning. 

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har utarbeidet ny tjenesteprismodell i 2018. Modellen vil i større grad 
synliggjøre kostnadene på de forskjellige kundetjenestene, og vil være til hjelp for videre 
arbeid med kostnadseffektivitet innenfor kundetjenestene. 
 
Sykehuspartner HF har økt kostnadseffektiviteten knyttet til lønnsproduksjon samt senket 
pris for grunndataforvaltning på artikkelnivå jf. tabell 3.4.   
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Etter innføring av regional ERP løsning i 2016 har Sykehuspartner HF erfart betydelig økning i 
kvalitet og effektivisering av prosesser og rutiner innenfor regnskaps- og innkjøpsområdet. 
Det er et mål å automatisere regnskapsprosesser i størst mulig grad og dette er nådd på 
følgende områder; 

 92 % av inngående fakturaer er via elektronisk fakturering (EHF), en økning fra 82 % ved 
inngangen av 2018.  

 57 % av innkjøpsfakturaene matches automatisk mot ordre, en løsning vi ikke hadde 
tidligere, en økning fra 25 % ved inngangen av 2018.  

 Timekostnader for ansatte og innleide konsulenter belastes automatisk riktig avdeling og 
prosjekt. Fakturasertifikatordningen for innleide har medført redusert tidsbruk for 
oppfølging av timekostnader. 

 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening innen brukerstøtte 
og foreslå konkrete tiltak som vil gi fallende kostnader. 

 
Målet er delvis nådd 
Verktøy for å forenkle og sikre utsendelse av passord (FastPass) er innført på alle foretak 
med unntak av Oslo universitetssykehus HF. Her gjenstår det å avklare spørsmål knyttet til 
plassering av tjenesten. FastPass benyttes i overkant av 3 000 ganger per måned. 
 
Videre har automatisering av tilganger i DIPS og innføringen av automatisert bestilling av 
tilganger redusert antall tilgangssaker. Frigjort kapasitet er brukt til å utvide 
brukerstøttekapasitet innenfor radiologi. I tillegg innføres funksjonell brukerstøtte innen 
kurve- og medikasjonsløsningen samt at det opprettes brukerstøtte for medisinsk tekniske 
tjenester ved Oslo universitetssykehus HF.  

Det er også igangsatt prosjekt for innføring av ny kundeportal i 2019. Målet er å legge til 
rette for økt automatisering og selvbetjening, samt mer funksjonell og god brukeropplevelse.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å redusere 
lisenskostnader. I dette ligger et ansvar for en kontinuerlig vurdering og forbedring av den 
samlede avtaleporteføljen. Hvorvidt eksisterende avtaleform skal videreføres eller om 
endringer i kontraktsform kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid skal vurderes.  

 
Målet er nådd 
Det pågår et kontinuerlig arbeid med avtaleporteføljen for å optimalisere kostnader og bruk 
av avtaler. I 2018 er det videreutviklet dashbord-løsninger og bedre oppfølging av de 
viktigste leverandørene. I tillegg er det sikret gunstige økonomiske rammer for en av de 
største leverandøravtalene fremover. Dette arbeidet vil fortsette i 2019. 
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 Mål: Sykehuspartner HF skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. 

 
Målet er delvis nådd 
Plan for lisensområdet er videreutviklet for å bedre styringsgrunnlag, prosesser, forvaltning 
av programvare og løpende oppgaver for generiske lisenser. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal optimalisere prosessen med utarbeidelse av løsningsdesign og 
risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har forbedret prosessen og har som et ledd i det lagt utførende ansvar 
for løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av design sammen med 
utarbeidelse av design. Leveransekapasiteten er tredoblet og prosess og rutiner er 
forbedret. I tillegg er krav om at det skal utarbeides design med ROS skjerpet etter innføring 
av ny personvernforordning. Dette gir økt etterspørsel etter design med ROS, og det er 
fortsatt et stort etterslep. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre jevnlige målinger av helseforetakenes 
brukertilfredshet for tjenester fra Sykehuspartner HF. 

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF gjennomfører løpende undersøkelser av helseforetakenes 
brukertilfredshet etter avslutning av innmeldte saker til brukerservice innenfor hele 
tjenesteporteføljen. I tillegg gjennomføres en større brukerundersøkelse årlig. Denne 
undersøkelsen retter seg mot 20 % av alle brukere i Helse Sør-Øst og danner grunnlag for 
forbedringsarbeid i Sykehuspartner HF for et begrenset antall brukernære tjenester.  
 
 

3.3.4.  Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre tiltak jf. styresak 077-2017 i Helse Sør-Øst RHF om 
drift, forvaltning, standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur. 

 
Målet er delvis nådd 
I henhold til styresak 077-2017 i Helse Sør-Øst RHF er følgende tiltak fulgt opp gjennom 
2018: 
 
1. «Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive personopplysninger 

håndteres på en trygg og sikker måte. En modernisering av IKT-infrastrukturen er helt 
nødvendig og vil være et viktig bidrag for å kunne ivareta hensynet til personvern og 
informasjonssikkerhet.» 

 Sykehuspartner HF har lagt håndtering av personvern og informasjonssikkerhet til 
grunn for videreføring av arbeidet.  
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2. «Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at de påpekte 
svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til Sykehuspartner HF i 
foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad aktiviteter som vil styrke 
personvern og informasjonssikkerhet, herunder arbeidet med å bedre tilgangsstyringen 
og forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette 
arbeidet må gis høy prioritet og ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg 
for gjennomføring av arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser i 
samarbeid med Sykehuspartner HF.» 

 Rapport fra PWC danner bakgrunnen for etablering for programmet ISOP. 
Programmet gjennomfører en rekke tiltak for å styrke personvern og 
informasjonssikkerhet, jf. omtale i punkt 3.3.2.  Forbedret metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser er ferdigstilt i 2018 og skal implementeres i 2019. 

 
3. «Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-

infrastrukturmodernisering i bero.» 
 
4. «Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKT-infrastruktur 

gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om programmet for IKT-
infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte prosjekter og aktiviteter som er 
viktige for å bedre informasjonssikkerheten og sørge for sikker og stabil drift videreføres. 
Disse tiltakene er ikke relatert til tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende: 

a. Prosess- og verktøyprosjektet 
b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering 
c. Identity and access management (IAM)-prosjektet 
d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur inklusiv 

fremtidig regional sikkerhetsarkitektur 
e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering 
f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter»  

 

 Det er gjennomført en rekke aktiviteter for å bedre informasjonssikkerhet og 
styrke sikker og stabil drift. Dette er et langsiktig og ressurskrevende arbeid.   
 
Prosess- og verktøyprosjektet ble levert i 2017. Det har gjennom 2018 vært 
jobbet med videreutvikling og kontinuerlig forbedring innen området. Arbeidet 
med applikasjonskonsolidering og standardisering er videreført med uforminsket 
styrke i 2018. Det er inngått rammeavtale innenfor identitets- og 
tilgangsstyringsområdet (IAM), for å supplere Sykehuspartner HF sin portefølje og 
kompetanse. Etablering av regional sikkerhetsarkitektur er i samarbeid med ISOP 
og helseforetakene prioritert i første fase i programmet STIM.  
 
Replanlegging av telekommunikasjons-modernisering; arbeidet ble videreført og 
er nå en del av STIM-programmet.  
 
I 2018 ble det gjennomført seks utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter for å 
avvikle «end of life» utstyr og utstyr med kjente sikkerhetsmessige svakheter, 
samt tilrettelegge for utrulling av regional kurve og medikasjonsløsning/regional 
ERP-løsning. To av disse prosjektene «Utskifting av IP-telefoniløsning» og 
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«Etablering av regional Citrix-plattform» ved Akershus universitetssykehus HF ble 
ferdigstilt i 2018. Tre prosjekter for utskifting og utrulling av trådløse 
nettverkspunkter ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus 
HF og Vestre Viken HF, leverte i 2018 over 3 000 nye trådløse nettverkspunkter og 
fortsetter å levere i henhold til plan i 2019. Prosjektet utskifting av 
sentralbordløsning ved Oslo universitetssykehus HF ble fullført i mai 2018. I første 
kvartal 2019 vil sentralbordløsningene ved de fire sykehusene under Oslo 
universitetssykehus HF bli slått sammen til en sentralbordløsning. 

 
5. «Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å avklare 

økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre at tiltakene i 
punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre informasjonssikkerheten og opprettholde 
sikker og stabil drift gjennomføres. Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt 
innføring av analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten 
gjennom sporing og logging.» 

 Tiltak er utført i 2017. Analyseplattformen er videreutviklet i 2018, jr. omtale i 
punkt 3.3.3 

 
6. «Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative 

modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle alternativer 
skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte og i tråd 
med lovgivningen. Styret understreker også 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». 

 Styret i Sykehuspartner HF vedtok 5. juli 2017 (sak 047-2017) å utrede et 
alternativ som innebar å videreføre kontrakten med DXC Technology, men med 
endrede forutsetninger for å forsterke informasjonssikkerheten i de forskjellige 
fasene av moderniseringen. I tillegg ble det besluttet å utrede et alternativ basert 
på at en ikke videreførte kontrakten med DXC Technology. Det ble etablert to 
utredningsprosjekter som gikk i parallell med egne prosjektteam.   

 
Utredningsrapportene ble ferdigstilt 4. mai 2018. De ble deretter gjennomgått og 
vurdert av et bredt sammensatt evalueringsteam.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 14. juni 2018 å terminere kontrakten med DXC 
Technology (sak 048-2018). Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte samme dag 
oppdrag å etablere et nytt program for infrastrukturmodernisering, jf. punkt 
4.1.1. 

 
7. «Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bred involvering 

og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og kunnskap skal aktivt 
etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative modeller». 

 Bred involvering og medvirkning har vært vektlagt også i 2018.  
 

8. «Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette knyttet til å 
styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern og 
informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av det videre 
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arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og sikre god involvering av 
helseforetakene». 

 Sykehuspartner HF har gjennom programmene STIM og ISOP styrket innsatsen 
innenfor områdene personvern, informasjonssikkerhet og modernisering av IKT-
infrastruktur. 

 
9. «Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i Helse Sør-

Øst RHF». 
 
 

Mål: Sykehuspartner skal ta initiativ til, og sørge for å kartlegge og redusere antall 
applikasjoner sammen med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 

 
Målet er nådd 
Gjennom prosjektet for applikasjonssanering, -standardisering og -konsolidering (ASK) har 
Sykehuspartner HF bidratt til å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Øst sin 
applikasjonsportefølje. Av den totale identifiserte porteføljen på 5 652 applikasjoner, skal 3 
848 applikasjoner videreføres (saneringsgrad om lag 30 % - målet var 20 %). Av de 3 848 
applikasjonene som skal videreføres, er det om lag 2 500 unike applikasjoner. De fleste av 
applikasjonene som er sanert er av de enkleste typene, dvs. desktopapplikasjoner uten 
databaser.  

I det videre saneringsarbeidet vil det være nødvendig å se på porteføljene på tvers av 
helseforetakene og søke å dekke samme funksjonsområde med den samme applikasjonen.  

  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
Målet er nådd 
jf. styringsparametere i kapittel 3.4.  
 

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

 
Målet er delvis nådd 

Prosjektene i de prioriterte utviklingsinitiativene bruker prosjektveiviseren og 
prosjektstyringsverktøyet CA PPM. Dette gjelder prosjektene under programmene STIM, 
ISOP og tidligere Digital fornying. Bruk er definert som tydelig eier, styringsgruppe og 
beslutningspunkter i henhold til prosjektveiviseren.  

Programmene RKL og virksomhetsstyring bruker Earned Value Management for 
fremdriftsstyring i MS Excel.   
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Mål: Det er behov for å etablere felles helhetlig verktøystøtte som understøtter Helse Sør-Øst 
prosjektveiviser. Sykehuspartner HF skal gjennomføre konseptutredning for dette i samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF. Denne skal oversendes Helse Sør-Øst RHF for beslutning. 

 
Målet er nådd 
Konseptutredningen er oversendt Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2017 i form av rapport 
fra prosjektet «PROFF styringssystem». 
 

Mål: Alle kategori 1-tjenester skal testes i et testmiljø og etter en testmetode fra Regionalt 
testsenter før produksjonssetting.  

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har gjennomført tiltak knyttet til testrammeverket, og i Change-
prosessen er det satt krav til testing som grunnlag for godkjenning av produksjonssetting.  
 
Flere av de større leveransene på kritikalitet 1-tjenestene benytter seg av testledere som 
kjenner testrammeverket, og disse leveransene er i henhold til krav.  
 
Det arbeides videre i 2019 med metode for å fange opp avvik i bruk av testrammeverket. 
 

Mål: Det skal etableres anonymiserte testdatasett for totalt 3 prioriterte 
applikasjonstjenester, PAS/EPJ, kurve- og medikasjonsløsning og laboratorieløsning, for å gi 
trygg og sikker bruk av testdata i regionen.  

 
Målet er ikke nådd 
Prosjektet for å etablere anonymiserte testdatasett for bruk i Helse Sør-Øst har pågått 
gjennom 2018. Det har vært utfordrende for Sykehuspartner HF å få leverandørene til å 
prioritere å utarbeide nødvendige testskript som gjør det mulig å trekke ut data. Arbeidet 
fortsetter i 2019, og det vil bli vurdert alternative tilnærminger til anonymisering av data 
uten stor avhengighet til applikasjonsleverandørene. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra til at en helhetlig arkitekturstyring i regionen etableres og 
styrkes, hvor roller og ansvar tydeliggjøres.  

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har etablert arkitekturforum som skal behandle alle arkitekturføringer og 
-leveranser. Sykehuspartner HF deltar i arkitekturstyret for RKL-programmet. Styrking av 
regional arkitekturstyring vil, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, bli fulgt opp i 2019. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med å videreutvikle styringsmodell for IKT og 
teknologi til nye sykehusbygg. Bidraget skal omfatte arbeid med å utvikle konsepter og 
standarder for løsninger for nye bygg. Nye sykehusprosjekt skal ta utgangspunkt i IKT-
leveranser fra Nytt Østfoldsykehus og bygge videre på disse.  
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Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har sammen med Sykehusbygg HF utarbeidet forslag til hovedavtale for 
Sykehuspartner HF sine forpliktelser i byggeprosjekter. Etter avklaringer med Helse Sør-Øst 
RHF er avtalen nå klar for signering. Avtalen definerer Sykehuspartner HF sin rolle og ansvar 
med utgangspunkt i gjeldende styringsmodell. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i byggeprosjekter i henhold til gjeldende styringsmodell.  

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF bidrar med IKT-leveransene til Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold 
HF) som er i gjennomføringsfasen, i arbeidet med forprosjektrapport for Nytt 
Drammensykehus (Vestre Viken HF) samt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (Oslo 
universitetssykehus HF). 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring av 
modernisert Folkeregister, herunder tilrettelegge for integrasjoner fra regionenes systemer 
mot modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID. 

 
Målet er nådd 
Helse Sør-Øst RHF har besluttet å igangsette en konseptutredning av implementering av 
modernisert folkeregister i Helse Sør-Øst der Sykehuspartner HF skal delta. 
 
 

3.3.5.  Spesifikke mål for logistikk 

Mål: Påbegynt arbeid for å sikre bedre kvalitet og hensiktsmessig forvaltning av varekatalog 
og grunndata (MDM) videreføres i 2018. Sykehuspartner HF skal legge frem en plan for 
effektivisering og forbedring av produksjon og leveranser av grunndata. Planen ferdigstilles 
innen 30. april 2018 for samordning med pågående arbeid for implementering av regional 
ERP-løsning hos resterende helseforetak 

 
Målet er nådd 
Det ble lagt frem prosjektmandat og plan for effektivisering og forbedring av produksjon av 
grunndata i januar 2018. Mandat og planverk ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF i mai 2018, 
og prosjektet har blitt gjennomført som planlagt i 2018 og vil videreføres i henhold til plan i 
2019. 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal, i henhold til særskilt bestilling og finansiering, bidra til effektive 
prosesser innen innkjøps- og logistikkområdet støttet av regional ERP-løsning. Kartlegging og 
vurdering av endringsbehov skal presenteres for Helse Sør-Øst RHF for videre forankring og 
beslutning 

 
Målet er delvis nådd 
I dialog med Helse Sør-Øst RHF ble kartlegging av regionale prosesser innen logistikk- og 
økonomiområdet lavere prioritert enn forbedringsprosjektet nevnt over. I 2018 har 
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Sykehuspartner HF utført kartlegging av prosessene og dette vil danne grunnlag for videre 
arbeid i 2019. 
 
 

Mål: I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner HF bidra i 
utarbeidelse av oppdatert sortimentsplan med tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i 
arbeidet med å få etablert en utrullingsplan med budsjett for avdelingspakkeleveranser til 
alle helseforetakene i foretaksgruppen. 

 
Målet er ikke nådd 
En oppdatert sortimentsplan følger av logistikkstrategien. Arbeidet med ny logistikkstrategi 
drives av Helse Sør-Øst RHF, men er forsinket i forhold til opprinnelig plan.  
 
 
3.3.6.  Spesifikke mål for HR 

Mål: Sykehuspartner HF skal fortsette å realisere effektivisering av tjenesteproduksjonen og 
synliggjøre konkurransedyktighet.  

 
Målet er nådd 
Forenkling av sykemeldingsoppfølging og registrering (DIGISYFO) pågår i Sykehuspartner HF.  
Det gjennomføres årlig benchmark i regi av EY. Antall lønns- og trekkoppgaver per 
produktive årsverk i Sykehuspartner HF har økt ytterligere, og er ved utgangen av året 1 079 
mot et mål på 1 040. EY sin benchmark viser en fortsatt positiv utvikling på sentrale 
parametere. 
 

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

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har sammen med helseforetakene etablert nye arbeidsprosesser for økt 
grad av automatisering av oppgaver knyttet til ansettelser. Pilot er gjennomført ved 
Sykehuset i Vestfold HF, og implementering i øvrige foretak kommer i 2019. 
 

3.4.  Styringsparametere og resultatkrav 2018 

 
 Målsetning 2018 

 
Resultat 2018 

Stabile tjenesteleveranser 
Antall kritiske 
hendelser (1 A) 

10 % reduksjon fra 2017 til 
2018  

Målet er ikke nådd 
Sykehuspartner HF skulle redusere kritiske 
hendelser (1A) med 10 % i forhold til 2017, da 
det var 208 slike hendelser. Dette medfører et 
måltall på 188 kritiske hendelser for 2018.  
Per utgangen av desember er det registrert 
216 kritiske hendelser, en økning på 4 % mot 
2017. 
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 Målsetning 2018 

 
Resultat 2018 

Leveringstid innenfor 
SLA 

Ingen brudd på bestilling av 
tilganger gitt iht. tidsfrister 
spesifisert i "Service Level 
Agreement" (SLA) mellom 
SP og HF. 

Målet er ikke nådd 
Oppnåelsesgrad 95,5 % akkumulert for året.  

Pålitelighet i 
tjenesteendringer 

15 % forbedring fra 2017 i 
antall leverte 
tjenesteendringer iht. 
avtalt produksjons- 
settingsdato. 

Målet er ikke nådd 
Leveransepresisjon for 2018 er 37 %, en 
reduksjon på 33 % i forhold til 2017. Målingen 
i 2018 er foretatt på en delmengde av 
leveransene. Tiltak er iverksatt som forventes 
gi positiv effekt i 2019.  

Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet 80 % av Sykehuspartner 

HFs ansatte skal ha 
gjennomført obligatorisk e-
læring innen 
informasjonssikkerhet. 

Målet er nådd  
Mer enn 95 % av ansatte har gjennomført 
obligatoriske e-læringskurs innen 
informasjonssikkerhet og personvern. 

Risikovurdering Saksbehandlingstiden for 
risikovurderinger skal 
reduseres med 10 %. 

Mål er nådd 
Jf. pkt. 3.3.3 løsningsdesign, er effektiviteten i 
gjennomføring av løsningsdesign med ROS 
vesentlig forbedret.  

Informasjonssikkerhet Det skal være prosesser og 
verktøy for installasjon av 
nødvendige sikkerhets-
oppdateringer for 
følgende: 
 
95 % av klienter i regionalt 
driftskonsept (omfatter 
Oslo universitetssykehus 
HF, Akershus 
universitetssykehus HF og 
samtlige foretak på SIKT). 
 
50 % av servere i Helse Sør-
Øst. 
 
Innen utgangen av 2019 
skal det være 100 % 
måloppnåelse på begge 
områder. 

Målet er delvis nådd 
Sikkerhetsoppdatering av klienter i regionalt 
driftskonsept utgjør 85 %.  
 
Målet er delvis nådd 
Prosess og rutiner for gjennomføringen av 
automatisk sikkerhetsoppdatering av servere 
er styrket. I tillegg er flere servere faset inn i 
det automatiserte regimet  
Sykehuspartner HF vil presentere policy for 
sikkerhetsoppdatering av servere for 
Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd første 
kvartal 2019. 

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Total IT-kost per 
arbeidsflate 

15 % reduksjon fra 2017  Målet er ikke nådd  
Økning på 4,8 %. Total IT-kost per arbeidsflate 
er innenfor budsjett for 2018.  

Løpende 
infrastrukturkost/ 
total IT-kost 

35 % nøkkeltall innenfor 
året. 
 

Målet er nådd  
35,1 % av nøkkeltall innenfor året. 
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 Målsetning 2018 

 
Resultat 2018 

Administrasjons-
effektivitet 

15 % Målet er nådd 
Administrasjonstid av totale timer utgjør 10,1 
%, korrigert for ferie og annet fravær.  

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2017 nivå. Målet er delvis nådd  
Det er ikke etablert måling. 
Automatiseringsgraden var før 2018 lav, men 
er økt gjennom innføringen av FastPass. I 
tillegg er ny løsning for automatisert bestilling 
av tilganger etablert ved Vestre Viken HF. Et 
prosjekt for etablering av en ny kundeportal 
som fokuserer på høyere grad automatisering 
og selvbetjening på flere områder, ble startet 
opp i 2018. 

Lisenskost  Besparelse med 20 MNOK 
fra 2017. 
 

Målet er nådd 
19,8 MNOK i kostnadsunngåelse. 
I tillegg er uttak av mulige lisenser på en av 
lisensavtalene ikke inkludert, slik at besparelse 
og unngåelse kan være noe høyere.   

Applikasjonssanering 20 % reduksjon i antall 
applikasjoner fra 1.1.2018 
til 31.12 2018 

Målet er nådd  
Av den totale identifiserte porteføljen på 5 
652 applikasjoner, skal 3 848 applikasjoner 
videreføres, en saneringsgrad på om lag 30 %. 
Av de 3 848 applikasjonene som skal 
videreføres, er det om lag 2 500 unike 
applikasjoner om lag 1 250 servere sanert mot 
et mål om 1 000. 

Kostnadseffektivitet i 
lønnsproduksjonen 

1 040 lønns- og 
trekkoppgaver per årsverk 

Målet er nådd 
1 078 per desember 2018.  

Timeregistrerings-
praksis 

 

95% ukentlig og 100% 
månedlig  

Målet er ikke nådd 
Gjennom året har det vært høy andel av ikke 
førte timer eller ikke godkjente timer. Ekstra 
oppfølging av timeføring knyttet til 
månedsavslutningen har bidratt til en 
forbedring. For hele 2018 var om lag 95 % av 
totale timer gjennom året ført, men ukentlig 
og månedlig har det gjennomgående vært 
dårligere.   

Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Temperaturmåling 
brukertilfredshet 

Forbedring med 5 % fra 
2017  

Målet er ikke nådd 
4,89 akkumulert for året mot et måltall på 
4,97. Brukertilfredsheten knyttet til 
sakshåndtering i brukerservice er jevnt høy og 
svakt økende fra 2017 til 2018. 
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 Målsetning 2018 

 
Resultat 2018 

Resultat på 
regelmessige 
kundemålinger av 
totalopplevelse med 
Sykehuspartner 

Forbedring med 10 % fra 
2017. 

Målet er ikke nådd 
Målet på 10 % økning er ikke nådd. Samlet 
kundetilfredshet fra målingen som ble foretatt 
vår 2018 er 3,0 mens siste måling i 2017 viste 
3,8. Resultatene fra undersøkelsen viser svake 
resultater spesielt knyttet til 
virksomhetsforståelse, Sykehuspartner HF sin 
evne til å drive kontinuerlig forbedring samt 
manglende leveranser av bestilte endringer. 

For å fortsette å bygge virksomhetsforståelse 
har det vært og vil fortsatt fokuseres på «Puls 
på klinikken». I tillegg har Sykehuspartner HF 
sammen med alle helseforetak etablert et tett 
samarbeid om kundeplaner som skal gi bedre 
og mer forutsigbare leveranseplaner i 2019, 
samt en økt forståelse og fokus på prioriterte 
satsingsområder ute i hvert helseforetak. 

Sykehuspartner HF har påbegynt arbeidet 
med tjenesteorientering, der det har blitt 
etablert piloter med ende til ende ansvar 
innenfor flere tjenesteporteføljer. Arbeidet 
med å utvide tjenesteorientering til øvrige 
porteføljer vil fortsette i 2019 

Saker løst i første 
kontakt kundeservice 

90 % løst i første kontakt 
med kundeservice 

Målet er ikke nådd  
Akkumulert 2018 86 %. 
Det vil ila 2019 gjennomføres LEAN-prosjekter 
for å identifisere tiltak innenfor kompetanse 
og flytting av kompetanse lengre frem i linjen 
for å sikre måloppnåelse. 

Leveringstid på tilbud 
innenfor SLA 
 

Ingen brudd Målet er ikke nådd 
Det er målt på utarbeidelse av komplett 
tilbud, SLA definerer estimert tid og kost. Det 
har vært en positiv utvikling i leveringstid på 
tilbud i løpet av året. Det er iverksatt tiltak 
med samling av kritiske ressurser i tidlig fase. 
En stor backlogg er tatt ned i 2018, og fra 
2019 vil denne ytterligere reduseres.    

Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ 
Levert kapasitet iht. 
bestilling 

98 % Målet er nådd 
Akkumulert for året 98 %.  

Faktureringsgrad 90 % av total kapasitet i 
tjenesteutvikling inkl. 
overhead. 

Målet er nådd  
Akkumulert 94 %. 

Interne/eksterne 
ressurser 

55 %  Målet er nådd 
Akkumulert for året 58 %. 
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 Målsetning 2018 

 
Resultat 2018 

Etterlevelse av 
Prosjektveiviseren 
 

100 % 
 

Målet er delvis nådd 
Alle prosjektene under STIM og tidligere 
Digital fornying benytter prosjektveiviseren. 
Programmene RKL og virksomhetsstyring 
begynte i 2016 å bruke Earned Value 
Management for fremdriftsstyring, dette 
gjøres i MS Excel. Oppdrags- og 
bestillingsdokumentet 2018 krever at 
prosjektstyringsverktøyet CA PPM skal 
benyttes for fremdriftsstyring.  CA PPM 
benyttes delvis til lagring av 
styringsdokumentasjon. Denne 
dokumentasjonen ligger i arkivløsning og 
andre prosjektstyringsverktøy.  

Krav til kompetanse 
på prosjektområdet 
 

0 % avvik 
 

Målet er nådd 
Alle prosjektledere har gjennomført 
opplæring. 

Logistikktjenester  
Kundetilfredshet    Ferdigstille “base-line” og 

tiltaksplan.  
Gjennomført korrektive 
tiltak iht. plan.   

Tiltak er ikke iverksatt 
Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF er dette 
arbeidet ikke påbegynt. 

Drift av regional 
forsyningsløsning 

90 % Målet er delvis nådd 
Snitt oppnåelse pr måned er 71,2 %.  
2018 er første år med ny leverandør og fokus 
er innkjøring og stabilisering av driften. 

Kostnadsutvikling for 
drift av felles 
forsyningssenter  

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

Målet er nådd 
Planverk er ferdigstilt og effektiviseringstiltak 
er gjennomført. 

Kostnadsutvikling for 
grunndataforvaltning 
på artikkelnivå 

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

Målet er nådd  
Det er utarbeidet plan og gjennomført 
effektiviseringstiltak. 
 
Det er etablert en “base-line” hvor snitt 
kostnad pr artikkel i 2018 er kr. 5,38. Dette vil 
være utgangspunkt for videre målinger i 2019. 

Tabell 3. Styringsparametere og resultatkrav 2018 
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3.5. Øvrige krav 
3.5.1. Bemanning og kompetanse 

Mål: Sykehuspartner HF 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.  

 
Målet 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. 
  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles 
regional strategi for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere 

 
Tiltak ikke iverksatt 
Det er avklart med Helse Sør-Øst RHF at Sykehuspartner HF ikke skal delta på grunn av at 
innretningen i arbeidet er rettet mot sykehus og tiltaket ble derfor lukket.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide for 
å få utdanninger bedre i samsvar med tjenestens behov            

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har i dialog med Helse Sør-Øst RHF utredet mulighet for samarbeid med 
relevant utdanningsinstitusjoner. Videre dialog fortsetter i 2019. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med 
minimum 0,15 % i løpet av 2018  

 
Målet er ikke nådd 
Sykefraværet hittil i år per november 2018 er 6,1% mot totalt 5,8% i 2017. Mål for 2018 er 
5,6% for Sykehuspartner HF totalt. Enkelte virksomhetsområder har hittil i år per november 
2018 høyere fravær enn året før, mens andre virksomhetsområder har redusert fraværet 
sammenlignet med 2017. Sykefraværet per november 2018 ligger på 6,1%, mot totalt 5,8% i 
2017. Målt per virksomhetsområde har alle redusert fravær i 2018, men ikke alle har 
oppnådd måltall for sitt område.  
 
Tiltak for sykefraværsreduksjon og økt jobbnærvær har planmessig blitt gjennomført 
gjennom året, der innsats- og fokusområder blant annet er lederopplæring, workshops for å 
fremme samarbeid i sykefraværsarbeid mellom partene, og fokus på virksomhetens 
samfunnsansvar.  
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3.5.2. Lærlinger 

Mål: Det vises til tidligere krav om å sikre flere læreplasser i tråd med målene i 
Samfunnskontakt for flere læreplasser. Sykehuspartner HF skal legge til rette for å ta inn 
lærlinger.   

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2018 økt antallet lærlinger fra tre til fire.   
 
 

3.5.3. Felles kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur (ForBedring) 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å 
sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres 
forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når undersøkelsen er gjennomført.   

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF deltok i felles kartlegging. Linjeledelsen er gjort ansvarlig for utarbeidelse 
av HMS-handlingsplaner og oppfølging av tiltak i sine enheter med støtte fra HR.  
 
 
3.5.4. Beredskap, sikkerhet og sivil-militært samarbeid 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne 
beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan  

 
Målet er nådd 
Nødvendige oppdateringer er foretatt. Følgende planer er oppdatert: Sykehuspartner HF sin 
beredskapsplan, delplan 1 – virksomhetsområde Produksjon, delplan 3 – 
virksomhetsområde HRØR, delplan 4 – Forsyningssenter og delplan 8 – Cyber. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal vurdere behov for nye tiltak for å kunne møte langvarig bortfall 
av kritisk infrastruktur som strøm, vann, IKT og medisinsk forbruksmateriell  

 
Målet er nådd 
Det er blitt gjennomført ROS analyse innenfor beredskapsområdet i Sykehuspartner HF, og 
tiltak innenfor flere områder har blitt identifisert og gjennomføres.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre nødvendige tiltak for å legge til rette for å 
implementere ny sikkerhetslov når denne trer i kraft  

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har implementert sikkerhetsorganisasjon og vil implementere ny 
sikkerhetslov når denne trer i kraft. 
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3.5.5.  Understøttelse av planlagte flytteprosesser 

Mål: Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok 29. juni 2017 at Kongsvinger sykehus med 
tilhørende opptaksområde skal overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF. Overføringen skal skje med virkning fra 1.1.2019. Det forventes at 
Sykehuspartner HF i 2018 prioriterer nødvendige aktiviteter for å legge til rette for 
overføringen.  

 
Målet er delvis nådd 
Prosjektet er ledet og styrt av Helse Sør-Øst RHF der Sykehuspartner HF har ansvar for 
overføring innenfor IKT og medisinsk teknisk utstyr (MTU). Prosjektet er forsinket med 
enkelte aktiviteter i planen, 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, og det jobbes med risikoreduserende 
tiltak. 
 
 

Mål: Sykehuspartner skal understøtte arbeidet knyttet til overføring av 
spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommunes befolkning fra Akershus 
universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF.  

 
Målet er nådd 
Sykehuset Østfold HF var klargjort for mottak av pasienter fra Vestby på dato 2. mai 2018. 
Det pågår kartlegging og klargjøring av tilleggsbestilling Mammografi (PACS), og flytting vil 
skje etter at overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF er 
avsluttet.  
 
 
3.5.6.  Bygg og eiendom  

Mål: For å sikre gode og effektive sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige 
analyser i forkant av utbygginger, og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte 
driftsgevinster blir realisert. Det bør derfor gjennomføres evalueringer i etterkant av alle 
investeringsprosjekter hvor det minimum vurderes gevinstrealisering og logistikk i bygget.  

 
Målet er nådd 
Ut fra Sykehuspartner HF sin rolle og ansvar i byggeprosjektene bidrar Sykehuspartner HF på 
aktuelle områder.  
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal være en aktiv bidragsyter i planlegging av nye byggeprosjekter. 
Herunder skal Sykehuspartner HF bidra til å sikre at erfaringer fra Sykehuset Østfold HF 
kommer hele regionen til gode. Omfang og innretning skal avstemmes med Helse Sør-Øst 
RHF.  

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har sammen med Sykehusbygg HF utarbeidet forslag til hovedavtale for 
Sykehuspartner HF sine forpliktelser i byggeprosjekter, og etter avklaringer med Helse Sør-
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Øst RHF er avtalen nå klar for signering. Avtalen definerer Sykehuspartner HF sin rolle og 
ansvar med utgangspunkt i gjeldende styringsmodell. 
 
 

3.5.7.   Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinskteknisk 
utstyr (RKMTU) 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra med IKT-kompetanse til aktiviteter tilknyttet regionalt 
kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinskteknisk utstyr  

 
Tiltak ikke iverksatt 
Det har ikke vært vesentlig aktivitet i 2018 mot Sykehuspartner HF fra RKMTU som har utløst 
behov for IKT-kompetanse.  
 
 
3.5.8.   Konseptutredning av plattform for forsknings- og innovasjonsaktiviteter 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre en konseptutredning for etablering av en 
plattform, med tilhørende tjenester, som understøtter forsknings- og innovasjonsaktiviteter. 
Konseptet for dette skal legges frem for Helse Sør-Øst RHF for beslutning. Konseptet må 
beskrive hvordan plattformen supplerer infrastrukturstandardiseringen og -moderniseringen, 
ivaretar krav til informasjonssikkerhet og forbedrer dagens tilgjengeliggjøring av informasjon 
til forsknings- og innovasjonsaktiviteter.   

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF oversendte 7. juni 2018 konseptutredningen «Tjenesteleveranser til 
forsknings- og innovasjonsaktivitet i Helse Sør-Øst» til Helse Sør-Øst RHF. Rapportens 
innhold var avstemt med programmet «Regional IKT for forskning», samt de helseforetak 
som hadde bidratt med problemstillinger under utarbeidelse av rapporten. Rapporten gir 
anbefalinger til hvordan Helse Sør-Øst kan etablere en bedre understøttelse av forskning og 
innovasjonsaktivitet i Helse Sør-Øst med teknologi, tjenester og organisasjon.  
 

Mål: Sykehuspartner HF skal i 2018 understøtte regionalt prioriterte innovasjonsaktiviteter i 
helseforetakene. Omfang og rammer må avstemmes i henhold til budsjettprosessen og de 
overordnede prioriteringer av ressursbruk i Sykehuspartner HF og godkjennes av Helse Sør-
Øst RHF.  

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har understøttet regionalt prioriterte innovasjonsaktiviteter, med 
«BIGMED» og «Centre for Connected Care» som de største forsknings- og innovasjon 
prosjekt/programmene i Helse Sør-Øst.  
 
Sykehuspartner HF har også bidratt i innovasjonspartnerskap-prosjektene «Nyskapende 
pasientforløp» ved Sykehuset Østfold HF, og «Fortsett å bli bedre» under «Centre for 
Connected care» ved Sunnaas sykehus HF samt bidratt med tjenesteleveranser til Sunnaas 
sykehus HF basert på bestillinger fra prosjektet «Klinisk lettvekts-IT».  
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Ved deltakelse i disse prioriterte innovasjonsaktivitetene bygger Sykehuspartner HF verdifull 
kunnskap sammen med kunden og leverandører om hvordan behov best kan løses med ny 
understøttelse av IKT. Samtidig har Sykehuspartner HF sin deltakelse hatt positiv innvirkning 
på fremdriften i prosjektene. 
 
 
4. ANDRE RAPPORTERINGER 
4.1. Oppfølging av andre oppdrag - Tilleggsoppdrag 14. juni 2018 

Mål: Sykehuspartner HF gis i oppdrag å avbestille kontrakten med DXC. Foretaksmøtet 
legger til grunn at den videre håndteringen av kontraktuelle og økonomiske forhold knyttet 
til avbestillingen av kontrakten med DXC ivaretas av Sykehuspartner HF i samsvar med 
gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst.  

 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF sendte avbestilling av tjenesteavtalen for IKT-infrastrukturmodernisering 
til DXC Technology 14. juni 2018. I perioden frem til 24. oktober pågikk forhandlinger med 
DXC Technology.  
 
Sykehuspartner HF sitt styre godkjente forhandlingsresultatet som et fullt og endelig oppgjør 
for avbestillingen av tjenesteavtalen mellom Sykehuspartner HF og DXC Technology 24. 
oktober 2018 (sak 085-2018). Som en del av avbestillingsoppgjøret overtok Sykehuspartner 
HF maskin- og programvare.  
 
Helse Sør-Øst RHF sitt styre ga 28. oktober 2018 (sak 098-2018) Sykehuspartner HF 
investeringsfullmakt til å kjøpe ut maskin- og programvare. Avtalen om oppgjør mellom 
Sykehuspartner HF og DXC Technology ble signert 30. oktober 2018. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF gis i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og 
modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i 
Sykehuspartner HF i sak 036-2018. Plan for etablering og gjennomføring av programmet skal 
forelegges Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.  

 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har etablert program for standardisering og modernisering av Helse Sør-
Øst sin IKT-infrastruktur i samsvar med oppdrag fra foretaksmøtet. Programmet skal levere i 
en femårs periode.  
  
Fra 15. juni 2018 har en interimsorganisasjon bygd opp strukturen for STIM med prosesser 
og organisasjon, samt oppbemannet med kompetanse og kapasitet tilstrekkelig for 
oppstarten. Dialog og samarbeid med kundene er igangsatt, og arenaer for koordinering er 
etablert.  
 
Sykehuspartner HF har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av anskaffelser i STIM. 
Mandatet er utarbeidet i henhold til retningslinjene i Helse Sør-Øst med utgangspunkt i 
oppdraget av 14. juni 2018 (sak 048-2018 fra Helse Sør-Øst RHF), gjenbruk av planer fra 
tidligere moderniseringsinitiativ, samt alternativvurderingene.  
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Programmets mandat ble behandlet og godkjent i Sykehuspartner HF sitt styre 12. desember 
2018 (sak 091-2018). Programplanen ferdigstilles tidlig i 2019 og forelegges Helse Sør-Øst 
RHF for godkjenning. 
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal i det videre arbeidet vektlegge følgende elementer:  
- Risikovurdering av IKT-Infrastruktur og driften av denne  
- Ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot 
endringer i trusselbildet  
- Gjenbruk av planverk og investeringer gjort så langt  
- God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige  
- Konkretisering av leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert på 
risikovurderinger  
- Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering egen kapasitet 
og kompetanse.  

 
Målet er delvis nådd 
Elementene er hensyntatt i arbeidet med etablering av programmet høsten 2018, og vil 
være gjeldende for programmets arbeid kommende år.  
 
STIM programplan operasjonaliserer programmets mandat og gir rammeverket for 
programmets proaktive styring og oppfølging av prosjektene. I planleggingen av leveransene 
er kravspesifikasjoner, løsningsbeskrivelser og planer fra tidligere moderniseringsinitiativ lagt 
til grunn. Det er identifisert konkret gjenbruk for deler av programvareporteføljen 
Sykehuspartner HF har overtatt fra DXC Technology, og mulige anvendelsesområder for 
ytterligere bruk av programvaren. Sykehuspartner HF jobber med å analysere og 
konkretisere disse.  
 
Leveranseplanleggingen utføres med en risikobasert tilnærming, og det har vært lagt vekt på 
å prioritere de mest kritiske områdene først. Tidskritiske prosjekter er derfor allerede 
igangsatt i programmets regi. Dette inkluderer prosjekter innenfor telekommunikasjon, 
trådløst nettverk og oppgradering til Windows 10. Arbeidet i den første perioden av 
programmet representerer i stor grad et løft av dagens IKT-infrastruktur. Dette er en 
forutsetning for standardiseringen og moderniseringen som programmet skal levere. 
Hovedprosjektene Datasenter, Arbeidsflate, Telekommunikasjon og Nettverk er etablert. 
Hovedprosjektene Fremtidig driftsmodell og Tverrgående tjenester er under planlegging. 
Prioritert i første fase er også etablering av en regional sikkerhetsarkitektur, i samarbeid med 
ISOP og helseforetakene. 
 
Programmet vil samarbeide med helseforetakene om mottak av leveransene, tilpasninger av 
organisasjon og arbeidsprosesser, aktiviteter som må til for at foretakene skal kunne 
realisere effekter og gevinster. En samarbeidsmodell er etablert for involveringen i den 
horisontale linjen mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF. Direktørmøtet er et viktig 
organ for forankring med helseforetakene, og vil fungere som en sponsorgruppe for 
programmet. Videre er det regionale IKT-ledermøtet og Regionalt sikkerhetsfaglig råd viktige 
arenaer. En egen kravstillergruppe for helseforetakene etableres, ledet av Helse Sør-Øst 
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RHF. En viktig oppgave for RHF kravstillergruppe er å samordne helseforetakenes krav til 
programmets leveranser. For hvert av hovedprosjektene etableres det styringsgrupper.  
 
Leveranser fra leverandørmarkedet vil utgjøre et betydelig operasjonelt og finansielt omfang 
i STIM, og være av avgjørende betydning for gjennomføringsevnen til programmet. 
Sykehuspartner HF har gjennom arbeidet med anskaffelsesstrategi etablert retningslinjer 
som skal legges til grunn ved gjennomføring av anskaffelser i STIM.   
 
 

Mål: Sykehuspartner HF skal i oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF rapportere på 
gjennomføringen av oppdraget. 

 
Målet er nådd 
Det er etablert regelmessig rapportering på gjennomføring av oppdraget i oppfølgingsmøte 
med Helse Sør-Øst RHF i 2018. Moderniseringen blir omfattende, og vil kreve aktiv støtte fra 
Helse Sør-Øst RHF som oppdragsgiver. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER  
 
Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 
2035 (Helse Sør-Øst, sak 114-2018, 13. desember 2018). Planen baserer seg på: 
«utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og 
frem mot 2035. Planen omhandler viktige trender og drivere for endringer i helsetjenesten i 
årene som kommer. Det har vært en betydelig effektivisering i helsevesenet over en lang 
periode, samtidig er det fortsatt rom for å forbedre logistikk og systemer. I tillegg må nye 
arbeidsformer vurderes og konkretiseres. Spesialisthelsetjenesten må bidra til at pasienter 
kan få oppfølging og behandling utenfor sykehus, og det må utvikles fleksible og nye måter å 
løse oppgavene på. 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». 
 

5.1. Faglig og demografisk utvikling  

IKT og digitalisering er avgjørende i utviklingen av morgendagens helsetjenester. Dette for å 
utvikle pasientens helsetjeneste, samtidig som IKT gir verdifulle bidrag til den løpende 
omstillingen av sykehusene. På den måten trygges velferdstjenestene i en tid hvor de 
offentlige budsjettene kan komme under press. 
 
På individuelt, lokalt og globalt nivå er det flere drivkrefter som utfordrer både innhold i 
helsetjenestene, og hvordan disse tilgjengeliggjøres for pasientene. Eldrebølgen 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. Det må videre 
sikres god samhandling og informasjonsflyt på tvers av geografiske områder, og mellom ulike 
nivåer og tjenesteområder.  
 
Parallelt frembringer teknologiutviklingen muligheter til stadig mer skreddersydde 
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 bidrar til å støtte i leveranse og utvikling av helsetjenester 

 Mer sømløs overgang mellom kommunehelsetjeneste og sykehus 

 Mer behandling utenfor sykehus  

 Mer skreddersøm/pakkeforløp – standardisering 
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 Pasienten tar over mer ansvar for egen helse 

 Relativt sett mindre ressurser til rådighet  

 

5.2. Teknologisk utvikling 

Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale målbildet, 
prosjekter og utviklingsarbeid. Prosjektporteføljen Sykehuspartner HF skal understøtte i 
årene fremover med blant annet STIM, byggeprosjekter og regionale utviklingsbehov 
planlagt i den regionale IKT-porteføljen, krever vesentlig ressursinnsats fra Sykehuspartner 
HF.  

Sykehuspartner HF skal understøtte Helse Sør-Øst RHF regionale utviklingsplan 2035 for 
foretaksgruppen. Denne peker ut fem prioriterte satsingsområder i planperioden:  

1. Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
2. Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester  
3. Redusere uønsket variasjon  
4. Mer tid til pasientrettet arbeid  
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

Realisering av planen krever ibruktakelse av bedre/ny teknologi som Sykehuspartner HF må 
legge til rette for på en trygg og sikker måte. Utviklingsplanen vil være en viktig driver for 
teknologiutvikling og kompetanseutvikling i Sykehuspartner HF.  

Sykehuspartner HF skal etablere en standardisert, moderne, livssyklusstyrt 
infrastrukturplattform, som en grunnmur for tilgjengeliggjøring applikasjonstjenester til 
helseforetakene og understøtte Regional utviklingsplan 2035. 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.  
 
I Helse Sør-Øst RHF sin regionale IKT-portefølje er det lagt planer for 2019 gjennom 
dokumentet «Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0» av 21. desember 2018. 
Gjennomføringsplanen legger til grunn at pågående prosjekter videreføres, samtidig som det 
startes nye initiativ.  
 

5.3. Økonomisk utvikling 

Sykehuspartner HF har utarbeidet årlig økonomisk langtidsplan 2019-2023 (sak 032-2018 av 
2. mai 2018) for kommende fireårs periode. Hensikten med planen er å skape forutsigbarhet 
rundt Sykehuspartner HFs forventede utvikling og sikre økonomiske rammebetingelser for å 
svare opp kravene fra oppdrags- og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Hovedprioriteringene fra oppdrags- og bestillerdokumentet er lagt til grunn for arbeidet med 
Økonomisk langtidsplan 2019–2022 for å synliggjøre hvordan rammebetingelser, veivalg og 
regional IKT-strategi påvirker utviklingen innenfor det enkelte område.  
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I tillegg beskriver planen mulig utvikling innen nye tjenesteområder, samt de viktigste 
trendene for helseforetakenes fremtidige teknologibehov. 
 
Det utarbeides ny Økonomisk langtidsplan for perioden 2020–2023 første tertial 2019.  
 

5.4. Personell- og kompetansebehov 

Sykehuspartner HF legger opp til å øke kapasiteten til gjennomføring av prosjekter gjennom 
budsjett 2019. Kapasitetsøkningen skal skje gjennom å dreie ressursbruken i Sykehuspartner 
HF fra drift til prosjektgjennomføring sammen med ansettelser og kapasitet/kompetanse fra 
markedet. Det vil bli gjennomført en målrettet kompetanseutvikling av Sykehuspartner HFs 
medarbeidere for å sikre at disse har relevant kompetanse til å bidra inn i 
moderniseringsarbeidet. Det er satt av egne midler for dette i budsjettet. Sykehuspartner HF 
er avhengig av å bruke leverandørmarkedet for å levere oppdraget, og det pågår arbeid med 
å utarbeide en ny strategi for dette.  
 
Sykehuspartner har utarbeidet en overordnet kompetansestyringsmodell, som i 2019 vil 
piloteres og stegvis implementeres i organisasjonen.  
Hovedelementer i modellen er:  

 Kompetanseplaner pr virksomhetsområder utarbeides i første kvartal 

 Planene operasjonaliseres ned til den enkelte medarbeider gjennom 
utviklingssamtalene i andre kvartal og følges opp gjennom året.  

 Kompetansereview på virksomhetsnivå gjennomføres i tredje kvartal, og danner 
grunnlag for neste års kompetanse- og kapasitetsbehov i det enkelte 
virksomhetsområde. 

 
Sykehuspartner skal fortsette å øke kunnskap om systematisk forbedringsarbeid, ved å gi 
opplæring i teoretisk rammeverk og praktisk metodikk som bidrar til at linjeledere og 
medarbeidere istandsettes til å drive med forbedringsarbeid.  
 
 
6. STRATEGIER OG PLANER FOR SYKEHUSPARTNER HF  
For å leve opp til visjonen «En partner for helsetjenester i utvikling» har Sykehuspartner HF 
tre strategiske mål som inngår i målbildet fram mot 2023 (sak 065-2018, 5. september 2018): 
 

 Levere som avtalt 

 "Vi skal levere sikre og stabile tjenester i henhold til avtaler». 

 Standardisere og modernisere 

 «Vi skal fornye og standardisere tjenester og teknologi for å understøtte 
helseforetakenes moderniseringsbehov». 

 Digitalisere og effektivisere 

 "Vi skal digitalisere og effektivisere tjenestene til det beste for pasienten». 
 
De strategiske målene skal gi retning og bidra til å nå vårt samlede målbilde for 
strategiperioden. 
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Figur 2. Målbilde 2019-2023 

 
For å nå de strategiske målene gjennomføres initiativer og prosjekter innenfor definerte 
strategiske tiltaksområder for å styrke gjennomføringsevnen:  

 Standardisering og modernisering 

 Digitalisering og effektivisering 

 Informasjonssikkerhet, personvern 

 Tjenestestyring 

 Kompetanse og kultur 
 
I tilknytning til hvert tiltaksområde pågår det en prosess for å etablere veikart og 
konkretisere og tydeliggjøre delmål i faser frem mot 2023. Tiltak som understøtter 
prioriteringene utarbeides, sammen med utvikling av styringsparametere for å synliggjøre 
måloppnåelse. Sykehuspartner HF har gjennom 2018 gjort et omfattende arbeid og iverksatt 
en rekke tiltak som legger grunnlaget for å øke måloppnåelsen i 2019. Oppdrag og bestilling 
2019 vil legge premissene for det videre arbeidet med målbildet. 
 
 
 


