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Styringsparametere  
Desember Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift
Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 28 27 28 27 28

Tilgjengelighet for brukere 99,99 % 99,00 % 99,98 % 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser 33,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 95 % 98 % 94 % 98 % 94 % 98 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 78,0 % 60,0 % 71,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker 1) +2,4 % -2,5 % -17,0 % -30,0 % -20,0 % -30,0 %

Brukertilfredshet 5,1 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet 3,7 4,1 3,9 4,1 >=4,1 >=4,1

Kvalitet på leveranse 2) 2,9 3,7 3,3 3,7 >=3,7 >=3,7

Leveransevolum 7,8 % / 81 220 Nullpunktsmåling

Effektivisere driften

Økonomisk resultat inkl. Forsyningssenteret  *preliminære tall 70 -1 279 100 215 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 154 129 792 984 813 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 657 1 644 1 574 1 623 1 585 1 623

Administrasjonseffektivitet 9,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt 39 900 40 550 40 550 40 550

Sykefravær (per november) 4,2 % 5,5 % 4,2 % 5,5 % 5,0 % 5,5 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 95,7 % 97,0 % 95,1% 97,0 % 95,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 7, 4%/1330 3,0 %/1 172 7,4 %/1330 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172

Målekort 2020  

1) Tallet 17% er basert på at de sakene som var foreslått lukket og som nå ligger på venteliste, regnes som lukket. Dersom disse sakene inkluderes er det en økning på 11,5% hittil i år.
2) Av 128 spurte har 16 svart. Det gir svakt grunnlag for analyse.
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Løpende driftskvalitet -
driftskalender

Rullerende tre måneders gjennomsnitt av antall grønne dager for alle større helseforetak. Grønne dager: ingen 1A [Kritisk (1) hastesak (A)] eller 2A hendelser. Inkluderer ikke 
eksterne hendelser der Sykehuspartner ikke har driftsansvar. 

Tilgjengelighet for brukere
100% = total kalendertid fratrukket avtalte vedlikeholdsvinduer. Tilgjengelighet = (total oppetid – samlet nedetid) / total oppetid. Antall kritikalitet 1 tjenester * 
60min*24t*365dager/12 = snitt antall minutter oppetid pr mnd. – registrert nedetid fra 1A hendelser.

Antall kritiske hendelser
Antall hendelser kategorisert som 1A i henhold til "Service Level Agreement" (SLA) mellom Sykehuspartner HF og helseforetak. Inkluderer også eksterne hendelser. Prosentvis
endring fra 2019

Levert kapasitet iht. bestilling Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder.

Leveranser iht. avtalt dato med 
kunde

Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til avtalt leveransedato. Avtalt leveransedato er den dato som til enhver tid er sist 
avtalt med kunde.

Redusere åpne saker Redusere åpne leveranser (SLA +TE). Inkluderer leveranser satt på vent. Baseline er 1 329 åpne saker per. 31. desember 2019.

Brukertilfredshet
Spørreundersøkelsen «Tilfredshet med saksløsning hos Sykehuspartner«. Svar på spørsmål 3 "Totalt sett, hvor fornøyd er du med håndtering av saken din?". Gjelder samlet for 
IKT og HRØR.

Kundetilfredshet Måling av kundetilfredshet for alle kunder, rettet mot de øverste ledelsesnivåene. Måles 2 ganger pr år. Siste måling inkluderes. Spørsmål 9 vedr. totalopplevelse rapporteres

Kvalitet på leveranse Tilfredshetsmåling per kundeinitierte leveranseoppdrag (tjenesteendringer). Skala: 1-6

Leveransevolum
Andel timer brukt på kundeinitierte leveranseoppdrag (TE)+ SLA i % av totalt timeforbruk i Sykehuspartner HF.
Totalt antall timer brukt på leveranseoppdrag (tjenesteendringer + SLA).

Økonomisk resultat Bokført resultat for inneværende måned og hittil i år, inkludert Forsyningssenteret.

Investeringer (inkl. lokale HF) Bokførte investeringer for inneværende måned og hittil i år.

Administrasjonseffektivitet
Andel interntid av totaltid for alle ansatte. Total kapasitet = totalt antall timer for alle ansatte i Sykehuspartner. Administrasjon = interntid, basert på budsjettunderlag for den 
enkelte organisasjonsenhet

Brutto månedsverk
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon 
med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. + konsulenter. På «hittil i år» og 
«mål for året» er det benyttet snitt brutto månedsverk.

IKT-kostnad per ansatt
IKT-kostnader i Sykehuspartner HF med unntak av varekostnad og HR- og logistikkområdet. Prognose for antall lønns- og trekkoppgaver (LTO) for budsjett 2020 brukes i 
grunnlaget.

Sykefravær (per desember) «Fravær fra lønnet arbeid på grunn av sykdom» ref. www.ssb.no

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Andel varer levert i rett tid fra Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon Antall lønns- og trekkoppgaver per årsverk i lønnsproduksjon, måles årlig. Baseline er 1 138 per 31. desember 2019.

Målekort – definisjoner 
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Sykehuspartner HF Mål RØD GRØNN

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 <27 dager 27 dager >=28 dager

Tilgjengelighet for brukere 99,0% <98,0% >=98,0% - <98,5% >=98,5%

Antall kritiske hendelser 0,0% >20,0% <=20,0% - >0,0% <=0,0%

Regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 98,0% <90,0% >=90,0% - <95,0% >=95,0%

Prioritering av 
tjenestebestillinger og 
leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 60,0% <55,0% >=55,0% - <60,0% >=60,0% 

Redusere åpne saker                    * -30,0%
<-20,0%*(periode/12) >=-20,0%*(periode/12) –

<-30,0%*(periode/12)
>=-30,0%*(periode/12)

Brukertilfredshet 5,0 <4,5 >=4,5 - <5,0 >=5,0

Kundetilfredshet 4,1 <3,1 >=3,1 - <4,1 >=4,1

Kvalitet på leveranse 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7

Leveransevolum Nullpunktsmåling

Effektivisere driften

Økonomisk resultat (inkl. 
Forsyningssenteret)

100 Skjønn

Investeringer (inkl. lokale HF) 984 Skjønn

Administrasjonseffektivitet 12,0% >15,0% <=15,0% - >12,0% <=12,0%

Brutto månedsverk 1 623 Skjønn

IKT-kostnad per ansatt 40 550 kroner Skjønn

Sykefravær 5,5% >6,0% <=6,0% - >5,5% <=5,5%

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 97,0% <92,0% >=92,0% - <95,0% >=95,0%

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon
3 % økning fra 
2019 = 1172

<1,0% >=1,0% - <3,0% >=3,0%

Grenseverdier 

*
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Antall kritiske hendelser Eksterne hendelser og følgefeil etter endringer har medført utfall på tjenester. Det er gjennomført ekstern 
gjennomgang av flere prosesser som ledd i forbedringsarbeid. Tiltak som følge av denne gjennomgangen vil iverksettes i 
2021. Tiltakene omfatter blant annet implementering av full ITIL-livssyklus for prosesser for kapasitet og tjeneste-
/infrastrukturportefølje.

Levert kapasitet i henhold til 
bestilling

Målet for desember er nådd. Et etterslep fra begynnelsen av året med en lavere resultatoppnåelse har hatt en effekt 
på totalresultatet for året.

Redusere åpne saker Når målet hittil i år ikke er nådd, skyldes dette blant annet at inngående bestillinger fortsatt er vesentlig høyere enn 
antall ferdigstilte leveranser per måned.
Reduksjon på 17% hittil i år kommer av at de sakene som i arbeidet med kundeplanene var foreslått lukket, og som nå 
ligger på venteliste, regnes som lukket. Dersom disse sakene inkluderes er det en økning på 11,5% hittil i år.

Kundetilfredshet Det er en nedgang fra første halvår der resultatet var 4,1. Sykehuspartner HF har jobbet med tiltak for å bedre 
leveranseevnen gjennom hele 2020, blant annet med erfaringer fra leveranser knyttet til koronapandemien. Nye 
planer for å heve leveranseevnen ytterligere gjennom 2021 er under utarbeidelse. Se også egne slides der resultatene 
fra Kundetilfredshetsmålingen for 2. halvår 2020 er inkludert.

Kvalitet på leveranse Målingen er basert på få svar. Av 128 spurte har 16 svart. Det gir svakt grunnlag for indikatoren. Tiltak for å forbedre 
svarprosenten er blant annet å gjennomgå hvorvidt spørsmålene er relevante i ordlyd og antall.

Brutto månedsverk I desember er brutto månedsverk høyere enn budsjett. Dette skyldes primært økning i variabel lønn (overtid) før 
årsslutt.

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF desember 2020

Oppsummering: 

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. Personalkostnader og ekstern bistand er henholdsvis 9 og 7 MNOK lavere enn 
budsjett. Avskrivninger og lisenser er henholdsvis 11 og 12 MNOK over budsjett i perioden. 
Viderefakturering av kostander knyttet til periferi, kundestyrte avtaler og avskriving fører til inntekter 
høyere enn budsjett.

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Utgjør totalt 20 MNOK som er på nivå med budsjett. 

• Lønnskostnadene: Totale personalkostnader er 9 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes 
korrigering av avsetning for lønnsoppgjør.  I motsatt retning trekker etterregistrering av overtid samt 
avsetning for ikke uttatt ferie. Også for desember er det lite bruk av kurs og kompetansemidler. 
Antall ansatte er om lag i tråd med budsjett i perioden. 

• Avskrivinger: Avskrivninger i desember på 121 MNOK gir et negativt avvik mot budsjett på 11 MNOK i 
perioden. Avskrivningene er over budsjett blant annet som følge av avskrivning knyttet til avregning 
for Regional Kurve og medikasjonsløsning for tidligere måneder som ikke var bokført per november. 
Øvrig avskrivning er lavere enn budsjett blant annet som følge av forsinket overføring av anlegg fra 
Regional IKT.

• Avtalekostnader: Avtalekostnader er 12 MNOK høyere enn budsjett i perioden. Avviket skyldes 
tilleggsavsetninger i forbindelse med avstemming av årskostnad. Avtalekost inkluderer også 
ekstrakostnader knyttet til utvidet support på 2 MNOK samt kostnader for økt kapasitet i IP løsning 
for hjemmekontorløsning grunnet koronapandemien i perioden som ikke var budsjettert. Kostnaden 
gir en tilsvarende økning i inntekter.

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 7 MNOK  lavere enn budsjett i perioden. Budsjett for desember 
inkluderer P50 risiko knyttet til program STIM på 10 MNOK. Ekstern bistand korrigert for denne 
budsjettposten er 3 MNOK høyere enn budsjett i perioden. 

• Andre driftskostnader: er 5,8 MNOK over budsjett i perioden.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 61               8                53               

Driftsinntekter 374             343             31               

Konsulentinntekt 13               14               -0               

Sum driftsinntekter 448             365             83               

Lønnskostnader 71               91               20               

Overtid og ekstrahjelp 15               4                -12             

Pensjonskostnad 14               12               -1               

Lønnsrefusjoner -3               -2               1                

Annen lønn 17               18               1                

Aktiverbare timer -6               -7               -1               

Varekostnad 8                3                -5               

Avskrivninger 121             110             -11             

Lisenser,service og vedlikehold 95               83               -12             

Ekstern bistand 22               29               7                

Andre driftskostnader 24               18               -6               

Sum driftskostnader 377             359             -18             

Driftsresultat 71               6                66               

Nettofinans -1               -7               6                

Resultat 71               -1               72               

Denne periode (Des)

Tallene er foreløpige og basert på desember 1 rapportering



Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år desember 2020

Oppsummering: 

Positivt avvik mot budsjett på 179 MNOK inkluderer en tildeling på 52 MNOK knyttet til kostnader 
forbudet med koronapandemien. Sett i forhold til budsjett er det betydelige positive budsjettavvik 
knyttet til personalkostnader (+44 MNOK) og , eksterntern bistand på (+21 MNOK). For å unngå for 
høy inngangsfart i 2020 ble det holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie første halvdel av året. 
Denne effekten har blitt ytterligere forsterket som følge av at planlagte ansettelser har blitt forskjøvet 
ut i tid som følge av koronapandemien. Ved utgangen av 2020 er antall FTE på nivå med budsjett.
Andre driftskostnader er 16 MNOK lavere enn budsjett, dette er blant annet knyttet til lave møte- og 
reisekostnader. Kostnadene til program STIM er 25 MNOK lavere enn budsjettert per desember. 
Finanskostnader er 27 MNOK lavere enn budsjett. 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på 90 MNOK kan hovedsakelig tilskrives en økning i kundetjenester 
med +44 MNOK. Herunder inngår utvidet support med +25 MNOK. Viderefakturering av kostnader 
er +24 MNOK og periferi +20 MNOK i forhold til budsjett. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og aktiverbare 
timer utgjør 34 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personalkostnadene er 59 MNOK lavere enn budsjett (justert for pensjon). Det 
positive avviket skyldes færre ansatte og begrenset bruk av kompetansemidler. Redusert 
arbeidsgiveravgift i andre kvartal gir en positiv effekt på totalt 9 MNOK. Antall FTE likt med budsjett 
ved utgangen av desember. 

• Avskrivinger: Høyere avskrivninger hittil i år på 16 MNOK skyldes nedskrivinger på totalt 26 MNOK 
relatert til ukurant utstyr og deler av saldo  knyttet til moduler som ble overført fra Digital fornying 
som ikke lar seg gjenbruke. Lavere investeringsnivå enn planlagt og forsinket overføring av anlegg 
fra Regional IKT for løsninger innenfor digitale innbyggertjenester, EPJ modernisering, kurve- og 
medikasjonsløsning samt laboratoriedataløsning gir lavere avskrivninger enn forutsatt i budsjett. 

• Avtalekostnader: er 11 MNOK over budsjett hittil, men inkluderer utvidet support på lisenser, 
blant annet Windows 7 som ikke var budsjettert. Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter.

• Ekstern bistand: Lav inngangsfart i 2020 kombinert med koronapandemien har medført 
forsinkelser i noen prosjekter og dermed lavere kostnader til ekstern bistand. 

• Andre driftskostnader: positivt avvik på 16 MNOK hittil i 2020 blant annet som følge av reduserte 
møte- og reisekostnader.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 167                 100                  67             

Driftsinntekter 4 127              4 036               90             

Konsulentinntekt 149                 178                  -29            

Sum driftsinntekter 4 443              4 314               128           

Lønnskostnader 1 057              1 088               31             

Overtid og ekstrahjelp 60                   46                    -14            

Pensjonskostnad 163                 150                  -13            

Lønnsrefusjoner -35                 -27                  8               

Annen lønn 169                 201                  32             

Aktiverbare timer -102                -107                 -5              

Varekostnad 56                   32                    -24            

Avskrivninger 1 252              1 236               -16            

Lisenser,service og vedlikehold 1 014              1 002               -11            

Ekstern bistand 272                 293                  21             

Andre driftskostnader 206                 222                  16             

Sum driftskostnader 4 112              4 136               23             

Driftsresultat 331                 179                  152           

Nettofinans -51                 -79                  27             

Resultat 279                 100                  179           

Hittil i år

Tallene er foreløpige og basert på desember 1 rapportering



Investeringer Sykehuspartner HF desember og hittil *) (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale 
investeringer:
Totale investeringer utgjør 792 MNOK mot budsjett på 
984 MNOK.  Av avviket utgjør Utstyrsforvaltning –
Finansiell leie 71 MNOK. For program STIM er 
investeringene 121 MNOK lavere enn budsjett. Lokale 
investeringer inkluderer 6 MNOK i investeringer knyttet 
til koronapandemien. 

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer hittil i år utgjør 291 MNOK mot et 
budsjett på 492 MNOK. I hovedsak gjelder avviket 
Regional ERP,  Regional laboratoriedataløsning og 
Regional EPJ Modernisering, som ikke er overført fra 
Regional IKT.

Sum investeringer 2020 utgjør 1 083 MNOK som er 109 
MNOK lavere enn siste prognose. Overføring fra Regional 
IKT utgjør 84 MNOK og Utstyrsforvaltning – Finansiell leie 
utgjør 16 MNOK.

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2020 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2020-12 

Anlegg under utførelse (AUU) 662 -39 -36 626

Kapitaliserte investeringer 11 411 393 1 120 -27 12 504

Avskrivninger -7 748 -121 -1 253 27 -8 974

SUM 4 324 233 -169 4 155

 Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK) 

 Anskaffelse 

denne 

periode 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud

hittil i år 

 Årsprognose 

pr november 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 32 187 308 121 190 308 118

Sikker og stabil drift 48 227 235 8 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 22 89 99 10 82 99 17

Forvaltning av kundetjenestene 7 21 35 14 20 35 15

Automatisering og effektivisering 5 29 30 1 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 10 114 185 71 130 185 55

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 1 -1 1 -1

Infrastruktur i Regional IKT 2 18 30 12 20 30 10

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 3 2 -1 5 2 -3

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 2 -2 2 -2

Infrastrukturbehov relatert til Korona (regionalt) 9 24 -24 25 -25

Infrastruktur LHL-bygget 8 12 -12 9 -9

Sum Investeringer styrt av SP 142 728 924 196 749 924 175

Lokal finansiering AHUS 2 7 6 -1 6 6

Lokal finansiering SI 1 5 4 -1 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1 1

Lokal finansiering SØ 3 3 3 3

Lokal finansiering OUS 5 29 29 -1 29 29

Lokal finansiering VV 1 7 9 2 9 9

Lokal finansiering SIV 1 4 2 -2 5 2 -3

Lokal finansiering ST 1 2 2 1 2 2

Lokal finansiering SS 3 7 5 -2 5 5

Lokal finansiering HSP 1 -1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 12 65 60 -5 63 60 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 6

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 154 792 984 192 812 984 172

Regional forbedring 12 52 70 18 57 70 13

Overført fra Regional IKT 188 239 422 183 323 422 99

Sum investeringer styrt av HSØ 200 291 492 201 380 492 112

Totalt 354 1 083 1 476 393 1 193 1 476 284



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av en forsiktig inngang til året, lavere investeringer i program STIM samt lavere bruk av finansiell 
leasing til utstyrsforvaltning.

• STIM: STIM følger ny strategisk plan for felles plattform. Større omfang på tilrettelegging av applikasjoner på Windows 10 enn opprinnelig planlagt. Forskyvning av aktiviteter 
knyttet til trådløst nett og etablering av telekom kjerne med utrulling av løsning gir lavere investeringer enn budsjettert. Investert beløp i desember er høyere enn tidligere 
måneder og skyldes anskaffelser i prosjektene Trådløst nett og Regional telekomplattform.

• Sikker og stabil drift: Investert beløp på 227 MNOK fordeler seg i hovedsak med 116 MNOK til Datasenter, 52 MNOK til Datakommunikasjon, 32 MNOK til Applikasjonsdrift 
og 25 MNOK til Telekommunikasjon.

• Sikkerhetstiltak (inkl. program ISOP): Av investert beløp på 89 MNOK utgjør programmet ISOP 40 MNOK, som er 1 MNOK lavere enn budsjett. Operativ sikkerhet har 
anskaffet ny HW for totalt 38 MNOK i henhold til utskiftningsplaner og organisk vekst, som er noe høyere enn siste prognose.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investert beløp i desember utgjør 7 MNOK og fordeler seg på 10 prosjekter.

• Automatisering og effektivisering: Investert beløp i desember utgjør 5 MNOK og fordeler seg på 11 prosjekter.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I tillegg til utplassert utstyr på 114 MNOK med finansiell leie i år, er det også utplassert utstyr for 25 MNOK fra internt lager som 
Sykehuspartner HF opparbeidet seg før 31.12.2019. Dette lageret med verdi på 27 MNOK ved årsskifte 2019/2020, ble etablert i påvente av ny leverandør av finansiell leie.

• Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Det er levert periferiutstyr for 2 MNOK som var bestilt i 2019, men levert i starten av 2020.

• Infrastruktur i Regional IKT: I 2020 er det levert ny infrastruktur til programmet Regional IKT for forskning (RIF) for 13 MNOK. I tillegg er det investert i ny serverkapasitet for 
Regional Klinisk Løsning (RKL) samt nytt nettverk i Hoffsveien 1A. Prosjektet Sikker føderert konsumering finansieres også av denne rammen.

• Rettsmedisinske fag Oslo universitetssykehus HF: Investeringsprosjekt styrt av Oslo universitetssykehus HF.

• Investeringer knyttet til koronapandemien: Tidligere måneder gjelder i hovedsak økt kapasitet for VPN-tilkoblinger i Helse Sør-Øst RHF. I desember er det bokført DIPS-
lisenser for 8 MNOK vedrørende videokonsultasjoner. Lisensene er anskaffet av Helse Sør-Øst RHF og overført til Sykehuspartner HF.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF.

• Regional forbedring: Investert beløp i desember utgjør 12 MNOK og fordeler seg på 14 prosjekter.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 183 MNOK skyldes i hovedsak Regional ERP, Regional laboratoriedataløsning og Regional EPJ modernisering som ikke er overført 
fra Helse Sør-Øst RHF.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter desember og hittil 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter (varesalg): Som forventet og i henhold til 
budsjett, ingen vesentlige avvik.

• Annen inntekt: Likviditetstilskudd fra Helse Sør-Øst RHF tilsvarer 
budsjett. Kostnader knyttet til regionalt felleslager 
viderefakturert Helse Sør-Øst RHF, tilsvarende 5,5 MNOK.

• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til 
kostpris. 

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader som forventet og 
tilsvarende budsjett, avviket på 5,5 MNOK er viderefakturerte 
kostnader i forbindelse med etablering av regionalt felleslager.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 93 85 8 913 906 6 906

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 93 85 8 913 906 6 906

Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0 0

Overtid og ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0 0

Pensjonskostnad 0 0 0 0 0 0 0

Lønnsrefusjoner 0 0 0 0 0 0 0

Annen lønn 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 83 76 -7 807 806 -1 806

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 10 9 -1 106 101 -5 101

Sum driftskostnader 94 85 -8 912 906 -6 906

Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat -1 0 -1 0 0 0 0

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Des) Hittil i år



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst desember og hittil i år

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har gjennom 2020 opparbeidet et 
betydelig positivt budsjettavvik (+ 179 MNOK). 

Avviket skyldes hovedsakelig besparelser knyttet til lønn og 
ekstern bistand (+64 MNOK). 

I tillegg gir lave kostnader i program STIM (+25 MNOK), lave 
finanskostnader (+27 MNOK) og et godt resultat i HRØR (+18 
MNOK) positive avvik. 

Sykehuspartner HF og Forsyningssenteret har fått tilskudd til 
dekking av kostnader knyttet til korona på til sammen 60 
MNOK som er inkludert i resultatet.

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 61            8              53            167            100           67            100              

Driftsinntekter 467           428           38            5 040         4 943        97            4 943           

Konsulentinntekt 13            14            -0             149            178           -29           178              

Sum driftsinntekter 541           450           91            5 356         5 221        135           5 221           

Lønnskostnader 71            91            20            1 057         1 088        31            1 088           

Overtid og ekstrahjelp 15            4              -12           60              46            -14           46                

Pensjonskostnad 14            12            -1             163            150           -13           150              

Lønnsrefusjoner -3             -2             1              -35            -27           8              -27               

Annen lønn 17            18            1              169            201           32            201              

Aktiverbare timer -6             -7             -1             -102           -107         -5             -107             

Varekostnad 91            79            -12           863            837           -25           837              

Avskrivninger 121           110           -11           1 252         1 236        -16           1 236           

Lisenser,service og vedlikehold 95            83            -12           1 014         1 002        -11           1 002           

Ekstern bistand 22            29            7              272            293           21            293              

Andre driftskostnader 34            28            -7             312            323           11            323              

Sum driftskostnader 470           444           -26           5 025         5 042        17            5 042           

Driftsresultat 71            6              65            331            179           152           179              

Nettofinans 1              7              6              52              79            27            79                

Resultat 70            -1             71            279            100           179           100              

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Des) Hittil i årSykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 
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Målet er nådd. Ni av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i desember. 

Driftskalender desember

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse 
eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare 
for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative 
konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, 
viktige for pasientgrupper/publikum, eller 
essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen 
kan medføre fare for liv og helse, betydelig 
merarbeid eller negative konsekvenser for 
omdømmet til kunden



Kritiske hendelser desember
Målet for desember er ikke nådd. Det er gjennomført ekstern gjennomgang av flere prosesser som ledd i forbedringsarbeid. Tiltak som følge av denne gjennomgangen vil 
iverksettes i 2021. Tre av hendelsene har ekstern årsak. 
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til forberedelse 

av endringer inn i produksjon 
fra prosjekter og forvaltning 

• Streng endringskontroll med 
økt involvering av 
linjeressurser.

• Implementere full ITIL-
livssyklus for prosesser for 
kapasitet og tjeneste-
/infrastrukturportefølje

• Økt involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livssyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging 

etter uønskede driftshendelser 
• Videreføring av Lean metodikk 

for kontinuerlig forbedring
• Videre bredding av 

Problemprosessen for å 
redusere antallet gjentagende 
feil som kan føre til kritiske 
hendelser



Avvikshåndtering desember
Det har vært en nedgang i den totale beholdningen av åpne avvik i desember. Hovedårsaken er at flere interne avvik av samme kategori relatert til nettverksautentisering har blitt håndtert. 
Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvik. Prosessen med å anskaffe nytt støtteverktøy går som planlagt. 

Antall åpne avvik

desember januar februar mars april mai juni juli august septemberoktober november desember

Åpne avvik forrige periode 149 164 171 166 179 190 172 198 212 256 250 260 273

Nye avvik 46 63 48 49 37 40 59 27 94 53 52 43 33

Internt innmeldt 23 29 26 31 29 16 23 23 68 18 25 20 15

Eksternt innmeldt 4 4 8 3 2 24 36 4 26 35 27 23 18

Lukkede avvik 31 56 53 36 27 58 32 13 51 58 39 30 89

Åpne avvik per månedsslutt 164 171 166 179 189 172 199 212 255 251 263 273 217



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i desember utgjør 1 657 som er noe over budsjett for måneden isolert. For hele året er gjennomsnittlig brutto månedsverk 1 574 som er under 
budsjett. Det skyldes en forsiktig start og deretter forsinkelser i rekruttering som følge av koronapandemien. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per desember er 5,9 % som er 0,4 % lavere enn november og 3,2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. Turnover har vært 
fallende siden april.

Sykefravær: Fraværet tredje tertial viser at sykefraværet fremdeles er lavt, og innenfor estimert måltall på 5 %.  Det lave fraværet henger sammen at ansatte i stor grad  har jobbet 
hjemmefra under koronapandemien. Systematisk arbeid med langtidsfravær gitt god effekt og tiltak med fokus på lederoppfølging på arbeidsforhold antas å hatt en forebyggende effekt. 

TILTAK:

Bemanningsutvikling: For å unngå for høy inngangsfart i 2020 ble det holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie første halvdel av året. Koronapandemien har deretter forsinket 
framdrift på ansettelser. Antall ansatte har vært økende i Q4 og er i tråd med budsjett ved utgangen av året. I desember er brutto månedsverk noe over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
etterslep på overtid ført på desember. 

Sykefravær: Jevnlige 1-1 samtaler, systematisk oppfølging av det enkelte virksomhetsområdet. Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå. Gjennomføring av aktiviteter i  
HMS/IA/BHT-handlingsplan 2020. 

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak.
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Sykefravær 2018-2020Bemanning  2019-2020

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

SP 2018 7,1 7,5 6,4 5,7 4,7 5,0 6,6 5,8 5,6 6,1 6,5 6,6

SP 2019 6,7 7,1 6,0 5,2 5,2 5,3 6,9 5,3 5,8 4,9 5,0 4,6

SP 2020 4,8 4,9 4,3 3,0 3,1 3,5 5,3 4,0 4,3 4,9 4,2

Mål 2020 5,5% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gj.snitt hittil 2020 4,8 4,9 4,7 4,3 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2

 -
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Utvikling Nye sykehusbygg 
I 3. tertial har Sykehuspartner HF blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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Nytt somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF
Prosjektet har levert nettverk til første byggetrinn ved nytt somatikkbygg. Arbeid med leveranse av nettverk ved siste byggetrinn starter opp i januar 2021. Leveranse av 
telekommunikasjon gjennomføres første kvartal 2021. Prosjektet er i henhold til prosjektplan med ferdigstillelse i slutten av 2021. 

Nytt sykehus i Drammen
Det ble levert prosjektplan til byggherre (Helse Sør-Øst RHF) i desember 2020. Planen beskriver hvordan Sykehuspartner HF skal levere IKT til byggeprosjektet, inkludert 
rammer for økonomi - og ressursbruk. Planen ferdigstilles i første kvartal 2021. Det har vært arbeidet med operasjonalisering av Løsningsfabrikken (byggeprosjektene i 
Sykehuspartner HF sin leveransemodell) og dette arbeidet ferdigstilles i andre kvartal 2021. 

Nytt klinikk- og protonbygg, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Etablering av leveranseavtalen for Radiumhospitalet er utsatt fra fjerde kvartal 2020 til andre kvartal 2021 i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Anskaffelsesgrunnlaget for 
nettverk til Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet ble sendt ut i markedet i desember 2020. Kontraktsinngåelse av nettverksleverandører er planlagt andre kvartal 
2021. Detaljplanlegging av leveranser pågår, herunder operasjonalisering av Løsningsfabrikken for nye sykehusbygg. 

Nytt psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Leveranseavtale for prosjektet Nybygg Psykisk helse Kristiansand er signert av Sykehuspartner HF og ligger til signering hos Helse Sør-Øst RHF som avtalepartner. 
Detaljplanlegging av leveranser pågår.

Utvidelse av psykiatribygg ved Akershus universitetssykehus HF 
Konseptfasen ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 26. november 2020. Forprosjekt planlagt 2022, og med bygging av sykehuset fra 2023 til 2025.

Utvidelse av somatikkbygg ved Sykehuset Telemark HF
Konseptfasen ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 26. november 2020. Forprosjekt planlagt 2022, og med gjennomføringsfase fra fjerde kvartal 2023 til 2026.

Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF 
Sykehuspartner HF har i samarbeid med helseforetakene jobbet med å innlemme fase 1 leveransene for 2021 inn på kundeplan, samt identifisere, estimere og prioritere 
leveranser for 2022  for de respektive helseforetak. Dette for å sikre leveransekapasitet frem mot nye sykehusbygg.



Program STIM 

Se egen tertialrapport for program STIM 



Kundetilfredshet 2. halvår 2020

1919

Skala fra 1-6

Kommentar:
• Resultatene er vurdert ihht gjeldende vurderingsnøkkel. KPI 

«kundetilfredshet» internt i Sykehuspartner HF har en høyere 
grenseverdi enn i OBD som følge av en erkjennelse av at 
måloppnåelsen må bedres over tid.

• Resultatet på målingen (dvs. resultatet på spørsmål 9 
«Totalinntrykk» ) er 3,7 på en skala fra 1-6  

• Resultatet har bedret seg over tid, til 4,1 i årets første halvår, der 
kundene fremhevet Sykehuspartner HFs økte leveranseevne samt 
god dialog mellom partene i koronapandemien. 

• Sykehuspartner HF  har jobbet med tiltak for å bedre 
leveranseevnen gjennom hele 2020, blant annet med erfaringer 
fra koronapandemien. Nye planer for å heve leveranseevnen 
ytterligere gjennom 2021 er under utarbeidelse.

• Deltagertallet er det høyeste som er oppnådd (42% av de spurte)

• Kundene fremhever følgende som positivt:
– Leveranseevne i koronaperioden

– Dialog, spesielt med Kundeansvarlig og Brukerstøtte

– Drift og beredskap

– Økt forutsigbarhet ift økonomi

– Økt forutsigbarhet ift planlagte leveranser

• Kundene påpeker også flere utfordringer: 
– Fortsatt for lang leveringstid

– For liten kapasitet hos Sykehuspartner HF

– Høye priser / fakturert beløp ift. tilbud

– Kontinuerlig forbedring internt i Sykehuspartner HF oppleves ikke av 
kunden

Kunde

Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall

Gjennomsnitt for regionen 3,1 55 3,5 71 3,6 86 4,1 75 3,7 90

Sykehuset Telemark 2,2 6 3,3 8 3,5 6 4,6 5 3,7 7

Sykehuset i Vestvold 3,4 5 3,1 8 3,7 6 5,0 5 4,0 6

Sunnaas sykehus 2,8 3 3,7 3 3,3 4 4,0 1 4,6 5

Helse Sør-Øst RHF 4,2 6 4,3 7 5,0 6 5,0 5 4,1 8

Oslo universitetssykehus 2,5 10 3,2 5 3,2 13 4,3 7 3,6 5

Akershus universitetssykehus 4,5 4 3,3 6 3,6 8 4,7 6 4,2 9

Vestre Viken 2,8 6 3,9 7 3,8 6 4,8 6 3,6 8

Sørlandet Sykehus 3,7 7 4,0 8 3,6 7 4,0 8 3,5 11

Sykehuset Østfold 2,4 5 3,2 5 3,5 11 3,9 11 3,0 4

Sykehuset Innlandet 3,0 3 3,4 5 3,2 6 3,1 7 3,6 8

Sykehusapotekene n/a 0 3,5 2 3,8 4 2,3 3 3,7 3

Betanien Hospital 4,0 1 3 1 3,8 4 3,3 4 3,5 4

Martina Hansen n/a 0 4,5 2 3,0 3 4,2 5 3,4 5

Pasientreiser 3,8 2 3,25 4 3,5 2 4,5 2 4,7 3

Revmatismesykehuset n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 2,8 4

2020 2. halvår2020 1. halvår2018 2. halvår 2019 1. halvår 2019 2. halvår



Kundetilfredshet 2. halvår 2020 – resultater pr spørsmål

2020

Skala fra 1-6

Spørsmål
2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019       

2. halvår

2020          

1. halvår

2020    2. 

halvår
Spørsmål

2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019       

2. halvår

2020

1. halvår

2020

2. halvår
Spørsmål

2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019          

2. halvår

2020       

1. halvår

2020 

2. halvår

1. I hvilken grad har du opplevd Sykehuspartners 

tjenester som stabile siden forrige måling?
3,6 3,9 4,1 4,5 4,3

4. I hvilken grad er du fornøyd med dialogen du har 

hatt med Sykehuspartner siden forrige måling?
3,8 4,3 4,3 4,7 4,2

7. I hvilken grad opplever du at 

Sykehuspartner evner å drive kontinuerlig 

forbedringsarbeid som kommer 

helseforetakene i regionen til gode?

2,6 3,1 3,1 3,6 3,3

2. I hvilken grad  har avtalte endringer og tillegg 

blitt levert som planlagt siden forrige måling?
3,1 3,4 3,2 3,8 3,7

5. I hvilken grad er du fornøyd med 

økonomioppfølging fra Sykehuspartner (f.eks. 

kvalitet på tilbud, utforming av fakturaer, 

resultatrapporter etc)?

3,3 3,3 3,2 3,6 3,7

8. I hvilken grad opplever du at 

Sykehuspartner har vist virksomhetsforståelse 

for dere som helseforetak?

2,9 3,3 3,2 3,8 3,6

3. I hvilken grad kjenner du til hva Sykehuspartner 

skal levere til ditt foretak i løpet av neste halvår?
3,7 3,7 4,0 4,2 4,1

6. I hvilken grad opplever du at Sykehuspartner har 

vært tilgjengelig for ditt foretak siden forrige 

måling?

3,3 4,0 4,0 4,5 4,0

9. Totalt sett, hvor fornøyd har du vært med 

Sykehuspartner som leverandør siden forrige 

måling?

3,1 3,5 3,6 4,1 3,7

Gjennomsnitt for dimensjonen 3,5 3,7 3,8 4,2 4,0 Gjennomsnitt for dimensjonen 3,4 4,0 3,9 4,3 4,0 Gjennomsnitt for dimensjonen 2,9 3,3 3,3 3,8 3,5

1. Opplevd leveranseevne fra Sykehuspartner 2. Opplevd samarbeid med Sykehuspartner 3. Partner for helsetjenester i utvikling

Kommentar:

• Spørsmål 9 kalt «Totalinntrykk» har resultat 3,7, som er en nedgang fra forrige måling (4,1). Forrige måling ble gjennomført 
midt i den tidlige fasen av koronapandemien våren 2020, da mange kunder kommenterte at opplevd leveranseevne og 
opplevd dialogkvalitet var svært god. 

• Basert på tilbakemeldinger fra tidligere målinger, har Sykehuspartner det siste året blant annet innført strukturert tidligfase-
arbeid før bestilling for samtlige kunder, implementert ny og forbedret serviceportal (nye Min Sykehuspartner) for ca. 1/3 av
regionens brukere så langt, styrket leveranseapparatet og -prosesser for å forbedre leveransepresisjon, og hastigheten på 
Windows10-utrulling er økt. Det er også gjort løft på kundeplan og kunderapportering. 

• I 2021 vil Sykehuspartner fortsette arbeidet med systematiske forbedringer som skal øke forutsigbarhet og leveranseevne. 
Dette gjelder blant annet innenfor standardoppdrag, ytterligere forbedringer i leveranseprosess, redusere avvik og risiko for
gjentakende kritiske hendelser, og videreutvikling av tidligfaseteam knyttet til innovasjonsinitiativer og MTU-området.



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Tema Formål Oppstart

Leverandøroppfølging
- To revisjoner

1. Vurdere i hvilken grad Sykehuspartner HF følger opp leverandørers forpliktelser, og hvordan       
leverandører ivaretar sine forpliktelser i henhold til databehandleravtaler for utvalgte 
leverandører. 

2. Vurdere en leverandørs databehandling og etterlevelse av
databehandleravtale/informasjonssikkerhet.

T3, 2020

CERT District Zero Kontrollere at databehandlingen som gjennomføres i CERTs District Zero overholder de 
formålsbegrensningene som er besluttet, at miljøet etterlever de prosessene som er besluttet og 
at databehandlingen er i tråd med de relevante beskrankningene som fremkommer av 
databehandleravtalen.

T3, 2020

Interne revisjoner under arbeid per 3. tertial
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Revisjoner

Kommentar
Sykehuspartner HF vedtar årlig et program for interne revisjoner.  

I 2020 har fokus vært rettet mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert. Dette ved å sørge for at årsaksanalyse 
gjennomføres, tiltak implementeres/risiko aksepteres og følge opp status. Hensikten har vært å sikre ønsket effekt av gjennomførte 
revisjoner. Se også Status funn interne revisjoner (neste side).
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Revisjoner – status funn fra interne revisjoner

Kommentar:
I 2020 har Sykehuspartner HF hatt økt fokus på å ta ut gevinsten av gjennomførte revisjoner ved å sikre at revisjonsfunn lukkes. 
Noen tiltak er tid- og ressurskrevende, og følges opp videre. 

Tema Tertial/År Funn Status

Miljørevisjon T1, 2019 3 observasjoner 1 
anbefaling

En observasjon knyttet til mål- og handlingsplan følges videre opp. 
Øvrige funn er lukket.

Prosessmodenhet prosessene: Incident, Problem og 
Change i Nettverk

T1, 2019 6 observasjoner En observasjon knyttet til forbedringsarbeid og en observasjon 
knyttet til kapasitet og tilgjengelighet følges videre opp. Øvrige 
funn er lukket.

Brannmursendringer T2, 2019 5 avvik, 
1 observasjon

Oppfølgingsrevisjon ble gjennomført våren 2020. Ett avvik knyttet 
til bestillingsrutiner følges opp videre. Øvrige funn er lukket.

CERT District Zero (unntatt offentlighet) T3, 2019 4 avvik, 
1 observasjon

Oppfølgingen av revisjonen er avsluttet. Alle funn er lukket.

Applikasjonsrevisjon – Prosang T3, 2019 7 avvik, 
1 observasjon

Ett avvik knyttet til logger følges opp videre. Øvrige funn er lukket. 

Oppfølging og etterlevelse av databehandleravtaler T1, 2020 2 avvik,
12 observasjoner

5 anbefalinger

Syv observasjoner knyttet til blant annet malverk, varsling og 
underleverandører følges opp videre. Øvrige funn er lukket.

Miljørevisjon T1, 2020 2 observasjoner To observasjoner knyttet til miljøbevissthet følges opp videre.
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Revisor Mål Status Kommentar

Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-

systemer.

Gjennomført.

Rapporten ble offentliggjort 

15.12.20. Det ble gitt fire 

anbefalinger til oppfølging i 

helseforetakene.

Jf. sak 010 og 072 i 

2019 og sak 016 og 

087 i 2020. 

Konsernrevisjonen Følgerevisjon av STIM. Pågår fortløpende, tertialvis.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 

i sak 102-2020, i møte 24. 

september, ny innretning av 

følgerevisjon for STIM.

Jf. sak 055 og 058 i 

2019 og sak 003, 041 

og 073 i 2020.

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved Sykehuspartner 

HF.

Ikke startet. Orientert om 

kommende tilsyn i 

2021.

Revisjoner

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 3. tertial
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Fullmaktsaker per 3. tertial

Sak Tittel Aktuelt vedtakspunkt Status

13-2020/

047-2020

Innføring av kryptert stamnett – program STIM

Prosjekt gjennomføring av kryptert stamnett –

oppfølging av vedtak

4 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF

7. Juli 2020

025-2020/

043-2020

Windows 10 – revidert plan – program STIM/

Transformasjon og oppgradering til Windows 10 –

revidert leveranseplan og kostnadsomfang

2

4
Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

7. juli 2020

033-2020 Revidert plan og budsjett for prosjekt privilegerte 

tilganger (PAM)

2 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

044-2020 Revidert plan og budsjett for prosjekt 

Sikkerhetssone

2 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

045-2020 Prosjekt trådløst nett – program STIM –

finansiering 2020

1 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

046-2020 Prosjekt modernisering av nett – program STIM 2 Svar fra Helse Sør-Øst RHF 14. oktober 

2020 - Sykehuspartner HF kan beslutte 

iverksettelse av anskaffelsesprosess

048-2020 U.off. – søknad om fullmakt til inngåelse av avtale 2 Svar fra Helse Sør-Øst RHF 1. oktober 

2020 – ligger innenfor Sykehuspartner 

HFs fullmakt



26

Fullmaktsaker per 3. tertial

Sak Tittel Aktuelt vedtakspunkt Status

075-2020 Søknad om videre finansiering av fase 1 i 

transformasjon og oppgradering til Windows 10

2 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

5. november 2020

076-2020 Søknad om fullmakt til å inngå kontrakt tom 

arealutvidelse

3 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

2. november 2020

084-2020 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt 

Felles plattform trinn 1 – gjennomføring av første 

fase

3 Søknad sendt Helse Sør-Øst RHF 24. 

november 2020

091-2020 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt 

regional telekomplatform - gjennomføring av fase 

3.2.2.

2 Søknad sendt Helse Sør-Øst RHF

22. desember 2020



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Det er ikke vesentlige endringer i overordnet risikobildet siden forrige rapportering. Arbeidet med å redusere risiko knyttet til 
vedlikeholdsetterslep og informasjonssikkerhet har særlig høy prioritet, men gitt kompleksitet og omfang vil det ta tid før pågående tiltak vil gi 
redusert risiko. Når det gjelder informasjonssikkerhet vurderes også risikoen opp i mot trusselbildet.

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 
som følge av vedlikeholdsetterslep. 

Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslep og infrastrukturmodernisering er vesentlig for en reduksjon 
av risikonivå for informasjonssikkerhet. Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i utvikling 
og som bidrar til å øke risikoen. 

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 prioritering og styring av 
leveransekapasitet for å møte helseforetakenes behov.

Omfang og varighet av Covid-19 pandemien medvirker til en samlet økt belastning for organisasjon og medarbeidere, sammen med risiko for
forsinkelser spesielt innen de områdene som krever samhandling med helseforetakene. Samtidig gjøres det en fortløpende vurdering og 
tilpasning av tiltak for å håndtere situasjonen, og for å ta ned risiko og sikre god leveranseevne. 

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. Det er et pågående arbeidet med styrking av risikostyring i Sykehuspartner HF, med ansettelse av Chief Risk Officer
(CRO) som ett tiltak.

Risiko for manglende måloppnåelse er tatt ut av vurderingen som egen risiko, da dette svares ut av risikovurderingen som sådan og dermed 
inngår som underliggende forhold relatert til de andre risikoene i samlet vurdering.

Risikobilde - oppsummert



1 - Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte 
driftskostnader

2 - Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket 
pasientsikkerhet og omdømme

3 - Det er en risiko for at manglende leveransekvalitet kan føre til avvik i tjenester og 
forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

4 - Det er en risiko for at utilstrekkelig styring av leveranser og programvare fra leverandører 
kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med etterlevelse av avtalemessige 
forpliktelser

5 - Det er en risiko for at kompleksitet, omfang og utilstrekkelig forberedelse av mottak og 
gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen kan føre til mangelfull eller forsinket 
standardisering og modernisering i foretaksgruppen

6 - Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket 
endrings- og leveranseevne

46

5

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde - nåsituasjon

3

2

Overordnet risikobilde

1 5

6

2

4

1
3



Risikobeskrivelse #1 Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte driftskostnader

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 3 4

Etter tredje tertial 2020 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Kritiske hendelser
- Økte driftskostnader

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
full effekt 

Sikre gjennomføring av livssyklushåndtering med prioritet på end of life og end 
of support på produkter, herunder rydding og sanering av legacy

Tiltak pågår som har gitt betydelig bedre kontroll på kritiske komponenter, herunder sanering av Windows 2003 
servere (176) og Windows 2008 servere (950), samt oppgradering av klienter fra Windows 7 til Windows 10. 
Videre sanering av samtlige Windows 2003 servere beregnes utført i løpet av 2021, sammen med en høy andel av 
Windows 2008 serverne.
Det arbeides ut fra en strategi som innebærer rask reduksjon av teknisk gjeld, betydelig reduksjon av eksterne 
kostnader, teknologivalg/standardisering og optimalisering av innkjøp og intern prismodell. Best practice for 
serveranskaffelse danner grunnlag for en effektiv livssyklusstyring.

31.12.21

Applikasjonssanering Gjennom 2020 er det inngått avtale med helseforetakene om sanering av ca. 450 unike applikasjoner, tilsvarende 
22% av baseline ved inngangen til året. 

30.06.22

Sikre nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester Prosessen for prioritering av midler på tvers av fagområder har gitt en bedre kontroll og utnyttelse av 
midler. Utskifting av infrastruktur gjennomføres iht. plan. 

30.06.21

Sikre tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsvurderinger for alle kritikalitet 1-
tjenester

Reviderte beredskapsplaner knyttet til utfall og gjenoppretting av tjeneste er gjennomført. Utført

Oppgradering til Windows 10 Utrulling pågår, pr. 31.12.20 var 21800 av  om lag 68 000 klienter oppgradert til Windows 10. En omfattende 
standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen gjennomføres i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene.  

31.12.21

Oppgradering av regional Citrix-plattform Oslo universitetssykehus HF som siste foretak produksjonsettes 24. februar 2021. 24.02.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4



Risikobeskrivelse #2 Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket pasientsikkerhet og omdømme

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 3 5

Etter tredje tertial 2020 3 5

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket pasientsikkerhet        - Potensielt omfattende forsinkelser i infrastrukturmodernisering             - Store kostnader knyttet til håndtering og normalisering
- Tap av omdømme / tillit         - Hele eller deler av regional IKT-infrastruktur må re-etableres

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
full effekt 

Gjennomføre programmet STIM for styrking av robusthet og sikkerhet i IKT-
infrastrukturen. Innføring av nye (innebygde) sikkerhetsverktøy i ny teknologi.

Fremdrift i hovedsak i henhold til plan. Gjennomført prioriterte tekniske tiltak for å øke sikkerheten, blant annet knyttet til klientpolicy 
og herding.

31.12.23

Gjennomføring av prioritert satsningsområde – standardisering og sanering Arbeid med standardisering og sanering følger plan. Egen rapportering på dette. 30.06.22

Planmessig utvikling og forbedring av metodikk, prosesser og etterlevelse innenfor 
sikkerhetsområdet og personvernregelverket

Arbeid med håndtering av databehandleravtaler iht. plan. Implementering av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet pågår og vil pågå 
gjennom 2021. 

31.12.22

Sikkerhetskompetanseheving Oppfølging av avviksprosessen, gjennomføring av sikkerhetsskolen og ulike tiltak for å styrke kultur og etterlevelse. Oppfølging av tiltak 
knyttet til internkontroll og internrevisjoner. 

Løpende

Gjennomføring av revisjoner og internkontroll Arbeidet med regional protokoll for behandlingsaktiviteter i henhold til plan. Internrevisjoner gjennomføres i tråd med plan. Oppfølging 
av Riksrevisjonens kontroll følges opp. 

Løpende

Sikkerhetstesting Oppstart for gjennomføring av scanning 1. kvartal 2021 Løpende

Fjerning av trust til legacydomener / terminering av legacydomener Pågår for ett foretak (Sykehuset i Vestfold HF), plan på oppstart på annet foretak (Sørlandet Sykehus HF). Øvrige foretak gjennomføres 
suksessivt og frem mot terminering alle legacy-domener (estimat ultimo 2022, usikkerhet rundt dette estimatet).

31.12.2022

Oppfølging av Riksrevisjonens rapport og innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet

Systematisk innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (pågår) og oppfølging og lukking av tiltak identifisert i Riksrevisjonens 
rapport (pågår). 

31.12.2022

Tiltak for å styrke tilgangsstyring (IAM) Automatisert bestilling av tilganger (BAT) implementert, Privilegert tilgangsstyring (PAM) innført og ulike forbedringsprosjekter 
videreføres i regi av både linje og STIM. Helhetlig gjennomgang/opprydding av tilganger internt i Sykehuspartner HF 4. kvartal 2020.

Løpende

Kontroll over internetteksponerte tjenester Oppgradering av DMZ utført i 2020, ny regional policy innført, prosess for kontroll etablert i Sykehuspartner HF. Risiko vesentlig redusert 
sammenlignet med utgang av 2. tertial 2020, med samtlige kundetjenester med lavt/udokumentert sikkerhetsnivå terminert eller 
migrert. Migrering av de siste infrastrukturtjenester pågår inn i 2021, da enkelte har vist seg krevende å flytte. 

31.03.2021

Sikring av e-post. E-post er en hyppig brukt angrepsvektor som er vanskelig å forsvare. Mange tekniske sikkerhetstiltak implementert. Brukeropplæring pågår kontinuerlig. Policymessige grep for å redusere angrepsflate
implementeres ila. året.

31.12.2021

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Risikobeskrivelse #3 Det er en risiko for at manglende leveransekvalitet kan føre til avvik i tjenester og forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 3 3

Etter tredje tertial 2020 3 3

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Avvik i tjenester
- Forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
full effekt 

Tydeliggjøre roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med tjenestestyring God framdrift innenfor arbeidsstrømmer, og hvor forenklet leveranseprosess og roller er operasjonalisert.
Endringer i ansvar og organisering for å sikre tydeliggjøring av ansvar for leveranser implementeres fra 1. 
februar 2021.

31.12.21

Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom prosjekter og drift og forvaltning Gjennomført tiltak for STIM og RKL. Pågående arbeide for å forbedre oversikt over portefølje og 
leveranser.

Løpende

Styrke governance for masterdata/ grunndata Prosjekt er etablert for å få kontroll på eiendelsregisteret og livsyklusstyring. 
Gjennomført lokale løft innen eiendelskontroll, arbeid pågår med å sentralisere og automatisere 
datauttrekk av kilder. 

31.12.21

Sikre vareforsyning til helseforetakene Tett samarbeid med Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF for ivaretakelse av forsyningssikkerhet og 
styrking av beredskapsarbeid.

30.06.21

Avklaring og prioritering av oppgaver og ansvar – regionale føringer og kundeplaner Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner som bidrar til god dialog med helseforetakene om 
prioritering av leveranser og følger opp regionale føringer, for eksempel etablering av bruksvilkår. 

Løpende

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 3



Risikobeskrivelse #4 Det er en risiko for at utilstrekkelig styring av leveranser og programvare fra leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer 
med etterlevelse av avtalemessige forpliktelser

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 3 4

Etter tredje tertial 2020 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Økt avtalekost og økt kost i prosjekter.
- Forsinkede prosjektleveranser og andre leveranser til helseforetakene.
- Lav kvalitet i Sykehuspartners sine leveranser til helseforetakene

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
full effekt 

Styrke prosess, automatisering og verktøystøtte for asset management og sikre fremdrift for å nå målbildet 
for lisenshåndtering

Grunnlaget for å nå målbildet for lisenshåndtering er 
utarbeidet og operasjonalisering pågår og bygger på prosess-, automatisering- og 
verktøystøtte for asset management.

31.12.21

Videreutvikle verktøystøtte for avtaleforvaltning ved integrasjon mot ERP og arkivsystem. Prosjekt pågående. 30.06.22

Videreutvikle leverandørhåndtering ved utvikling av leverandørstrategier, forbedring av leverandørstyring 
samt tydeliggjøring av roller og ansvar for avtaleeier og avtaleforvalter.

Forbedringsarbeid pågår for alle tiltaksområdene. Løpende

Følge opp at prosedyrer for anskaffelser i STIM etterleves for å sikre gode leveranseavtaler Anskaffelsesprosedyrene følges i alle store anskaffelser (pt. i Telekom, 
Modernisering av nett, Felles Plattform).

Løpende i 
program-
mets levetid

Sikre god overlevering fra STIM til avtaleforvaltning i linjen. Ingen avtaler overlevert enda. Løpende i 
program-
mets levetid

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Risikobeskrivelse #5 Det er en risiko for at kompleksitet, omfang og utilstrekkelig forberedelse av mottak og gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen kan føre til 
mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 4 4

Etter tredje tertial 2020 4 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet full 
effekt 

Tydeliggjøre prosjektenes omfang, leveranser og avhengigheter og avdekke manglene i arkitekturen ift å 
oppnå totaliteten i oppdraget.

Videreført avhengighetskartlegging. 30.06.21
Løpende

Samarbeid med linjeorganisasjonen for å sikre at roller, rutiner og prosesser kommer på plass, og at det 
etableres en effektiv forvaltning som støtter opp under forbedret tjenestekvalitet. 

Løpende aktivitet. Pågående prosess med forsterket styrke i all kommunikasjon 
med mottaker.

Løpende

Registrere ressursbestillinger tidsnok og med tilstrekkelig presisjon. Tett dialog med prosjektbemanning og 
ressurseier. Rapportere gap mellom meldt bestilling, allokering og faktisk leverte timer og når dette får 
konsekvenser for prosjektgjennomføringen. 

Løpende aktivitet. Løpende

Tett samarbeid mellom prosjekt i STIM og prosjektet FDM for å sikre at eierskap på overlevert leveranse blir 
ivaretatt og rutiner og arbeidsprosesser blir innarbeidet i virksomheten.

Løpende aktivitet. 31.12.21
Løpende

Samarbeide med helseforetakene og pågående initiativ i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF for å 
sanere og standardisere tjenesteporteføljen, samt sikre mottak av leveranser.

Løpende aktivitet. 31.12.21
Løpende

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4



Risikobeskrivelse #6 Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket endrings- og leveranseevne

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter andre tertial 2020 3 4

Etter tredje tertial 2020 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket endringsevne
- Svekket leveranseevne

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
full effekt 

Organisasjonsutviklingsprosess for endret driftsmodell i tilknytning til infrastrukturmoderniseringen Gjennomføres i tilknytning til program STIM. 31.12.21

Tydeliggjøre roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med tjenestestyring Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess og roller innført.
Behov for en videre styrket helhetlig tilnærming, forståelse og implementering. 

31.12.21

Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre tiltak innen kjerne- og kritiske fagområder Fremdrift i henhold til plan knyttet opp til strategisk initiativ. Videre løp med 
nedbryting på taktisk og operativt nivå.

31.12.21

Bygge kultur og endringskapabilitet Operasjonaliseres i etterkant av vedtatt kjernevirksomhet og kjernekompetanse Løpende

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4


