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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning  

1.1 Oppgaver og organisering 

Sykehuspartner HF utfører ikke-medisinske fellestjenester for helseforetakene innen Helse Sør-
Øst, herunder IKT-tjenester, lønn- og personaladministrative områder og økonomi- og 
logistikktjenester. Sykehuspartner HF drifter og forvalter IKT-tjenester og har ansvaret for IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst.  
 
Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy 
kvalitet. Sykehuspartner HFs oppgave er å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå 
nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger 
innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og 
beslutninger fattet av foretaksmøtet. 
 
IKT-tjenester i Sykehuspartner HF drifter om lag 2 000 unike applikasjoner og 68 000 
arbeidsstasjoner. Hvert døgn går 1 million meldinger mellom helseforetak, innbyggere, 
pasienter, kommunene, private avtalespesialister og fastleger. Kundesenteret betjente i 2020 om 
lag 660 000 henvendelser, og driftssenteret overvåket 1300 IKT-tjenester. Sykehuspartner HF 
går raskt i beredskap dersom det oppstår hendelser innen virksomhetens ansvarsområde som 
kan true pasientsikkerheten i Helse Sør-Øst. 
 
I tillegg leverer Sykehuspartner HF administrative tjenester og behandler over 55 mrd. kroner 
årlig i om lag 95 000 årsoppgaver til alle ansatte i Helse Sør-Øst.  Sykehuspartner HF har utviklet 
33 digitale kurs til helsesektoren, og foretaksgruppen har tatt i bruk over 26 000 
kompetanseplaner for ansatte. Det var i Helse Sør-Øst gjennomført ca. 420 000 digitale kurs 
blant brukere i 2020, som utgjør 55 % vekst fra foregående år. Sykehuspartner HF har ansvar 
for driftsavtalen med Forsyningssenteret i Helse Sør-Øst som omsetter for om lag 800 mill. NOK 
årlig.  
 
Sykehuspartner HF har følgende organisering ved utgangen av 2020: 

Figur 1. Organisasjonskart per 31. desember 2020. 
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Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1 555 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, 
Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på 
lokasjoner hos helseforetakene i foretaksgruppen. 
 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling. 
 
Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 
Sykehuspartner HF framtidsrettede og effektive tjenester som bidrar til at helsepersonell kan 
fokusere på sin kjernevirksomhet. 
 
Sykehuspartner HF skal støtte Helse Sør-Øst i realiseringen av regional utviklingsplan 2035. 
regional utviklingsplan 2035 har som mål å fremme: 

 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
Sykehuspartner HFs verdier: 

 Fremoverlent – vi søker aktivt å forstå kundens behov og finne den beste løsningen 

 Ansvarlig – vi er pålitelige og leverer som avtalt 

 Medspiller – vi samhandler og deler kunnskap internt og med kunden 
 

1.3 Mål for virksomheten 

I Oppdrag- og bestilling 2020 ble Sykehuspartner HF gitt følgende hovedprioriteringer: 

 Sikker og stabil drift 
 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 
 Ivareta informasjonssikkerhet 
 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter 

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
 Effektivisere driften 

 Spesifikke mål for logistikktjenester  

 Spesifikke mål for HR-tjenester 
 

Sykehuspartner HF har arbeidet med revidert strategisk målbilde for 2025, og dette har også 
vært førende for 2020: Vi er den foretrukne teknologi- og tjenestetilbyderen, som gjør informasjon 
tilgjengelig for dem som trenger det.  
 
For å sikre gjennomføringskraft i arbeidet for å nå målbildet har følgende strategisk initiativ 
vært prioritert gjennom 2020:  

 Standardisering og sanering – med mål om å redusere antall unike applikasjoner i Helse 
Sør-Øst med 50% innen utgangen av 1.halvår 2022 

 Vi leverer - oppfylle avtalte forpliktelser og bli oppfattet som en forutsigbar og 
leveransedyktig leverandør 

 Smart bruk av Sykehuspartner – definere og forankre fremtidig kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 
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 STIM – fortsette arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-

infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst.  

 
Det vises til del III for omtale av Sykehuspartner HFs strategiske målbilde for kommende 
femårsperiode. 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 

Sykehuspartner HFs virksomhetsstyring tar utgangspunkt i gjeldende lov- og regelverk, 
eierkrav, styrets beslutninger, og innrettes hensiktsmessig med tanke på virksomhetens 
oppgaver og ansvar. Det gjennomføres vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse og risiko 
innenfor hvert virksomhetsområde og samlet for virksomheten som rapporteres periodisk 
gjennom året. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført ledelsens gjennomgang av styringssystemet i 2020.  
Gjennomgangen av styringssystemet involverte ulike ledernivåer og alle deler av 
organisasjonen. Styret ble orientert om resultatene fra gjennomgangen i sak 093-2020. 
 
Følgende eksterne revisjoner ble avsluttet i 2020 som omfattet Sykehuspartner HF:   

- Periodisk systemrevisjon av ISO 14001, ved DnV GL 
- Forvaltningsrevisjon av foretakenes forebygging av angrep mot sine systemer, ved 

Riksrevisjon   
 
Videre har Sykehuspartner HF mottatt en rapport fra følgerevisjon av STIM, ved 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Revisjonen videreføres i 2021. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført tre internrevisjoner i 2020, hvorav to av dem videreføres i 
2021. Fokus for de gjennomførte internrevisjonene har vært informasjonssikkerhet og ytre 
miljø. I tillegg til gjennomføring av nye internrevisjoner, har det vært økt oppmerksomhet på 
oppfølging av funn etter tidligere gjennomførte internrevisjoner. 
 
Nødvendige tiltak etter revisjoner gjennomføres løpende i virksomheten. Styret er i 2020 holdt 
orientert om status for revisjoner gjennom de tertialvise virksomhetsrapportene og 
administrerende direktørs orienteringer. 
 
Styret i Sykehuspartner HF har avholdt 13 møter i 2020. 
 
Viktige områder for styret har vært program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM), inkludert prosjekt Windows10, informasjonssikkerhet med 
program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP).  Styret har 
blant annet behandlet plan og finansiering av enkeltprosjekter under STIM, før oversendelse av 
søknader om finansiering til Helse Sør-Øst RHF. Dette er i henhold til vedtatt praksis. Program 
ISOP ble avsluttet i henhold til plan 30. juni, og styret behandlet en oppsummering av 
programmet i sak 094-2020. 
 
Styret har behandlet tertialrapport for programmene STIM og ISOP, som også legges frem for 
behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF. Inkludert i dette er behandling av endringer i 
organisering og oppfølging av program STIM per 1 tertial for å sikre bedre resultatoppnåelse og 
god samhandling mellom prosjektene og linjeorganisasjonen.  
 
Noen av de mest sentrale regulære sakene har vært: 
- Årsregnskap og årlig melding 2019 
- Virksomhetsrapporter inkludert tertialvise risikovurderinger.  
- Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 
- Budsjettinnspill 2021 
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Utover dette har styret gitt innspill til utredningen om Sykehuspartner HFs fremtidige 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Styret har også vært opptatt av Sykehuspartner HFs 
leveranser under koronapandemien inkludert etablering av bruksvilkår for Sykehuspartner HF 
sine tjenester og godkjente i sak 005-2020 leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser 
til nytt sykehus i Drammen.  
 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte 

Sykehuspartner HF følger Helse Sør-Øst RHFs tolv prinsipper om medvirkning. 
Medvirkningsprinsippet er blant annet bygget inn i omstillingsavtale med tillitsvalgte, 
lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsforum. 
 
Det gjennomføres faste formelle drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte etter 
hovedavtalens bestemmelser. Det gjennomføres formelle og uformelle månedlige møter med 
tillitsvalgte, hovedverneombud og Sykehuspartner HFs ledelse. I tillegg gjennomføres månedlige 
uformelle informasjons- og dialogmøter mellom HR, tillitsvalgte og hovedverneombud for 
aktuelle saker.  
 
Vernetjenesten medvirker i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen (ForBedring) og 
vernerunder. Gjennom koronapandemien har vernetjenesten også, sammen med 
arbeidsmiljøutvalget, medvirket i risikovurderinger i forbindelse med koronasituasjonen. Det er 
gjennomført regelmessige samarbeidsmøter mellom virksomhetsverneombud og 
virksomhetsdirektører for å følge opp sykefravær, ForBedring og koronasituasjonen. Styrking av 
vernetjenesten har vært et innsatsområde for HMS-arbeidet i 2020. Det er gjennomført 
workshop med tillitsvalgte og vernetjenesten for å styrke partssamarbeidet i tråd med IA-
avtalen. 
 
Tre valgte ansattrepresentanter er representert i Sykehuspartner HFs styre. Det vil heretter 
være fire valgte ansattrepresentanter i Sykehuspartner HFs styre, jf. beslutning i foretaksmøte 
14. desember 2020. Tillitsvalgte deltar i styringsgruppen for STIM, og i styringsgruppene for 
prosjekter som Modernisering og standardisering, Felles plattform og Fremtidig drifts- og 
leveransemodell. I tillegg er de representert i en rekke interne arbeidsgrupper. Ledelses- og 
linjeansvaret knyttet til blant annet involvering av ansatte og tillitsvalgte i endringsprosesser 
har vært fokus i 2020. 
 
2. Vurdering av virksomheten 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 

Sykehuspartner HF har blitt en mer forutsigbar tjenesteleverandør, leverte på helseforetakenes 
ekstraordinære behov utløst av koronapandemien og har samtidig levert godt på sikker og stabil 
drift. Antall leveranser har økt med 17% sammenliknet med 2019, mens antall kritiske 
hendelser er på nivå med 2019.  Gjennom god økonomisk kontroll ble resultatet på 279 MNOK 
for 2020, vesentlig bedre enn resultatkravet. Sykehuspartner HF har totalt sett sikret gjenbruk 
av maskin- og programvare som i sum overstiger innkjøpsverdien på kjøpet etter forliksavtalen 
som ble inngått etter avbestillingen av kontrakten med DXC Technology. Gjennom 2020 har 
Sykehuspartner HF forbedret styring og kontroll på prosjekter, og leverer med større 
forutsigbarhet og presisjon enn før. Sykefraværet er redusert med 25% fra 2019.  
 
Året har vært preget at koronapandemien, som har krevd omlegging av arbeidsrutiner og 
påvirket hverdagen for mange ansatte. Det har også medført behov for ekstraordinære 
leveranser til helseforetakene og endrede prioriteringer. Sykehuspartner HF har levert godt på 
de behov som ble meldt inn fra helseforetakene gjennom smidig intern samhandling, klare 
prioriteringer og tett samarbeid. Sykehuspartner HF gjennomførte i en tidlig fase av pandemien 
evaluering av arbeidet for å kunne ta med lærdom i det videre arbeidet med å utvikle 



  

7 

 

organisasjonen. Positive erfaringer som styrket dialog med helseforetakene, tverrfaglige 
leveranseteam og streng endringskontroll følges opp videre og er implementert som 
permanente tiltak. 
 
Program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) ble 
avsluttet i juni 2020. Sykehuspartner HF har med gjennomføringen av programmet nådd en 
viktig milepæl i arbeidet. Programmet har gjennomført en rekke målrettede tiltak innenfor 
områdene teknologi, prosess, organisasjon, kultur og kompetanse. Dette har bidratt til å styrke 
Sykehuspartner HF innenfor fagområdene informasjonssikkerhet, personvern, risikostyring og 
identitets- og tilgangsstyring.  
 
Arbeidet med informasjonssikkerhet har bidratt til at flere dataangrep har blitt oppdaget og 
avverget i løpet av 2020. Sykehuspartner HF avdekket 22. august 2020 at en ukjent trusselaktør 
hadde gjennomført et angrep mot enkelte internetteksponerte tjenester som ble driftet av 
Sykehuset Innlandet HF. Angrepet ble avdekket gjennom analyse av alarmer generert i 
Sykehuspartner HFs sikkerhetsverktøy, og et detaljert loggnivå muliggjorde grundige analyser 
av angrepet.  
 
Angrepet ble håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner både i Sykehuset Innlandet HF 
og Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF samarbeidet med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og 
NorCERT (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Etter at Sykehuspartner HF avdekket angrepet, ble 
det gjennomført og satt i gang flere tiltak for å begrense skadeomfanget. De berørte tjenestene 
ble umiddelbart tatt ned og isolert. Sykehuspartner HF har i perioden etter angrepet redusert 
angrepsflaten i regionen ved at flere internetteksponerte tjenester er stengt. Flere av disse er 
sanert og erstattet av nasjonale funksjoner som HelseNorge-plattformen, mens andre er sikret 
og flyttet til ny infrastruktur for internetteksponerte tjenester.  
 
Arbeidet med å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst gjennom 
program STIM er videreført i 2020. Leveranser i 2020 har gitt økt sikkerhet, det er blant annet 
rullet ut og aktivert vel 11 000 aksesspunkter for trådløs nett, og prosjekt Regional Citrix-
plattform har tilrettelagt 835 applikasjoner og sanert 935 servere i regionen. 
Programmet har også gjort fremskritt med de store utviklingsprosjektene. Det er definert en 
tydelig retning for programmets moderniseringsarbeid og prinsipper og overordnet design for 
ny felles regional plattform er godkjent. Prosjekt felles plattform trinn 1, som skal sikre prosjekt- 
og produksjonsmiljø for Regional radiologiløsning og multimediearkiv, startet 
gjennomføringsfasen. Sikkerhetsteknologien som benyttes for journalinnsyn regionalt og 
nasjonalt, samt for de tre regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansejournal 
(A-EPJ) og medikamentell kreftbehandling (CMS) er levert, og bidrar til å støtte opp under 
samhandling om pasientene på tvers av helseforetak.  
 
Oppgraderingen til Windows 10 utgjør et betydelig løft for regionen og arbeidet vil fortsette i 
2021. Som en del av oppgraderingen gjennomføres et omfattende arbeid med å standardisere og 
sanere applikasjoner og servere i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. 
Dette er en forutsetning for videre positiv utvikling i tjenesteleveransene gjennom reduksjon av 
variasjon i applikasjonsporteføljen og teknisk gjeld.  
 
Til tross for mange positive resultater, gjenstår det utfordringer. Selv om 
informasjonssikkerheten er styrket gjennom omfattende tiltak, øker truslene og risikoen for 
sikkerhetshendelser vurderes fortsatt som høy. Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF har i 2020 
dreid seg om å redusere teknisk gjeld, standardisere og modernisere infrastrukturen, 
kontinuerlig forbedre informasjonssikkerheten og å utvikle organisasjonen til å understøtte 
prioriterte områder på en god måte. Dette vil kreve omfattende ressurser også i kommende år. 
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Det vil i årene som kommer også igangsettes flere byggeprosjekter som vil kreve betydelige 
ressurser. I tillegg er etterspørselen etter tjenesteleveranser fra helseforetakene vesentlig større 
enn kapasiteten.  
 
Innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser må disse ulike løpene prioriteres opp mot 
hverandre. Dette vil kreve prioritering både hos helseforetakene, i Helse Sør-Øst RHF og i 
Sykehuspartner HF. Det må samtidig sikres at Sykehuspartner HF kapasitet er tilpasset det økte 
behovet, blant annet som følge av et økt antall regionale fellestjenester.  
 
Sykehuspartner HF har gjennom 2020 tydeliggjort retning for videre utvikling gjennom arbeidet 
med strategisk målbilde 2025 og fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Arbeidet er 
gjennomført i tett samarbeid i egen organisasjon og i dialog med eier og helseforetakene. Dette 
vil være et viktig arbeidsverktøy for gjennomgang av kompetansebehovet i egen organisasjon og 
videre bruk av markedet. Utredningen er ferdigstilt og vil bli lagt frem for styret tidlig i 2021.  
 

 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 

Sykehuspartner HFs organisering skal sikre at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal 
løses. Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene har 
Sykehuspartner HFs oppgaver og ansvar endret seg fra drift- og forvaltning til også å bli mer 
utviklingsrettede. Dette er en vesentlig omstilling og stiller krav til at Sykehuspartner HF 
utvikler organisasjonen til å bli mer endringsdyktig og fleksibel, og sikre en solid fagkompetanse 
også innen utvikling. Endringen påvirker både intern organisering og evne til samhandling. Den 
stiller store krav til forståelse for, og dialog med, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.  
 
For å sikre tydelig ansvar for leveransene til helseforetakene og understøtte Sykehuspartner 
HF’s målbilde har virksomhetsområdene IKT-tjenester (IKT-T), Kliniske IKT-tjenester (K-IKT), 
og HR-, økonomi og regnskapstjenester (HRØR) gjennomgått kundetjenestene og underliggende 
tjenester for å sikre at de er organisert der de logisk hører hjemme. Dette er en videreføring av 
det langsiktige arbeidet med tjenesteorientering, og endringene i ansvar og organisering 
implementeres fra 1. februar 2021. Virksomhetsområde HR-, økonomi og regnskapstjenester 
(HRØR) vil samtidig skifte navn til Administrative tjenester. Videre tydeliggjøring av ansvar og 
riktig organisatorisk innplassering vil fortsette for en del tjenester inn i 2021. 
Det er også gjennomført ulike reorganiseringer i andre Virksomhetsområder som skal bidra til 
bedre leveranser til kunder, blant annet i Kunde- og Servicetjenester og Prosjekt- og 
leverandørstyring.   
 
Tillitsvalgte er informert om prosessene i dialogmøter og Samarbeidsforum. Involvering av 
ansatte er gjort underveis i prosessen.  
 
Det vil også i 2021 være behov for å se på organisasjonsstrukturen som et av flere virkemidler 
for å optimalisere organisasjonen mot målbilde 2025. 
 
I henhold til oppdrag og bestilling 2020 har Sykehuspartner HF utredet fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Denne vil bli lagt frem for styrebehandling i første del 
av 2021 i Sykehuspartner HF og vil deretter oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre 
behandling. Utredningen er forankret internt i Sykehuspartner HF og det har som en del av 
prosessen vært dialog med eier og helseforetakene.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2020 
 

3.1 Økonomi 

3.1.1 Tjenestepris og tildeling av midler 

 Sykehuspartner HF skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av 
Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF skal månedlig rapportere på helhetlig 
virksomhetsstyring.  I 2020 omfatter dette målekort og avvik, samt løpende 
driftskalender som angir dager uten kritiske hendelser (grønne dager). I tillegg skal det 
tertialvis leveres? risiko-oversikter og utdypende rapporter for programmene STIM 
(program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (program 
for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern). Innen 
økonomirapporteringen skal rapporteringsmalverket som Helse Sør-Øst RHF 
utarbeider benyttes, prognoser skal leveres månedlig og kommentarer til utviklingen 
skal dekke? områdene økonomi og bemanning. Verdivurdering av balanseposter i 
Sykehuspartner HF skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Prosjekter der 
helseforetakene skal bidra med finansiering skal formaliseres forut for oppstart av 
prosjektene gjennom inngåelse av låneavtaler mellom det respektive helseforetak og 
Helse Sør-Øst RHF. Videre vil det inngås en tilhørende låneavtale mellom Helse Sør-Øst 
RHF og Sykehuspartner HF. 

 
 Helse Sør-Øst RHF kan yte basisrammefinansiering av enkelte områder av 

Sykehuspartner HF sin virksomhet. Det besluttes i det enkelte års budsjett hvilke 
områder det skal gis basisrammefinansiering til, inkludert størrelsen på finansieringen. 
For 2020 er basisrammefinansieringen fra Helse Sør-Øst RHF 100 millioner kroner. 
Basisrammetildelingen skal finansiere deler av det opparbeidede resultatunderskuddet 
på 562 millioner kroner per 31. desember 2018.   

 
 Sykehuspartner HF skal i økonomisk langtidsplan, og årlige budsjetter, bidra til å 

tydeliggjøre langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer 
som skjer i programmet STIM. Dette gjelder også den regionale IKT-prosjektporteføljen 
og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner HF. 

 

 Sykehuspartner HF har ansvaret for regionalt forsyningssenter og skal besørge 
leveranser av varekataloger og forvaltning av grunndata for innkjøp- og 
logistikkprosesser til foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF reserverer inntil 103 
millioner kroner til finansiering av denne virksomheten.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom 2020 rapportert i henhold til krav og frister fra Helse Sør-Øst 
RHF. Gjennom virksomhetsrapportene er målekort, økonomi, prosjekter og øvrig status 
rapportert.  Sykehuspartner HF har gjennom prognoser, budsjett og økonomisk langtidsplan 
bidratt til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av drift og 
investering. 
Gjennom året følges virksomhetsområdene tett opp i forhold til budsjettert kostnadsnivå. For 
2020 realiserer Sykehuspartner HF bedre enn budsjett.   
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Mål: På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig effektivisering i 

Sykehuspartner HF. Kravet betyr at det skal synliggjøres konkurransedyktighet ved å 

dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av 

det samlede kostnadsnivået og at Sykehuspartner HF identifiserer, realiserer og dokumenterer 

fallende enhetskostnader innen alle sine leveranseområder. 

Målet er delvis nådd 
Gjennom budsjettarbeidet prioriteres arbeidet med kostnadskontroll som grunnlag for 
oppfølging av kostnadseffektivitet. I budsjettene innarbeides det krav til effektivisering.  
Sykehuspartner HF har gjennom 2020 implementert ulike kostnadstiltak. Arbeidet med 
automatisering er videreført, blant annet prosessautomatisering innen områdene oppfølging av 
reiseregninger og ansettelsesprosessen. Arbeidet med sanering og standardisering av 
applikasjoner og servere bidrar til en effektivisering av driften, og legger til rette for økt bruk av 
regionale fellestjenester. Sykehuspartner HF arbeider med å redusere enhetsprisene gjennom 
det årlige budsjettarbeidet, og har i 2020 et positivt økonomisk resultat, inkludert en betydelig 
reduksjon i driftskostnadene. Effektivisering er et kontinuerlig arbeid, og vil være et prioritert 
område også fremover. 
 

Mål: Tjenesteprismodellen skal videreutvikles, både inn mot økonomisk langtidsplan 2021-

2024 og budsjett 2021 

Målet er nådd 
Det er i løpet av 2020 arbeidet aktivt med videreutvikling av Tjenesteprismodellen som benyttes 
for utfakturering av Sykehuspartner HF sine IKT-tjenester. Arbeidet har omfattet en oppdeling 
av infrastrukturplattformen i egnede prisingsobjekter med logiske fordelingsnøkler, etablering 
av en ny prisingsmodell for små applikasjoner og en revidering av prisingen av fellestjenester. 
Hensikten med arbeidet er å sette Sykehuspartner HF i stand til å levere en forbruksbasert 
fordeling av kostnader til helseforetakene. Med tiden vil dette gi helseforetakene mulighet til å 
påvirke eget kostnadsnivå. 
 
Grunnprinsippene og rammeverket for ny tjenestepris er utarbeidet i dialog mellom Helse Sør-
Øst RHF, helseforetakene og Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF arbeider videre med 
utvikling av tjenesteprismodellen og vil gjennom økonomisk langtidsplan 2022-2025 starte 
implementering av nye prinsipper. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal innføre ny fakturaløsning iht. bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 

Oppdraget skal løses i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene 

Målet er nådd 
I løpet av høsten 2020 er Eyeshare innarbeidet som fakturaløsning hos alle helseforetak i 
henhold til oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. 
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3.1.2  Resultat 

 

Mål: Årsresultat skal være 100 millioner kroner for Sykehuspartner HF i 2020 

Målet er nådd 
Foreløpig resultat for 2020 (desember 1) ble 279 MNOK, 179 MNOK bedre enn budsjett 

 
 
Sykehuspartner HF leverer i 2020 et resultat som er betydelig bedre enn budsjett.  
For å unngå for høy inngangsfart i 2020 ble det holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie 
første halvdel av året. Denne effekten ble ytterligere forsterket som følge av at planlagte 
ansettelser har blitt forskjøvet ut i tid som følge av koronapandemien.  
 
Av ekstraordinære poster i foreløpig regnskap 2020 inngår nedskrivinger på totalt 26 MNOK 
relatert til ukurant utstyr og deler av saldo knyttet til moduler som ikke lar seg gjenbruke innen 
moderniseringsprogrammet. Sykehuspartner HF har i 2019 og 2020 totalt sett sikret gjenbruk 
av maskin- og programvare som i sum overstiger innkjøpsverdien på kjøpet etter forliksavtalen 
som ble inngått etter avbestillingen av kontrakten med DXC Technology. 
 
Sykehuspartner HF har fått en ekstraordinær tildeling på 52 MNOK for å dekke kostnader 
gjennom 2020 knyttet til Korona pandemien. Tildelingen er inkludert i basisramme under 
driftsinntekter. 
 
Finanskostnader er 27 MNOK lavere enn budsjett som følge av reduserte rente kostnader. 
 
Endelig årsresultat legges frem i årsregnskap og styrets beretning for 2020. 
  

3.1.3  Likviditet, investeringer og fullmakter 

 
Mål: Sykehuspartner HF har budsjettert med investeringer på totalt 984 millioner kroner, 
hvorav 185 millioner kroner finansieres ved inngåelse av finansielle leiekontrakter.  
Sykehuspartner HF tildeles likviditet til investeringer med inntil 740 millioner kroner. I tillegg 
kommer lokale IKT-investeringer som skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. De lokale IKT-
investeringene utgjør omlag 60 millioner kroner.  
 

Målet er delvis nådd 
Det totale investeringsnivået for 2020 er i foreløpig regnskap 792 MNOK, 192 MNOK under 
budsjett, jf. tabell under. Av avviket utgjør STIM 121 MNOK og skyldes dels forsinkelsene flere av 
prosjektene hadde i 1. halvår 2020 og er dels en konsekvens av strategien for trinnvis utvikling 
av felles plattform.  

Sykehuspartner HF  -  2020

(MNOK)

Basisramme 167 100 67

Driftsinntekter 4 127 4 036 90

Konsulentinntekt 149 178 -29

Sum driftsinntekter 4 443 4 314 128

Personalkostnader 1 414 1 458 44

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

 Regn  Bud  Avvik 



  

12 

 

Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett 2020  Resultat 2020 
Sikker og stabil drift     235 227 
Programmet STIM       308 187 
Sikkerhetstiltak (inkludert programmet ISOP)   99 89 
Automatisering og effektivisering   30 29 
Forvaltning av kundetjenestene (SLA)   35 21 
Infrastrukturbehov i regional IKT-portefølje   30 18 
Utstyrsforvaltning    185 115 
Lokale IKT-investeringer     60 65 
Rettsmedisinske fag     2 5 
Investeringer relatert til korona      24 
Infrastruktur LHL-bygget     12 
Sum       984 792  

 
Endelig årsresultat legges frem i Årsregnskap og styrets beretning for 2020. 

 
Mål: Alle investeringsprosjekter utenfor daglig ledelse, og av strategisk betydning, skal 
fremmes Helse Sør-Øst RHF for behandling uavhengig av økonomisk omfang. Sykehuspartner 
HF inngår selv løpende vedlikeholdsavtaler som er nødvendig for å ivareta Sykehuspartner 
HFs ansvar for drift og forvaltning.  
 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF fremmer løpende søknader om finansiering av investeringsprosjekter 
utenfor daglig ledelse, av strategisk betydning eller i henhold til fullmaktmatrise. Flest søknader 
er innen området for infrastrukturmodernisering STIM.    
 
 

3.2 Mål 2020 

3.2.1 Sikker og stabil drift 

Mål: Sykehuspartner HF skal sørge for sikker og stabil drift av regionens IKT-løsninger. 
Herunder skal tjenestene leveres i tråd med «Service Level Agreement»-avtaler.  

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF leverer sikker og stabil drift, og dette har høyeste prioritet. SLA for drift er 
delt på flere måleparametere. Her leverer Sykehuspartner HF innenfor mål på noen områder, og 
ikke i henhold til mål på andre områder.  
 
Sykehuspartner HF har gode rutiner som sikrer at 90 % av feilmeldinger som meldes fra 
helseforetakene håndteres innen avtalt løsningsfrist. Sykehuspartner HF leverer en 
brukerstøttefunksjon som løser 85 % av henvendelsene ved første kontakt, noe som sikrer at 
brukere kommer raskt tilbake i arbeid.  
 
Oppstart av feilrettingsarbeid skjer innen responstidsfrist i 100 % av henvendelsene som gjelder 
kritiske hendelser. For ikke-kritiske hendelser er responstidsfrist nådd i 74% av henvendelsene.  
Koronapandemien har krevd mer av Sykehuspartner HF enn i et vanlig driftsår. Endringer i 
forbindelse med kommune- og fylkessammenslåing skapte ved inngangen til 2020 flere kritiske 
hendelser.  
 
Det er økt fokus på lukking av gjentakende feil, automatisering, og oppfølging av proaktive tiltak 
for å redusere både antallet feil og løsningstid. 
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Mål: Sykehuspartner HF skal minimere antall kritiske hendelser og tilgjengeligheten for 

brukere skal bedres. 

Målet er nådd 
Målet for antallet kritiske hendelser er nådd. Antall hendelser var på samme nivå som i 2019 til 
tross for at det ble gjennomført flere endringer og leveranser i 2020 enn foregående år. 
Hendelsene har blitt håndtert i etablerte prosesser i samarbeid med leverandører, og det er 
jobbet systematisk med å finne rotårsaker og stabiliserende tiltak i etterkant.  
 
I gjennomsnitt har Sykehuspartner HF levert 27 grønne dager hver måned. Målet er 28 grønne 
dager hver måned.  
 
Tilgjengelighet på tjenester er levert i henhold til avtale. Sykehuspartner HF leverer oppetid på 
99,98 %. Målet var 99,00 %. 
 
Sykehuspartner HF har gjennom 2020 blant annet iverksatt følgende tiltak for å stabilisere 
driften for helseforetakene: 

- Økt fokus på tiltaksoppfølging etter uønskede driftshendelser 
- Oppsett og videreføring av forsterket endringskontroll i forbindelse med 

Koronapandemien 
- Økt involvering og ansvarliggjøring av leverandører i feil- og livssyklushåndtering av 

infrastruktur og programvareløsninger 
- Ekstern gjennomgang av kritiske hendelser og kjerneprosesser i drift for å identifisere 

forbedringstiltak 
 
Sykehuspartner HF jobber i tillegg med tiltak rettet mot enkelte tjenester hvor det har inntruffet 
flere gjentakende eller kritiske feil for å øke stabiliteten på disse tjenestene. 

3.2.2 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre programmet STIM iht. programplan 2020. 

Oppdraget skal løses i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene, med 

direktørmøtet som viktig arena for forankring av planer, gjennomføring og oppfølging. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF gjennomfører program STIM. STIM programplan 2020 ble behandlet i styret 
11. desember 2019, sak 080-2019. Programplanen omfatter overordnet plan for program-
perioden 2019-2023 og leveranseplan for inneværende år. Revidert programplan med 
leveranseplan for 2020 ble godkjent 19. august 2020, sak 056-2020, med basis i 1. halvårs 
endringer i STIM organisering, styring og planverk.  
 
Det var avvik for flere av prosjektene i STIM i første halvår 2020, og det ble gjennomført tiltak 
både på program- og prosjektnivå. Tiltakene er lagt frem i Sykehuspartner HFs tertialvise 
virksomhetsrapporter. Program STIM har hatt en positiv utvikling i 2. halvår og de 
styregodkjente prosjektene er ved årsskiftet i all hovedsak på plan. Det er gjort et stort arbeide 
med å styrke styringen og heve kvaliteten på arbeidet. Omfattende endringer i organisering og 
tiltak for tydeligere planer og bedre kontroll på tid, kost og kvalitet i leveransene er gjennomført, 
og ansvar og styringslinjer er tydeliggjort som planlagt. Ett av tiltakene som er gjennomført er 
overføring av prosjekteierskapet fra programmet til linjen. Den styrkede koblingen bidrar til at 
programmet får de nødvendige ressursene og skal bidra til at linjen er klar til å overta 
leveransene. Overføringen har bidratt til gjensidig økt forståelse, tettere samarbeid, bedret 
kommunikasjon og lavere terskel for tidsmessige avklaringer på tvers av prosjekt og linje.  
 
Program STIM har i 2020 videreført arbeidet for å redusere teknisk gjeld, sanere og 
standardisere IKT-porteføljen. Designprinsippene og det overordnede målbildet for felles 
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regional plattform ble vedtatt i Sykehuspartner HF styre 16. september 2020 og danner 
grunnlaget for videre arbeid med å realisere en felles regional plattform i Helse Sør-Øst. 
Realisering av denne plattformen er en forutsetning for å kunne understøtte regional 
utviklingsplan og teknologistrategi, samt for å løse utfordringene regionen står overfor knyttet 
til standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen.  
 
For å sikre felles forståelse av planer og gjennomføring, og hva som kreves av helseforetakene 
for at effektene kan realiseres, har STIM samarbeidet tett med helseforetakene i prosjektenes 
styringsgrupper, i regelmessige 1:1 møter og felles samlinger med foretakenes Single point of 
contacts (SPOC). Programmet har også fremlagt saker for diskusjon i Regionalt 
teknologiledermøte og administrerende direktør har orientert de administrerende direktørene i 
regionen om programmets arbeid. 
 
Gjennomførte leveranser i program STIM i 2020:  

 Programmet har innført og overlevert mobilitetsplattformen og Secure Mail for 
foretakseide mobile enheter ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Alle ansatte med 
foretakseide mobiler kan nå benytte Secure Mail for tilgang til e-post.  

 Prosjekt Regional Citrix-plattform er nær fullføring. Om lag 835 applikasjoner er 
tilrettelagt og 935 servere sanert. Oslo universitetssykehus HF fullføres i 1. kvartal 2021.  

 Trådløst nett er rullet ut i Helse Sør-Øst i henhold til plan og omkring 11 000 
aksesspunkt av en ramme på 15 300 er aktivert ved sykehusene. Dette gir sikker 
tilgjengelighet for kritiske tjenester, for mobile tjenester og bedre tilgjengelighet på 
nettverk for pasienter og pårørende. 

 STIM sikkerhetsarkitektur er implementert.  
 Sikker sone er ferdigstilt og overlevert linjen. 
 Prosjekt Privilegerte tilganger er ferdigstilt etter at alle brukere i Sykehuspartner HF ble 

innrullert, og løsningen er overlevert linjen. Arbeid med innrullering av alle brukere i 
Helse Sør-Øst videreføres i prosjekt PAM - En styrt vei inn, som planlegger overgang til 
gjennomføring tidlig i 2021. 

 Prosjekt Styrket autentisering har levert tjenester for regional autentisering og Regional 
Public key infrastructure i sikker sone for utstedelse av sertifikater. Bruksvilkår for 
HelseID er levert. Utprøving av autentiseringsteknologi basert på FIDO2 er startet. 

 STIM sikkerhetsarkitektur er implementert.  
 Utbygging av regional telekomplattform kjerne og oppgradering SIKT er ferdigstilt, med 

hensikt å gi helseforetakene en standardisert, regional, sikker og redundant 
telefonitjeneste. Utplassering av nye telefonapparater på Kvinneklinikken ved Oslo 
universitetssykehus HF, for å teste ut metodikk og teknologi før omkring 60.000 
apparater som skal byttes ut i regionen de neste årene, er igangsatt. Brukerkartlegging 
på Radiumhospitalet er gjennomført. Regional telekomplattform fase 3.2.2 (resten av 
Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF) har startet gjennomføring. 

 Prosjekt Felles plattform har startet gjennomføring av trinn 1, som omfatter 
modernisering av dagens leveranseplattform for å kunne tilby kjøremiljøer bestående av 
prosjekt, test- og produksjonsmiljøer for Regional radiologiløsning og multimediearkiv. 
I trinn 1 er sikkerhetsteknologien som benyttes for journalinnsyn regionalt og nasjonalt, 
samt for de tre regionale løsningene for laboratoriedata (LVMS), ambulansejournal (A-
EPJ) og medikamentell kreftbehandling (CMS) allerede levert. 

 Ansvaret for prosjekt Windows 10 er overført til IKT-tjenester, men inngår i STIM 
rapportering. Prosjektet har oppgradert klienter til Windows 10 iht revidert plan.  

 
Samtidig er modernisering av nett startet, i parallell med utvikling av en fremtidsrettet 
drifts- og forvaltningsmodell. Prosjekt Innføring av kryptert stamnett har startet 
gjennomføring, med Norsk Helsenett SF som leverandør (se eget mål under).  
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Prosjekt Mobilitet er i gang med gjennomføringen for å tilrettelegge for at foretakene 
enklere skal kunne ta i bruk mobilapplikasjoner på smarttelefoner og nettbrett, og levere en 
tjeneste tilpasset ulike bruksområder og funksjonskrav for mobile enheter.  

 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal, med Norsk Helsenett HF som leverandør, etablere kryptert 

stamnett i Helse Sør-Øst, med oppstart i første kvartal 2020. 

Målet er nådd 
Prosjektets fremdrift er i henhold til plan for 2020. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 
Norsk Helsenett SF i oppdrag å videreutvikle helsenettet og gradvis innføre stamnett i 
helseregionene. Prosjekt Innføring kryptert stamnett er etablert for å ivareta Sykehuspartner 
HFs rolle som kravstiller og kunde. Oppstart ble besluttet i Sykehuspartner HF styremøte 4. 
mars 2020, sak 013-2020. Prosjektet skal innføre sentraliserte, regionale og standardiserte 
tjenester for kryptert datatransport mellom helseforetak, datasentre og eksterne grensesnitt i 
Helse Sør-Øst, basert på Norsk Helsenett SF sitt stamnett. Dessverre er det slik at regionen ikke 
vil oppnå 100% kryptering innen tidsfristen 31.12.2021. Sykehuspartner HF har dialog med 
Datatilsynet og har informert om de relevante pågående prosjektene og hvordan krypteringen 
gradvis øker. Sykehuspartner HF rapporterer jevnlig status til Datatilsynet og har søkt om å få 
utsatt frist for krypteringsarbeidet, men har pt. ikke mottatt svar på denne søknaden. 

 

3.2.3 Forvalte regionale løsninger og levere regionale prosjekter 

Mål: Sykehuspartner HF skal tilby og forvalte regionale fellesløsninger på vegne av regionen 

med god sikkerhet og et tydelig beskrevet tjenestenivå og vilkår for bruk. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom året levert og forvaltet regionale fellesløsninger i tråd med 
oppdrag og regional forvaltningsmodell.  Dette arbeidet er pågående og i kontinuerlig utvikling.  
Det leveres ressurser iht. bestillinger fra prosjekter innenfor regionale fellesløsninger. 
Sykehuspartner HF har i løpet av 2020 særlig styrket forvaltningsmiljøet for regional 
laboratorieløsning, (LVMS) slik at ressurstilgangen nå møter behovet fra regionalt prosjekt på 
dette området. For integrasjonsområdet er det fortsatt større behov for ressurser til regionale 
prosjekter enn Sykehuspartner HF klarer å dekke med egne ansatte, men ved hjelp av eksterne 
konsulenter og gradvis oppbemanning dekkes stort sett etterspørselen fra regionale prosjekter.  
 
Sykehuspartner HF etablerte i 2020 bruksvilkår som et virkemiddel for å unngå unødvendig 
kompleksitet og risiko for foretaksgruppen. Bruksvilkårene skal sikre at helseforetakenes bruk 
av eksisterende IKT-tjenester, samt helseforetakenes pågående og framtidige anskaffelser av 
IKT i egen regi, etterlever krav og føringer gitt av Sykehuspartner HF 
 

Innen informasjonssikkerhetsområdet har felles sikkerhetsnivå blitt implementert ved 
innføringen av FastPass for å understøtte fellesregional passordpolicy, fellesregional DMZ-policy 
(policy for tjenester eksponert mot internett) er operasjonalisert, innføring av fellesregional 
EMM-løsning (Enterprise Mobility Management) med støtte for Secure Mail mv. Fra tidligere år 
er en rekke policydokumenter, herunder sikkerhetsinstruks for ansatte, allerede regionalisert.  

 
Mål: Sykehuspartner HF skal styrke forvaltning av regionale løsninger i et livsløpsperspektiv, 

for å levere iht. tjenesteavtalene. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har styrket evnen til å gjennomføre versjonsoppgraderinger, og regionale 
løsninger har gjennom 2020 blitt oppgradert som planlagt. Det gjelder både elektronisk 
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pasientjournal, kurve- og medikasjonsløsning og regional laboratorieløsning. Utsettelser og noe 
forsinkelser for system for medikamentell kreftbehandling og tjenesteapplikasjonen mor og 
barn (Partus) skyldes i hovedsak forsinkede leveranser av nye versjoner fra 
systemleverandørene, men det er overordnet god fremdrift og kontroll på forvaltningen i et 
livsløpsperspektiv. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal bidra til den faglige funksjonelle forvaltningen av prosesser og 

informasjon som ivaretas av regionale prosesseiere, inkludert Regionalt senter for klinisk IKT 

(RSKI) i Helse Sør-Øst RHF, samt utføre endringer bestilt av de regionale prosesseierne og 

RSKI i Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF deltar i regionale forvaltningsfora på ulike nivåer og understøtter regionale 
prosesseiere med faglig og funksjonell forvaltning gjennom de konkrete leveransene av 
regionale systemløsninger. Når det gjelder videreutvikling og forbedring av regionale løsninger 
planlegges, bestilles og finansieres dette av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF gjennomfører 
og rapporterer løpende på disse leveransene.  
 
Mål: Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale 

målbildet, gjennom de regionale prosjektene inkludert regionale konseptutredninger og 

videreutvikling av regionale løsninger. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF bidrar inn i regionale prosjekter og utredninger og bidrar til videreutvikling 
av regionale løsninger gjennom å bidra inn i regional IKT-portefølje, standardisering og 
modernisering av infrastrukturen og gjennom forvaltning av dagens løsninger, inkludert 
gjennomføring av blant annet versjonsoppgraderinger. Sykehuspartner HF bidrar til 
realiseringen av det regionale målbildet slik det er beskrevet i regional utviklingsplan 2035 for 
Helse Sør-Øst og regional delstrategi teknologiområdet, og legger disse dokumentene til grunn i 
utarbeidelsen av strategier og mål for Sykehuspartner HF. 

 

Mål: Sykehuspartner HF skal understøtte utvikling av regional porteføljestyring i Helse Sør-

Øst. 

Målet er nådd 
Fagområdet prosjekt- og porteføljestyring i Sykehuspartner HF er i 2020 utviklet videre. 
Samhandlingen med Helse Sør-Øst RHF er gjennom 2020 styrket. Det arbeides for å styrke 
samhandlingen ytterligere. 

 
Mål: Sykehuspartner HF skal understøtte etablering av arkitekturstyring i Helse Sør-Øst. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har tatt en aktiv rolle i Helse Sør-Øst RHF sine aktiviteter med å etablere 
regional arkitekturstyring. Regionalt Arkitekturråd er etablert. Det er utarbeidet en felles 
matrise for ansvars- og oppgavefordeling (HUKI) på arkitekturområdet. Sykehuspartner HF og 
Helse Sør-Øst RHF har startet arbeid med nytt felles regionalt arkitekturverktøy.  

 
Mål: Sykehuspartner HF skal videreutvikle testmiljø og metodeverk for anonymiserte 
pasientdata. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har etablert et testmiljø med syntetiske pasienter og integrasjon mot 
www.helsenorge.no.  Testmiljøet er tatt i bruk i prosjekter og etterspørselen er økende.  
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Arbeidet med å øke kvaliteten på og tilgjengeligheten av ikke-reidentifiserbare testdatasett, 
samt å etablere en forvaltning av dem, videreføres som planlagt inn i 2021. 

 
Mål: Sykehuspartner HF skal understøtte prioriterte regionale innovasjons- og lettvekts – IKT- 

tiltak i omforent forståelse med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har støttet flere innovasjonsinitiativ i løpet av 2020, og har en god dialog 
med Helse Sør-Øst RHF rundt dette som vil fortsette i 2021. Sykehuspartner HF har i forståelse 
med Helse Sør-Øst RHF prioritert innovasjonspartnerskapet Nyskapende Pasientforløp, og har 
brukt dette som case for læringspunkter, etablering av referansearkitektur og skybasert 
utviklings- og testmiljø, samt utvikling av metodikk for smidig tilnærming til løsningsdesign for 
innovasjonsinitiativ. Prosjektet har gjennomført teknisk produksjonssetting og startet klinisk 
utprøving i desember i 2020.  Sykehuspartner HF har også vært en aktiv medspiller i flere andre 
viktige innovasjonsprosjekter i Helse Sør-Øst i 2020, bl.a. BigMed (Oslo universitetssykehus HF 
m.fl), bruk av kunstig intelligens i billeddiagnostikk (Vestre Viken HF) og nyskapende 
pasientforløp (Sykehuset Østfold HF). 
 

3.2.4 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 

Mål: Sykehuspartner HF skal ha dialog med helseforetakene om de samlede bestillingene, for å 

avstemme og prioritere disse opp mot regionale føringer. Ved behov for prioritering mellom 

helseforetak, skal dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2020, gjennom samarbeid og dialog med Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene, etablert tidligfase-kvalifisering av nye leveransebestillinger fra 
helseforetakene. Prosess- og rutinebeskrivelser for tidligfaseteam er etablert og implementert i 
2.halvår 2020. Full effekt av tidligfaseteam forventes å komme gjennom 2021. Kundeplan er 
Sykehuspartner HF og helseforetakenes felles verktøy for å øke forutsigbarheten for de 
prioriterte leveransene. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal forbedre leveransepresisjonen.  

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har gjennom etablering av helhetlig tjenesteansvar og ny 
leveranseoppdragsprosess definert et tydeligere ansvar for gjennomføring og oppfølging av 
bestillinger og leveranser. Målet for 2020 var satt til 60% leveransepresisjon, som ville være en 
forbedring på 30% fra 2019. Resultatet for leveransepresisjonen endte på 71% for 2020. 
Gjennom systematisk oppfølging ved bruk av styringsinformasjon og med fokus på endring av 
arbeidsmetodikk, ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider for både leveranser og dialog 
med bestiller samt forbedring i kundeplaner har Sykehuspartner HF tatt et stort steg i å øke 
leveransepresisjonen opp mot siste avtalte leveransedato med kunde.  

 
Mål: Sykehuspartner HF skal forbedre bruker- og kundeopplevelsen til helseforetakene i Helse 

Sør-Øst. 

Målet er delvis nådd 
Målet for brukertilfredshet er nådd. Brukertilfredshetsundersøkelse sendes til alle som har vært 
i kontakt med Brukerservice i Sykehuspartner HF, og resultatet er et score på 5,1 totalt for 2020. 
Målet er 5,0 på en skala fra 1 til 6.  
Sykehuspartner HF gjennomfører to kundetilfredshetsmålinger per år. Målgruppen er 
helseforetakenes øverste ledelse, og tilfredsheten måles på en skala fra 1 til 6. I målingen for 



  

18 

 

første halvår ble resultatet 4,1. Resultatet var likt måltallet for 2020. Denne målingen ble 
gjennomført midt i første del av koronapandemien, og kundene trakk frem både god 
leveranseevne og god dialog under en svært krevende situasjon. I kundetilfredshetsmålingen 
andre halvår endte resultatet på 3,7. Til tross for opplevelse av økt leveranseevne hos flere 
kunder, spesielt med hensyn til leveranser fra Sykehuspartner HF knyttet til koronapandemien, 
påpekte mange for lang leveringstid av tjenesteendringer. De gode erfaringene fra arbeidet med 
koronarelaterte leveranser er videreført i tiltak som forventes å bidra til bedre kundetilfredshet 
i tiden fremover.  
 
I 2020 ble det også innført en ny tilfredshetsmåling for å måle kundens opplevelse av kvalitet på 
leveransene. 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.  
 
For 2021 er det etablert nye tiltak for å øke Sykehuspartner HFs leveransekraft og bidra til å øke 
tilfredsheten hos kundene. Blant de viktigste tiltakene er å levere flere oppdrag som 
standardleveranser med raskere og enklere sakshåndtering, sterkere fokus på 
kompetanseheving, samt i enda større grad identifisere rotårsaker til avvik. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal videreutvikle porteføljestyring for Sykehuspartner HFs egen 

portefølje. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har også i 2020 utviklet og drevet aktiv porteføljestyring innenfor definerte 
delporteføljer. Som del av å videreutvikle porteføljestyring, pågår det aktiviteter som skal legge 
til rette for å styre prosjektporteføljen på kapasitet, avhengigheter og risiko. Effektene av dette 
for porteføljestyringen er forventet å materialisere seg i løpet av 2021. 

 

3.2.5 Ivareta informasjonssikkerhet 

Mål: Sykehuspartner HF skal være foretaksgruppens kompetansemiljø for 
informasjonssikkerhet. Det vil si at Sykehuspartner HF skal kunne gi råd og veiledning til 
foretakene om en risikobasert tilnærming mtp uønskede digitale hendelser og systematisk 
arbeid innen informasjonssikkerhet. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har i 2020 levert sikkerhetsbistand og rådgivning for foretaksgruppen, for 
eksempel: 
 

- Sykehuspartner HF har levert i overkant av 9 000 rådgivningstimer til ulike regionale og 
lokale prosjekter, herunder også prosjekter i Regional Klinisk Løsning (RKL). 

- Sykehuspartner HF har gjennom rådgivning og bistand, samt utarbeidelse av krav og 
deltagelse i dialog med leverandører, aktivt bidratt til at viktige innovasjonspartnerskap, 
eksempelvis NYPA, har blitt gjennomført på en informasjonssikkerhetsmessig 
tilfredsstillende måte. 

- Sykehuspartner HF har produsert en rekke risikovurderinger og personvernkonsekvens-
vurderinger til foretaksgruppen, 

- Sykehuspartner HF har hatt «CISO-for-hire» (utlånt informasjonssikkerhetsleder) til to 
virksomheter i regionen i løpet av 2020 

- Sykehuspartner HF har tatt ledelsen på sanering av internetteksponerte tjenester og 
påfølgende etablering av kontroll over disse.  

 
Oppdraget er ikke tidsavgrenset, og videre bistand og rådgivning vil også ytes fremover. 
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Mål: Sykehuspartner HF skal ha et helhetlig ansvar for informasjonssikkerhet i 

infrastrukturen. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF tar et helhetlig ansvar for informasjonssikkerhet i infrastrukturen. 
Sykehuspartner HF har i større grad enn tidligere tatt eierskap til informasjonssikkerhetsmessig 
risiko og gjør de beslutninger og eskaleringer som er nødvendige for å oppnå et forsvarlig 
risikonivå.  
 
Et viktig forebyggende tiltak er forbedring av rutiner og prosesser for sikkerhetsoppdateringer 
(«patching») av PC-klienter og servere, og sikkerhetsherding av disse.  
 
Mye av Sykehuspartner HF sitt arbeid med informasjonssikkerhet har vært samlet i program for 
informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP), jf. sak 094-2020 som 
oppsummerer leveransene fra programmet. Programmet har gjennomført en rekke målrettede 
tiltak innenfor temaene teknologi, prosess, organisasjon, kultur og kompetanse, som har bidratt 
enten direkte eller indirekte til å styrke virksomhetens evner innenfor fagområdene 
informasjonssikkerhet, personvern, risikostyring og identitets- og tilgangsstyring. 
Sykehuspartner HF har gjennom dette arbeidet utviklet seg som organisasjon og bygget opp 

solid kompetanse på fagområdene.  
 
Programmet har i programperioden levert eller lagt til rette følgende hovedkapabiliteter: 

 Tillit til personlige identiteter  
o Identifisering av IKT-leverandører 
o Identifisering av egne ansatte 

 Sterk autentisering  
o Utstedelse av regionale maskinsertifikater (Regional PKI) 
o Regional autentiseringstjeneste 
o Tofaktorautentisering ved fjernaksess 

 Sikker samhandling på tvers av ulike aktører i helsesektoren 
 Helhetlig IAM-arkitektur  

o IAM-målarkitektur 2023 
o IAM-krav 

 Automatisert identitetsforvaltning og tilgangsstyring  
 Kontroll på privilegerte tilganger  

o Kontrollert arbeidsflate for privilegerte tilganger 
o Kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger 

 Motstandsevne mot dataangrep  
o Detektere og spore trusler og uønsket aktivitet  
o Redusert angrepsflate 
o Etablere egen sikkerhetsinfrastruktur for Sykehuspartner CERT 

 Enhetlig risikostyring  
o Prosess for ROS av teknisk løsningsdesign 
o Felles sikkerhetsmål og nivå for akseptabel risiko for informasjonssikkerhet 
o Enhetlig prosess for risikostyring i Sykehuspartner HF 

 
I det følgende er et utvalg av løsningene som underbygger disse kapabilitetene konkretisert: 

 Under kapabiliteten Kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger har 
programmet innført prosesser og verktøy for kontroll med privilegerte tilganger i 
Sykehuspartner HF.  Virksomheten vil med dette få redusert angrepsflate og 
skadeomfang ved potensielle angrep, redusert mulighet for oppslag uten tjenstlig behov, 
styrket sporbarhet på hvilke personer som har hatt tilgang, økt mulighet for å avdekke 
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brudd på gjeldende sikkerhetsbestemmelser og samlet sett bedre mulighet til å etterleve 
gjeldende regelverk. (Sluttføringen av prosjektet ble overført til STIM) 

 Under kapabiliteten Sikker samhandling på tvers av helsesektoren har programmet levert 
sikkerhetskomponenter for identitets og tilgangskontroll (API Gateway) for at pasienter 
og helsepersonell skal kunne aksessere Helse Sør-Øst sine tjenester på en enkel og sikker 
måte. Komponentene gjør det mulig for pasienter å lese deler av pasientjournalen og 
tilgangslogg på Helsenorge.no, samt at helsepersonell kan få journalinnsyn gjennom 
Kjernejournal. 

 Under kapabiliteten Automatisert identitetsforvaltning og tilgangsstyring har 
programmet levert en løsning for bestilling av tilganger (BAT), som sikrer sporbarhet 
ved at all godkjenning og dialog knyttet til tildeling av en tilgang skjer direkte i løsningen 
og logges der. Løsningen sikrer at tilganger blir godkjent på riktige fullmaktnivå. 
Løsningen sikrer også at tilgang blir gitt ved tjenstlig behov og at tilgang opphører ved 
opphør av tjenstlig behov. Løsningen viser også hvilke tilganger brukerne har til enhver 
tid. Løsningen legger også til rette for automatisering av enkelte kategorier av 
tilgangsforespørsler. 

 Under kapabiliteten Tofaktorautentisering ved fjernaksess har programmet innført 
tofaktorautentisering via ID-porten for sluttbrukere som skal ha tilgang til Helse Sør-Øst 
sitt nettverk fra utsiden (VPN). Dette har vært av stor betydning for virksomheten, 
spesielt etter COVID19 med utstrakt bruk av hjemmekontor. 

 Under kapabiliteten Detektere og spore trusler og uønsket aktivitet har programmet 
levert e-postsikring og endepunktssikring. E-postsikring har gitt bedre kontroll på 
lenker og vedlegg som brukerne mottar på e-post og med det gjort det lettere å både 
avdekke ondsinnet kode og stanse forsøk på inntrengning. Endepunktssikring på 
datamaskiner og servere har gjort det lettere å avdekke om noen har trengt inn, samt å 
isolere og stanse slik aktivitet. 

 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2019 en omfattende undersøkelse av helseforetakenes 
forebyggende arbeid for å oppdage og unngå angrep mot sine IKT-systemer, hvor 
Sykehuspartner HF var revidert part. Riksrevisjonen publiserte rapporten i desember 2020.  
Riksrevisjonens rapport er et godt grunnlag for videre arbeid med å forbedre 
informasjonssikkerheten. Selv om de simulerte angrepene både ble oppdaget og ikke førte til 
kontroll i sentral infrastruktur i Helse Sør-Øst, så har Riksrevisjonen gjort funn og kommet med 
anbefalinger som følges opp videre. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med oppdatering av regional IKT-

beredskapsplan. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har bidratt med ressurser til arbeidet med oppdatering av regional IKT-
beredskapsplan. 
 

3.2.6 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye sykehusbygg 

Mål: Det skal inngås leveranseavtaler mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene og Helse 

Sør-Øst RHF ved prosjektledelsen, om IKT i nye sykehusbygg. Dokumentet «Byggeprosjekter i 

Helse Sør-Øst RHF – styring av IKT» angir hvem som er ansvarlig for å styre arbeidet i de ulike 

fasene av IKT-leveransene. IKT koordineringsmøte, med deltakere fra helseforetaket, 

Sykehuspartner HF og prosjektledelsen, skal koordinere arbeidet. 

Målet er nådd 
Leveranseavtale er signert for Nytt sykehus i Drammen. Leveranseavtale for Nytt psykiatri bygg 
på Sørlandet Sykehus HF er signert av Sykehuspartner HF og ligger til signering hos Helse Sør-
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Øst RHF som avtalepart. For Nytt klinikk og protonbygg Radiumhospitalet er leveranseavtale 
under utarbeidelse og detaljering. 
 

Sykehuspartner HF leverer prosjekter i henhold til styringsstrukturen som er beskrevet i 
Byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF – styring av IKT, der Helse Sør-Øst RHF er byggherre. 
IKT Koordineringsmøte er etablert for hvert prosjekt.  Her deltar Vestre Viken HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Sør-Øst 
Byggeprosjektet, som koordinerer aktiviteter for Nytt sykehus i Drammen og Nytt klinikk og 
protonbygg Radiumhospitalet. 

3.2.7 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 

Mål: Sykehuspartner HF skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen 

organisasjon innen første halvår 2020. Foretaksgruppen skal være involvert. Resultatet skal 

fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Målet er delvis nådd. 
Arbeidet ble forsinket i første halvår som følge av koronapandemien. Anbefaling til ny 
kjernevirksomhet og tilhørende behov for kompetanse er utarbeidet med involvering internt i 
Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen. Behandling i styret i Sykehuspartner HF er planlagt 
tidlig 2021, før saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
  
Mål: Sykehuspartner HF skal styrke rollen som avtaleforvalter innen leverandøroppfølging, og 

utøve strategisk leverandørstyring, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Målet er nådd 
Styringssystem for leverandørstyring er utarbeidet sammen med Helse Sør-Øst RHF, 
kontraktstyringsverktøy er innført og det er oppnådd bedre struktur og oversikter over 
møteplasser med leverandører. I samråd med Helse Sør-Øst RHF er det gjennomført strategiske 
møter med flere leverandører.  
Arbeidet med å sikre hensiktsmessig eierskap for IKT-avtaler i regionen har startet, eventuell 
overføring av avtaler gjenstår. 
 

3.2.8 Effektivisere driften 

Mål: Sykehuspartner HF skal effektivisere egen drift, med blant annet forenkling og 
automatisering. Det forventes en utvikling med reduksjon av enhetspriser innen flere områder. 
Reduksjon i enhetspris/pris per tjeneste må reflekteres i arbeidet med helseforetakets innspill 
til økonomisk langtidsplan 2021-2024. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med kostnadskontroll og har gjennom 2020 
implementert ulike kostnadstiltak. Arbeidet med automatisering er videreført, blant annet 
prosessautomatisering innen områdene oppfølging av reiseregninger og ansettelsesprosessen. 
Arbeidet med sanering og standardisering av applikasjoner og servere vil bidra til en 
effektivisering av driften, og legge til rette for økt bruk av regionale fellestjenester. 
Sykehuspartner HF arbeider med å redusere enhetsprisene gjennom det årlige budsjettarbeidet, 
og har i 2020 et positivt økonomisk resultat, inkludert en betydelig reduksjon i 
driftskostnadene. Effektivisering er et kontinuerlig arbeid, og vil være et prioritert område også 
fremover. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal gjennomføre sanering av applikasjoner og tjenester i samarbeid 
med helseforetakene. 

Målet er delvis nådd 
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Sykehuspartner HF har i 2020 iverksatt et strategisk initiativ knyttet til standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Det er utarbeidet og forankret regionale føringer og 
prosesser for arbeidet slik at ansvaret mellom partene er tydeliggjort.  Det langsiktige målet for 
standardisering og sanering er gitt av Sykehuspartner HF’s styre og innebærer 50% reduksjon 
av antall unike applikasjoner i løpet av første halvår 2022. Ansvaret for å nå denne ambisjonen 
er delt mellom de deltakende parter. 
 
I 2020 har fokus vært på standardisering av den enkleste delen av porteføljen som består av 
desktopapplikasjoner uten tilknytning til servere/databaser. I løpet av året er det netto sanert 
om lag 450 unike applikasjoner, tilsvarende en reduksjon på ca. 22% målt opp mot baseline 
(2090 unike applikasjoner) ved årets start. Resultatet anses som godt, men viser også at det i 
2021 vil kreves et tydelig ledelsesfokus hos alle parter for at regionen skal kunne nå målet om 
50% reduksjon i 2022.  
 

 
Mål: Sykehuspartner HF skal  bistå i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor, og bruke 
resultatene i eget arbeid.1 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF har deltatt i arbeidet med beregning av IKT-utgifter i regionen, og levert 
grunnlagsdata i tråd med bestillingen. Rapporten Nasjonale IKT-nøkkeltall 2019 er forsinket og 
ferdigstilt først januar 2021. Rapporten vil bli presentert for styret og ledelsen i Sykehuspartner 
HF, og rapportene brukes aktivt i arbeidet med å utvikle foretaket videre og inngår som en del 
av grunnlaget for arbeidet med realisering av strategisk målbilde og fremtidig kjernevirksomhet 
og kjernekompetanse.  

 

3.2.9 Spesifikke mål for logistikktjenester 

Mål: Sykehuspartner HF skal legge til rette for at Sykehusinnkjøp HF har best mulig 

datakvalitet i underlag som benyttes for å gjennomføre nye anskaffelser. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF har avklart behov for datakvalitet. Sykehuspartner HF 
oppdaterer brukerdialoger og sørger for at helseforetakene benytter den regionale økonomi- og 
logistikkløsningen for varekjøp.  

 

Mål: Sykehuspartner HF skal etablere fornyet driftsavtale med EVRY som driftsleverandør av 

regional ERP løsning. I denne forbindelse skal regional ERP løsning løftes til sikker sone slik at 

løsningen kan lagre og behandle definerte kategorier personopplysninger. Løsningen skal 

risiko- og sårbarhetsvurderes tilsvarende. Oppdraget skal løses i tett samarbeid med 

helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.  

Målet er delvis nådd. 
Sykehuspartner HF har opprettet et prosjekt som skal utarbeide grunnlaget for videre 
beslutninger for å oppgradere den regionale økonomi- og logistikkløsningen i tråd med 
oppdraget. Beslutningene vil danne grunnlag for plan til gjennomføring og implementering i 
2021. 
 

                                                        
1 https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsemonitor 
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Mål: Sykehuspartner HF skal levere løsning som gir helseforetakene mulighet for å verifisere 

ektheten av et legemiddel mot «NMVS-basen» for etterlevelse av EUs forfalskningsdirektiv 

2011/62/EF.   

 
Målet er nådd. 
FMD-klienten, som benyttes til å verifisere ektheten av et legemiddel, og strekkode-leserne er 
levert til helseforetakene.    
 
Helse Sør-Øst RHF startet i 2020 et utviklingsarbeid knyttet til dagens regionale innkjøps- og 
logistikkløsninger for å bedre understøttelse av effektiv drift av nye sykehus som ferdigstilles fra 
2023. Sykehuspartner HF skal etter nærmere avklaring delta i arbeidet. 

 
Mål: Utvikling av regionalt varesortiment med optimale forbrukerforpakninger fra regionalt 

forsyningssenter. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF vil bistå i konseptstudie om «Ompakking til forbruksenhet», som skal ledes 
av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål: Innføring av avdelingspakkede leveranser til helseforetakene i foretaksgruppen, 

herunder nye lastbærere tilpasset avdelingspakkede leveranser. I 2020 skal Sykehuspartner 

HF ha en spesiell fokus på avdelingspakkede leveranser til Vestre Viken HF, samt planarbeid og 

forutsetninger for videre utrullinger. 

Målet er nådd. 
Avdelingspakker er rullet ut til Vestre Viken HF. Sykehuspartner HF vil bistå i prosjektet om nye 

lastbærere som skal ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

3.2.10 Spesifikke mål for HR-tjenester   

Mål: Sykehuspartner HF skal sørge for god forvaltning av kompetanseportalen. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har stabilisert forvaltningen, og skalerer forvaltningen til behov som oppstår 
knyttet til regionalt implementeringsprosjekt og tverregionalt utviklingssamarbeid. Innføring av 
kompetanseportalen fullskala går i henhold til plan, og vil ferdigstilles i 2021.  

 

Mål: Sykehuspartner HF skal bidra i samhandlingen mellom de fire regionale helseforetakene 

om felles IKT-løsninger (kompetanseportalen) for leger i spesialisering (LIS). 

Målet er nådd. 
Arbeidet med utarbeidelse av tverregional forvaltningsmodell for å ivareta tverregional  
koordinering på tvers av helseregionene knyttet til utviklingssamarbeid er gjennomført. 
Sykehuspartner HF har bidratt i implementering av forvaltningsmodellen, og den er nå etablert.  
 
Mål: Sykehuspartner HF skal ivareta helheten rundt forvaltning og utvikling av regionale HR-

tjenester. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har, basert på HR handlingsplan, gjennomført budsjettprosess som er 
avstemt med regional økonomisk langtidsplan. 
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Sykehuspartner HF har igangsatt gjennomgang og forlengelse av eksisterende drift- og 
vedlikeholdsavtaler med leverandører av lønn- og personalsystem, ressursstyringssystem, 
kompetanse- og utdanningssystem og rekrutteringssystem for Helse Sør-Øst.  
Sykehuspartner HF har innført digitale sykemeldinger og krav om sykepenger i 
foretaksgruppen. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal fortsette å effektivisere tjenesteproduksjonen og synliggjøre 

konkurransedyktighet. Automatisering skal tas i bruk der det vurderes kostnadseffektivt. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har i 2020 arbeidet med å effektivisere tjenesteproduksjonen gjennom å ta i 
bruk ytterligere robotassistert prosessautomatisering (RPA).  
Digital medarbeider behandler 70 % av reiseregningene i foretaksgruppen. I tillegg håndteres 
alle forenklet nyansettelsesskjemaer automatisk slik at alle nyansatte er tilgjengelig i systemet 
innen 2 timer. Videre håndteres en fjerdedel av foretaksgruppens totalt 50 000 søknader om 
sykepenger automatisert.    
 
Mål: Sykehuspartner HF skal etter avtale bidra til effektivisering av HR-tjenestene og 

arbeidsprosessene i øvrige helseforetak. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har ferdigstilt implementering av digital ansettelsesprosess i 
foretaksgruppen (ADI-prosjektet) hvor beregninger viser mellom 60 000 og 75 000 timer årlig i 
redusert tid brukt på administrativt arbeid i foretaksgruppen. 
Arbeid med digitalisering av fratredelsesprosessen er igangsatt. 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, effektuere bestillinger innen HR-

området og sikre gode og effektive prosesser. 

Målet er nådd. 
For å sikre god dialog på bestillinger fra Helse Sør-Øst RHF er prosjekt- og porteføljeverktøy tatt 
i bruk på rapportering. 
  
Det er gjennomført pilot på prosjektet "Bedre ressursstyring". Piloten viste at etablering av 
integrasjon mellom ressursstyringssystemet og pasientbookingsystemet, kombinert med 
innføring av nye arbeidsprosesser, legger til rette for bedre ressursstyring og økt 
timetildelingshorisont ved foretaket. Pilot ved Sykehuset Telemark HF ble ferdigstilt i februar 
2020 med anbefaling til styringsgruppen om videre implementering i foretaksgruppen.  
  
Sykehuspartner HF fikk i oktober 2020 et eget oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere 
regionalt implementeringsprosjekt. Prosjekt er etablert, og igangsatt ved Sykehuset i Vestfold 
HF. Utrulling til resten av foretaksgruppen vil skje i perioden 2021-2023.  
  
Sykehuspartner HF mottok i oktober 2020 oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF på flytting av 
Kompetanseportalen til Norsk Helsenett. Arbeidet er igangsatt, og er forventet levert innen 1. 
tertial 2021 iht. krav. 
 
 
Mål: Sykehuspartner HF skal tilby støtte til utvikling og forvaltning av e-læring for regionale 

løsninger. 

Målet er nådd. 
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Sykehuspartner HF tilbyr støtte til utvikling av e-læring for regionale løsninger, og har i denne 
forbindelse produsert flere kurs i forbindelse med koronapandemien, eksempelvis 
kurskonsepter på Microsoft Teams og kurs i forbindelse med Nasjonalt opplæringsprogram for 
sykepleiere. I tillegg har Sykehuspartner HF bistått Regionalt utdanningssenter med 
digitalisering av kurs for leger i spesialisering.  
 

3.3  Organisatoriske krav og rammer 

 

3.3.1 Kvalitet og pasientsikkerhet 

Mål: Sykehuspartner HF skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring innen 1. september 2020, herunder hvordan den årlige gjennomgangen er 

lagt opp og erfaringer så langt. 

Målet er nådd  
Sykehuspartner HF rapporterte på etterlevelse av intensjonen i forskriften via brev datert 18. 
mai 2020 til Helse Sør-Øst RHF. Rapporteringen ble også lagt fram for styret 27. mai 2020 (sak 
034-2020). Styret ble 9. desember 2020 (sak 093-2020) orientert om resultatet etter årets 
ledelsens gjennomgang av styringssystemet. 
 

3.3.2 Samfunnsansvar 

Mål: Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente 
metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, 
mennesker, miljø og klima.  

Målet er nådd 
Det gjennomføres risikovurderinger med spesielt fokus på ytre miljø. Det pågår et arbeid med å 
forsterke begrepet samfunnsansvar, herunder et tettere samarbeid mellom fagområdene ytre 
miljø, HMS og antikorrupsjon. Dette inkluderer også en felles tilnærming til 
aktsomhetsvurderinger.  
Sykehuspartner HF har en systematisk tilnærming til arbeidet knyttet til arbeidsmiljø, 
likestilling og diskriminering, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 
korrupsjonsbekjempelse og ytre miljø. Rapportering på disse områdene inngår i styrets 
årsberetning. 

 

3.3.3 Personell, utdanning og kompetanse 

Mål: I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan skal antall lærlinger både i helsefag og 

i andre lærefag som er relevante økes i løpet av planperioden 2020–2023.  

Målet er nådd 
I 2020 har vi seks lærlinger ansatt. De to siste årene er antallet lærlinger økt med fire. 

3.3.4 Regjeringens inkluderingsdugnad 

Mål: Sykehuspartner HF skal samarbeide med det regionale helseforetaket om å iverksette 

felles overordnet plan, herunder gi innspill til hensiktsmessige tiltak og rapporteringsrutiner. 

Foretakene skal i tillegg rapportere på status for sitt arbeid med inkluderende rekruttering 

innen 1. mai 2021. 

Målet er nådd. 
Sykehuspartner HF har bidratt inn i regionalt HMS-forum og HR direktørforum hvor det er gitt 
innspill på hensiktsmessige tiltak og rapporteringsrutiner.  
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Mål: Sykehuspartner HF skal vurdere hensiktsmessige virkemidler, herunder vurdere å ta i 

bruk trainee-ordninger i arbeidet med å nå målene i inkluderingsdugnaden.  

Målet er nådd. 
Det er besluttet at det i vikar/innleiebudsjettet i alle virksomhetsområder avsettes midler årlig 
til ett 1-årig engasjement som hvert VO forplikter seg til å fylle.  Engasjementsstillingene fylles 
med aktuelle kandidater fra Funkweb arbeidsmarkedsbedrift i Oslo-området, eller fra 
NAV/andre tiltaksbedrifter på øvrige lokasjoner. 
Det er opprettet et samarbeid med Funkweb slik at vi er klar til å ta inn kandidater til 
arbeidstrening så snart koronasituasjonen tilsier det. I Sykehuspartner HF er det vurdert at 
samarbeidet med Funkweb er en mer hensiktsmessig tilnærming tilpasset vår virksomhet enn 
en trainee-ordning. 
Søkere med «hull i CV» eller nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke våre ledige stillinger, og 
om de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren til stillingen, kan 
særbehandling vurderesetter likestillings- og diskrimineringslovens §11. 

 

3.3.5 Beredskap og sikkerhet 

Mål: Sykehuspartner HF skal følge opp nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2019. 

Målet er nådd 
Innspill og temaer fra nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse er benyttet i arbeidet med 
videreutvikling av Sykehuspartner HFs beredskapsplanverk og som innspill til tema for øvelser. 

 

3.3.6 Dataansvar og informasjonssikkerhet 

Mål: Sykehuspartner HF skal arbeide systematisk med operasjonalisering av NSMs 
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, HelseCERTs anbefalte sikkerhetstiltak, og relevante deler av 
nasjonal strategi for digital sikkerhet. 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner HF har utarbeidet en plan for den systematiske operasjonaliseringen av NSMs 
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Arbeidet med innføringen vil videreføres i 2021. Denne 
delen av oppdraget vurderes som delvis oppnådd. 
Sykehuspartner HF mottar jevnlig varsel fra HelseCERT, NSM NorCERT og en rekke andre 
aktører knyttet til anbefalte sikkerhetstiltak, og implementerer disse i tråd med etablerte 
prosesser. Denne delen av oppdraget vurderes som nådd. 
Sykehuspartner HF vil fullføre en gap-analyse for å vurdere etterlevelse av relevante deler av 
nasjonal strategi for digital sikkerhet. Dette vil videreføres i 2021. Denne delen av oppdraget 
vurderes som delvis nådd. 
 

3.3.7 Bygg og eiendom 

Mål: Sykehuspartner HF skal i 2020 kartlegge kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm og IKT. 

 
Målet er nådd 
Arbeidet er kontinuerlig og vil også fortsette i 2021. 
 

3.3.9 Nye styringsbudskap 

 
IKT-utvikling og digitalisering 
Helseforetakene skal gjennomføre tiltak som har dokumentert effekt på utnyttelse av 
kapasitet og unødvendig venting innen poliklinisk behandling. Det legges til grunn at 
disse tiltakene gjennomføres for all poliklinisk behandling, med mindre særskilte 
forhold tilsier noe annet. Det tas et generelt forbehold om at beredskapsarbeidet kan 
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forsinke eller forstyrre gjennomføringen av tiltakene. Sykehuspartner HF skal 
understøtte helseforetakenes arbeid med implementering av tiltakene.  
 
Mål: Innføring og bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig informasjon 
fra pasientene før oppmøte til time. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har understøttet helseforetakenes arbeid knyttet til innføring og bruk av 
digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig informasjon fra pasienten før oppmøte til 
time. 
Følgende løsninger er realisert, eller er i prosess for realisering:  

 Digital skjemaløsning for egenregistrering av ulike spørre- og kartleggingsskjema, 
diagnostiske intervju og psykometriske tester innenfor psykiatri er innført på Sykehuset 
i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF, Akershus universitetssykehus 
HF.  Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF og 
Sykehuset Østfold HF er påbegynt. 

 Digital skjemaløsning innenfor somatikk er tatt i bruk på Vestre Viken HF. 
 Sykehuspartner HF har understøttet leveransen i Digitale innbyggertjenester «Skjema 

om helseopplysninger» som er et digitalt egenregistreringsskjema. 

 
Mål: Ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner med sikte på opprettholde omfanget av slike 
konsultasjoner etter hvert som aktiviteten normaliseres. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har understøttet helseforetakenes behov for å ta i bruk video- og 
telefonkonsultasjoner ved innføring av pasientkonsultasjon som ny applikasjonstjeneste som en 
del av videokonferanse. Løsning for pasientkonsultasjon er etablert hos Akershus 
universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Oslo 
universitetssykehus HF. Løsningen er under etablering ved Vestre Viken HF, samt Sykehuset i 
Telemark HF. Det er også levert videokonferanseløsninger til 20 Multi Displinære Team-rom for 
samhandling ved Sykehuset i Telemark HF og samme løsning er under etablering ved Sykehuset 
Innlandet HF. 

 
Mål: Fastsettelse av måltall ved det enkelte helseforetak for bruk av digitale skjemaer, video– 
og telefonkonsultasjon og digital hjemmeoppfølging. 

Målet er ikke relevant for Sykehuspartner HF. 
 
Samarbeidsavtale med NSM/NorCert 
Mål: Helse Sør-Øst RHF er i foretaksmøte 14. januar 2020 bedt om å inngå samarbeidsavtale 
med NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket. Oppdraget ble formidlet i eget brev til 
Sykehuspartner HF, datert 27. mai 2020. Sykehuspartner HF skal, i samarbeid med Norsk 
Helsenett SF/HelseCERT, inngå samarbeidsavtaler med NSM/NorCERT knyttet til VDI-
nettverket. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner HF har inngått avtale med NSM NorCERT om deltagelse i VDI-infrastruktur.  
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3.4  Styringsparametre og resultatkrav 2020 
 

Styringsparameter Målsetning 2020 Resultat 2020 
Sikker og stabil drift 
Løpende driftskvalitet - 
driftskalender 

28 grønne dager pr. måned 
pr. helseforetak 

27  

Tilgjengelighet for brukere 99,0% 99,98 % 
Antall kritiske hendelser Videreføre 2019-nivå Som 2019 
Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 
Levert kapasitet iht bestilling 98 % 94% 
Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 
Leveransepresisjon 30 % forbedring fra 2019-

nivå 
54 % forbedring 

Redusere åpne saker 30 % reduksjon fra 2019-
nivå 

17% reduksjon  
Inkludert sakene som er satt 
på venteliste er det en økning 
på 11,5% 

Kundetilfredshet >= 4,1 

 

Kundetilfredshetsmåling 1. 
halvår: 4,1 
Kundetilfredshetsmåling 2. 
halvår: 3,7 

Brukertilfredshet >= 5,0  5,3 
Kvalitet i leveransene 2 3,7 Første tertial: 4,0 

Andre tertial: 3,2 
Tredje tertial: 2,9 

Leveransevolum Nullpunktsmåling i 2020 7,8% / 81 220 
Effektivisere driften 
Økonomisk resultat  100 mill. kroner 279 mill. kroner 
Investering  984 mill. kroner 792 mill. kroner 
Administrasjonseffektivitet  12% 9% 
Brutto månedsverk 1623 1574 
IKT-kostnad per ansatt  40 550 kroner 39 900 kroner 
Sykefravær  15 % reduksjon fra 2019-

nivå 
25 % reduksjon  

Logistikktjenester 
Kundetilfredshet  • Ferdigstille baseline og 

tiltaksplan 
• Gjennomført 
korrektive tiltak iht. plan 

Kundetilfredshetsmåling 1. 
halvår: 5,2 
Kundetilfredshetsmåling 2. 
halvår: 5,2 

Drift av regional 
forsyningsløsning 

99 % Servicegrad: 96,6 % 
Leveringspresisjon: 95,0 % 
Dellevering: 99,2 % 
Plukkpresisjon: 99,9 % 
Administrativ presisjon: 100 
% 

Kostnadsutvikling for drift av 
felles forsyningssenter 

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

Det er ikke lenger mulig å 
levere sammenliknbare tall 
for denne parameteren 
grunnet endringer i 
organisasjonsstrukturen som 

                                                        
2 Av 128 spurte har 16 svart. Det gir svakt grunnlag for analyse. 
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påvirker beregningene. Dette 
vil gi avvikende tall sett opp 
mot tidligere resultater. 

Kostnadsutvikling for 
grunndataforvaltning på 
artikkelnivå 

Ferdigstille baseline og 
tiltaksplan der det fremgår 
målsettinger om redusert 
kost per artikkel 

Det er ikke lenger mulig å 
levere sammenliknbare tall 
for denne parameteren 
grunnet endringer i 
organisasjonsstrukturen som 
påvirker beregningene. Dette 
vil gi avvikende tall sett opp 

mot tidligere resultater. 
HR-tjenester 
Kostnadseffektivitet i 
lønnsproduksjonen 

3 % forbedring fra 2019-nivå 7,3 % forbedring 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. Strategier og planer 
 
Helsetjenesten står overfor en omfattende omlegging hvor evnen til å utnytte teknologi og 
tilrettelegge for samhandling blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen, og vil være en 
forutsetning for å sikre effektiv ressursutnyttelse. Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-
Øst RHF ligger til grunn for utviklingen i regionen 
 
Teknologi er en stadig viktigere innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og mer 
effektiv pasientbehandling. I delstrategi for teknologiområdet vektlegger Helse Sør-Øst RHF åtte 
utviklingsområder som skal bidra til å understøtte realiseringen av utviklingsplanen. 
Sykehuspartner HF skal ha god kunnskap om teknologiske muligheter, og ha tett dialog med 
helseforetakene for å understøtte og bidra inn i deres innovasjons-, utviklings-, og 
omstillingsprosjekter. 
 
Sykehuspartner HF har arbeidet med å revidere strategisk målbilde for virksomheten. I tråd 
med revidert strategisk målbilde vil Sykehuspartner HF fremover arbeide for å tydeliggjøre sin 
rolle som tjenesteintegrator. Det vil si at Sykehuspartner HF vil understøtte helseforetakenes 
utvikling gjennom å være tjenestetilbyder og tjenesteintegrator for regionale fellestjenester, og 
at helseforetakenes leveranser er godt integrert og fungerer sømløst uavhengig av hvem som 
produserer leveransene.  
 
Som en del av oppdraget med å modernisere IKT-infrastrukturen har Sykehuspartner HF 
arbeidet med å utvikle en skystrategi for teknologiområdet. Stadig flere tjenester, både 
infrastrukturtjenester og programvare, blir levert som skytjenester. Dette gjelder også tjenester 
rettet mot offentlig sektor – inkludert helse. I følge Gartner vil mer enn 60% av helsesektorens 
datasystemer kjøres på løsninger av allmenn/offentlig sky innen 2024. Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet vektlegger i sin rapport helhetlig digitalt risikobilde 2020 betydningen av 
å gjøre gode og riktige vurderinger rundt skytjenester. Dette må ivaretas i utviklingen. 
 
 


