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1. Hva saken gjelder 

Saken presenterer virksomhetsrapport for november og 3. tertial 2020.  
 

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ 

Per 3. tertial har Sykehuspartner HF innen flere områder stor grad av måloppnåelse i henhold til krav 
satt i oppdrag og bestilling 2020. Det er i sak 007-2021 årlig melding 2020 inntatt status 
måloppnåelse for de enkelte punktene i oppdrag og bestilling 2020, i tillegg til en samlet vurdering 
av positive resultater og uløste utfordringer. Saksfremstillingen og kommentarene til 
virksomhetsrapport 3. tertial 2020 er derfor noe kortere enn for de øvrige tertialene.  
 
Økonomisk resultatet for desember viser et stort positivt avvik mot budsjett. Resultatet på 71 MNOK 
inkluderer en tildeling på 52 MNOK for kostnader Sykehuspartner HF har hatt gjennom 2020 knyttet 
til koronapandemien. Samlet for året har Sykehuspartner HF et positivt avvik mot budsjett på 179 
MNOK (desember 1). Det er krav om at Sykehuspartner HF skal effektivisere driften. Sykehuspartner 
HF når måltallene for effektivisering. Kostnadseffektiviteten i lønnsproduksjonen har økt med 7,4% 
mot et måltall på 3%. 
 
I desember er tilgjengelighet for brukerne over målkravet, og resultatet for antall grønne dager er i 
tråd med måltallet på 28. Antall kritiske hendelser har variert gjennom 2020, og er for desember 
høyere enn målkravet, men målkravet nås for året samlet. Andel leveranser som leveres i henhold til 
avtalt dato med kunden er økende, og over målkravet både for desember og for året som samlet.  
 
Leveransepresisjonen har en positiv utvikling i 3. tertial, og resultatet er bedre enn måltallet. 
Leveransepresisjon Forsyningssenteret har på grunn av koronapandemien vært lavere enn måltall, 
men har bedret seg i tredje tertial. Sykehuspartner HF når måltallet for brukertilfredshet, men når 
ikke måltallet for kundetilfredshet og kvalitet på leveranse. For kvalitet på leveranse er svarandelen 
så lav, at det gir svakt grunnlag for indikatoren og analyse. 
 
Arbeidet med informasjonssikkerhet er videreført i tredje tertial. I desember 2020 la Riksrevisjonen 
frem sin rapport etter gjennomgang av informasjonssikkerheten, og det vises til sak 009-2021 
0ppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-
systemer. 
 
For å øke samlet leveransekapasitet har Sykehuspartner HF utarbeidet en beskrivelse av fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dette danner grunnlaget for utvikling av egen organisasjon 
og bruk av markedet, som samlet skal gi økt leveransekapasitet. Saken legges frem for styret i 
styresak 008-2021 strategisk målbilde 2025, kjernevirksomhet og kjernekompetanse.  
 
Levert kapasitet i henhold til bestilling til regionale prosjekter er på målkrav i årets siste måned, men 
noe lavere enn måltallet for året. Sykehuspartner HF samarbeider med program for Regional klinisk 
løsning for å sikre nøkkelkapasitet.  
 
Sykehuspartner HF leverer til pågående byggeprosjekt i henhold til inngåtte avtaler. Det arbeides 
med å planlegge kommende byggeprosjekter, og det vises til sak 014-2021 leveranseavtale for 
Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet, og punkt 3 i sak 
014-2021 administrerende direktørs orienteringer. 
 
Arbeidet med å etablere en felles og modernisert IKT-infrastruktur er samlet i program STIM, og det 
vises til sak 006-2021 tertialrapport 3. tertial for program STIM og prosjekt Windows 10. Styret 
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godkjente i sak 064-2020 felles plattform – program STIM overordnede prinsipper og overordnet 
design for felles regional plattform, samt tilnærming for etablering av denne plattformen, og vedtok 
i sak 084-2020 gjennomføring av første fase av prosjekt Felles plattform trinn 1. Sykehuspartner HF 
har mottatt finansieringsgodkjenning i brev av 7. januar 2021 fra Helse Sør-Øst RHF.   
 
En oversikt over søknader om finansiering som er sendt Helse Sør-Øst RHF, og status for disse per 
31. desember 2020, er inntatt i tertialrapporten slik det har vært gjort i 2020. Dette vil fremover bli 
erstattet med en løpende oversikt over status for oppfølging av styresaker, og denne oversikten vil 
være en del av administrerende direktørs orientering. 
 
Risikovurderinger 
Sykehuspartner HF gjennomfører tertialvise risikovurderinger. Per 3. tertial er det ikke vesentlige 
endringer i samlet risikobilde.  
 
Arbeidet med å redusere risiko knyttet til vedlikeholdsetterslep og informasjonssikkerhet har høy 
prioritet. Det er gjennomført og igangsatt mange tiltak innen disse områdene. Gitt kompleksitet og 
omfang vil det ta tid før pågående tiltak vil gi redusert samlet risiko. Videreføring av program STIM 
er sammen med sanering og standardisering viktige strategiske initiativ. I parallell med 
organisasjonsutvikling og utvikling av framtidig driftsmodell er disse av stor betydning for å redusere 
risiko i Sykehuspartner HF da disse tiltakene har virkning for alle definerte risikoområder. 
 
Arbeidet med applikasjonssanering og oppgraderingen av Windows 10 gjennomføres i henhold til 
plan. Sammen med utskifting av infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester og prioritering av midler på 
tvers av fagområder oppnås en bedre kontroll og reduksjon av risiko for kritiske hendelser. 
 
Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i 
utvikling. Sammen med allerede iverksatte tiltak gir Riksrevisjonens rapport (jmfr. sak 012-2021) et 
godt grunnlag for videre arbeid med å forbedre informasjonssikkerheten.  
 

Det pågår en langsiktig systematisk innsats for å bedre leveransekvalitet, og hvor tydeliggjøring av 

prosesser og roller, samt styrking av governance for masterdata videreføres. Samtidig er 

porteføljestyring og etablering av kundeplan avgjørende for prioritering og styring av 

leveransekapasitet for å møte helseforetakenes behov.  

 

Omfang og varighet av koronapandemien medvirker til en samlet økt belastning for organisasjon og 

medarbeidere, sammen med risiko for forsinkelser spesielt innen de områdene som krever 

samhandling med helseforetakene, denne har økt med de nye tiltakene som følge av det muterte 

viruset. Det gjøres en fortløpende vurdering og tilpasning av tiltak for å håndtere situasjonen, og for 

å ta ned risiko og sikre god leveranseevne.  

 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF leverer godt på flere områder.  
Den positive utviklingen i leveransepresisjonen er viktig. Det er iverksatt en rekke tiltak som har 
bidratt til den positive utviklingen, og dette arbeidet vil fortsette også i tiden som kommer. Antall 
bestillinger er fortsatt høyt. Det er gjort et viktig arbeid med å etablere kundeplaner i for 1 halvår 
2021 som tydeligere skal få frem hvilke leveranser som er prioritert. Forutsigbarhet på dette 
området er av stor betydning for helseforetakene.     
 
For antall kritiske hendelser nås ikke måltallet for desember. De kritiske hendelsene gjennomgås og 
analyseres for å finne rotårsaken, noe som skal gi læring og forbedring og forebygge at kritiske 
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hendelser oppstår. Måltallet nås for året samlet, men arbeidet med å forhindre at kritiske hendelser 
oppstår fortsetter i 2021. Et annet viktig område er kunde- og brukertilfredsheten. De positive 
erfaringene fra den første delen av koronapandemien følges opp og forventes å gi økt kunde- og 
brukertilfredshet. 
 
Program STIM og prosjekt Windows10 er viktige områder for Sykehuspartner HF. Det rapporteres 
særskilt for disse, men det leveres godt, noe som er viktig for hele Sykehuspartner HF. 
 
En samlet risikovurdering inngår i tertialrapporten. Selv om Sykehuspartner HF har fremgang på flere 
områder er det allikevel ikke vesentlige endringer i risikobildet sett opp 2. tertial. En grunn til dette 
er at det er nødvendig å se konkrete effekter av de mange endrings- og utviklingsprosjektene for å 
være sikker på at den positive endringen er varig.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapportene for november 2020 
og 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.  


