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SAK NR 018-2018 
 

MÅL 2018. OPPDRAG OG BESTILLING 2018, PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 14. 
FEBRUAR 2018 

 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuspartner HF og protokoll for 

foretaksmøte for Sykehuspartner HF 14. februar 2018 til etterretning. 
 
2. Styret tar saken til orientering og holdes orientert om status på mål- og resultatkrav 

gjennom ordinær virksomhetsrapportering gjennom året. 
 

 
Skøyen, 14. mars 2018 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar til etterretning oppdrag og bestilling 2018 fra 
Helse Sør-Øst RHF, samt protokoll for foretaksmøte for Sykehuspartner HF 14. februar 
2018. 
 
Mål- og resultatstyring følger av ordinær virksomhetsstyring, og hvor styret holdes orientert 
om status på mål- og resultatkrav gjennom ordinær virksomhetsrapportering gjennom året. 
 

2. Hva saken gjelder 

Hensikten med saken er å gi en overordnet fremstilling av målkravene som er satt for 
virksomheten for 2018, sammen med en beskrivelse av hvordan mål- og resultatoppnåelse 
og tiltak følges opp gjennom året. 

 
2.1 Målstyring 
Utgangspunkt for samlede mål- og resultatkrav for Sykehuspartner HF i 2018 er:  

 Oppdrag og bestilling 2018 fra Helse Sør-Øst RHF 

 Sykehuspartner HFs målbilde fram mot 2020 operasjonalisert gjennom hovedmål for 
2018 

 

Oppdrag og bestilling 2018  
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF 
for 2018. Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuspartner HF er gjort gjeldende gjennom 
felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 14. februar 2018. 

Virksomheten i Sykehuspartner HF skal drives med sikte på at helseforetakene 
kostnadseffektivt kan nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede 
sektorpolitiske målsetninger. Som regionenes felles tjenesteleverandør har Sykehuspartner 
HF et særskilt ansvar for å levere helhetlige tjenester til foretaksgruppen. I dette ligger et 
ansvar for å sikre effektive prosesser og ivareta rollen som systemintegrator på tvers av 
løsninger. 
 
Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartner HFs virksomhet i 2018 og ligger til 
grunn for å realisere ønsket utviklingsretning:  
 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet 

 Pålagte oppgaver innen informasjonssikkerhet skal innarbeides som del av de 
samlede drifts- og forvaltningsoppgavene 

3. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
4. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

 Drift, forvaltning, standardisering og modernisering av IKT infrastruktur, herunder 
gjennomføring av tiltak som følge av styresak 077-2017 i Helse Sør-Øst RHF 

 Understøtte gjennomføringen av regionale program og prosjekt 

 Vellykket implementering av regionalt forsyningssenter på Berger 
 
Målene for 2018 utgjør en konkretisering av disse hovedprioriteringene. 
 

Målbilde 2020 
Sykehuspartner HF sitt målbilde er retningen foretaket skal følge frem mot 2020, og for å 
bygge opp under oppdrag og bestilling er det definert tre overordnede mål som vil ha fokus 
gjennom året: 
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 Styrke informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern 

 Videreføre sanering, standardisering og infrastrukturmodernisering 

 Levere tjenesteorientert på alle kundetjenester 

 

Operasjonalisering  
Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god virksomhetsstyring “Rammeverk for 
virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst” legges til grunn for 
operasjonalisering av samlede mål- og resultatkrav. Hvert mål- og resultatkrav tildeles en 
eier, og hvor det videre gjennomføres en strukturert og systematisk prosess for håndtering 
av styringsparametre, tiltak og oppfølging gjennom året. Lederavtaler og handlingsplaner 
inngås på hvert ledernivå i virksomheten, og følges opp for å sikre ledelsesfokus og enhetlig 
oppfølging av Sykehuspartner HFs mål. 

 

Risikostyring 
Risikostyring inngår som del av målstyringen og skal bidra til å sikre kontroll på forhold som 
kan medføre hindringer i måloppnåelse. Risikostyring gjennomføres som en styrt prosess og 
er en integrert del av virksomhetsstyringen. Det vil bli gjennomført tiltak for å forbedre 
prosess for vurdering av risiko og oppfølging av tiltak på ulike nivå i virksomheten.  
 
 
2.2 Resultatstyring - rapportering 

Relevante nivå i virksomheten følges opp for å sikre realisering av mål- og resultatkrav. 
Måloppnåelse rapporteres gjennom oppfølging av status på styringsparametere og tiltak, og 
konsolideres inn i samlet virksomhetsrapportering for virksomheten. Virksomhetsrapportene 
behandles i Sykehuspartner HFs ledergruppe på månedlig basis, og videre i foretakets 
styre.  

Måloppnåelse og status på tiltak presenteres gjennom tre dimensjoner: 

 Månedlig virksomhetsrapport – rapportering av operativ status sammen med sentrale 
mål- og resultatkrav. 

 Tertialvis virksomhetsrapport – i tillegg til innholdet i månedlig rapportering gis det en 
samlet status på samtlige mål- og resultatkrav for virksomheten innenfor året. 

 Årlig melding - samlet status på oppnåelse av mål- og resultatkrav for hele året. 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HF står i en krevende situasjon hvor det oppleves avvik mellom 
helseforetakenes behov for IKT som understøtter pasientbehandlingen, framdrift i arbeidet 
med modernisering av infrastrukturen og evnen til å tilby nye, moderne tjenester. 

Det er av den grunn avgjørende at Sykehuspartner HF gjennom 2018 klarer å levere 
innenfor de gitte hovedprioriteringer som ligger til grunn for å realisere vedtatt 
utviklingsretning. Etablering av mål for 2018 skal bidra til å samle organisasjonen til å levere 
på de viktigste områdene. Det er samsvar mellom etablerte mål og hovedprioriteringer gitt 
av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Stabile tjenesteleveranser med sikker og stabil drift vil også i 2018 ha høyeste prioritet og 
være avgjørende for virksomhetens handlingsrom for utvikling. Innenfor flere områder vil det 
være krevende å nå satte mål- og resultatkrav. Gjennom 2017 var det en vesentlig 
reduksjon av antall kritiske hendelser, og det er krevende å opprettholde en tilsvarende 
utvikling i 2018 gitt de grunnleggende utfordringene som er i infrastrukturen. Ved starten av 
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året har antall kritiske hendelser økt, og organisasjonen har fokus på analyse og tiltak for å 
snu denne utviklingen. På andre områder som applikasjonssanering og -konsolidering 
forutsettes det et tett samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF for å oppnå 
satte målkrav.  
 
Det årlige resultatkravet til Sykehuspartner HF representerer et krav til effektivisering ut over 
helseforetakets egne budsjettforutsetninger, og setter ekstra krav til prioritering, 
kostnadskontroll og tiltak for kostnadseffektivisering. Budsjettet for 2018 er utarbeidet på et 
tidspunkt hvor det ikke er tatt stilling til det videre løpet vedrørende IKT-
infrastrukturstandardisering og -modernisering.  

Administrerende direktør vurderer at ressurssituasjonen er tilfredsstillende i forhold til å 
understøtte gjennomføringen av regionale program og prosjekt. For å imøtekomme økende 
behov innen nye sykehusbygg styrker Sykehuspartner HF kompetanse og kapasitet innen 
dette området.  
 
Regionalt forsyningssenter på Berger er implementert, og det er fokus på å oppnå en stabil 
høy leveransepresisjon. 
 
Til tross for at det innenfor noen konkrete områder vil være mål- og resultatkrav som er 
ekstra utfordrende gjennom 2018 vil Sykehuspartner HF videreføre arbeidet med å levere i 
henhold til overordnede styringskrav og hovedprioriteringer for virksomheten. Det vil bli stilt 
store krav til omstillingsdyktighet, arbeidskapasitet og leveranseevne innen svært mange 
områder. Prioritering, fokus og gjennomføringsevne er avgjørende for å lykkes. 

Sykehuspartner HF har etablert en virksomhetsstyring som underbygger lov- og eierkrav og 
bidrar til å sikre måloppnåelse. Rapportering til styret inngår i det ordinære 
rapportertingsregimet som er implementert i virksomheten. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar hovedprioriteringer og samlet 
styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF til etterretning. 
 
Vedlegg 

Vedlegg 1 – Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuspartner HF 

Vedlegg 2 - Protokoll fra foretaksmøte 14. februar 2018 

Vedlegg 3 - Protokoll fra foretaksmøte 14. februar 2018 – felles møte for alle HF 

 

 


