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Situasjonsvurdering

På grunn av innbruddet i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har det i store deler av januar vært endringsfrys og streng 
endringsstyring. Dette har gitt et kraftig fall i leveransepresisjon i januar. Videre har håndteringen krevd et høyt ressurspådrag som har 
hatt konsekvenser for fremdrift på andre planlagte oppgaver. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere angrepsflaten og øke 
evnen til deteksjon av nye angrep samt et omfattende analysearbeid. Arbeidet pågår fortsatt. Datainnbruddet er politianmeldt og 
etterforskes av PST som mulig brudd på straffeloven § 121 Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Pågående risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT understreker behovet for en rekke tiltak for å sikre sikker og stabil drift og å 
understøtte foretakenes behov i årene som kommer. Det understreker viktigheten av det pågående arbeidet med å utrede videre 
infrastrukturmodernisering og behovet for framdrift i arbeidet med modernisering av infrastrukturen. 

Regnskapet for januar 2018 har et driftsresultat noe bedre enn budsjett for måneden. 

Turnover er under overvåkning og følges opp. Det legges vekt på målrettede tiltak innen områder med uønsket høy turnover. 

Sykefraværet i desember 2017 var 6%, en svak nedgang fra november og 1,3 % lavere enn desember 2016. Sykefraværet for 2017 var 
totalt 5,7 %, nær måltall for 2017 som var 5,5 %.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned januar Akkumulert

Driftsresultat 40 MNOK 17,8 MNOK 17,8 MNOK

Investeringer 591 MNOK 28,3 MNOK 28,3 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# 28% /14# 28% /14#

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 86% 86%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 90% 90%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd 1A og 2A) 100 % 100% 100%

Drift av regional forsyningsløsning 90% N/A N/A

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer +15% -40% -40%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet iht. bestilling fra HSØ 98% 97 % 97%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 94% 94%

Andel interne ressurser 55% 59% 59%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær - Sykehuspartner 5,5 % 6 % (desember) 5,7% (2017)



Sykehuspartner HF
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Regnskapet for januar 2018 viser et resultat noe bedre enn budsjett for måneden.

Inntekter
• Driftsinntekter er 3 MNOK bak budsjett i januar. Det skyldes først og fremst mindre avvik på periferi (1,9 MNOK) og på kundestyrte 

avskrivninger (1,6 MNOK). Dette ikke resultateffekt,  da man finner tilsvarende avvik på kostnadssiden.
• Konsulentinntekt sees i sammenheng med aktiverbare timer. Det et negativt avvik på 1,7 MNOK i januar, det vil si noe lavere enn 

budsjett. Avviket er spredt utover forskjellige aktivitetstyper og det er tidlig å si noe om trenden på konsulentinntekter videre.

Kostnader
• Totale lønnskostnader er 4,2 MNOK lavere enn budsjett. Lønn knyttet til ansatte er på budsjett. Avviket knytter seg hovedsakelig til 

lavere estimert pensjonskostnad på 1,5 MNOK og et positivt avvik på lønnsrefusjoner på 1,9 MNOK i januar. 
• Avskrivninger er 2,8 MNOK lavere enn budsjett. Det meste knytter seg til avvik på kundestyrte avskrivninger og leasing på periferi som 

er nevnt over. 
• Lisenser, service og vedlikehold er 3,2 MNOK mindre enn budsjett. Det knytter seg til avvik hos HRØR på 1,7 MNOK og mot iMod-

prosjekter på 1,2 MNOK. 
• Ekstern bistand er 4 MNOK lavere enn budsjettert i januar. Budsjettet er periodisert flatt og kostnaden kan variere gjennom året. 
• Det er mindre avvik på andre driftskostnader. 



Investeringer
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Totale investeringer i regi av Sykehuspartner HF er pr januar 28,3 MNOK mot et budsjett på 49,3.
Budsjettet er periodisert flatt og flere av tiltakene er i en planleggingsfase slik at det i praksis er en forskyvning.

For applikasjonssanering må bokføring endres fra investering til drift etter gjennomgang med revisor. Omklassifiseringen bokføres i 
februar.

Prosjekter
(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 
denne periode

Anskaffelse 
hittil i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik
hittil i år

Årsbudsjett

Sikker og stabil drift 22 982 22 982 16 243 -6 739 194 920 

Modernisering 0 0 6 250 6 250 75 000 

ASK (Applikasjonssanering) 1 671 1 671 2 167 496 26 000 

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 3 529 3 529 11 420 7 891 137 040 

Tjenesteorientering og automatisering 81 81 1 697 1 616 20 360 

Finansiell leie - Periferi 0 0 11 500 11 500 138 000 

SUM 28 262 28 262 49 277 21 015 591 320 



Helse Sør- Øst Forsyningssenteret
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Forsyningssenteret har avlagt sin første hele måned under ny leverandør, og har en høyere omsetning for måneden enn budsjettert. Mange foretak hadde lave lagre etter desember, 
og disse fylles nå opp igjen.



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

I januar har vi hatt 14 kritiske hendelser, noe som er en liten økning fra i fjor, og medfører at målkravet for januar ikke er oppnådd. Vi har fortsatt fokus på forbedring 
av endringsprosessen, økt overvåkning, styrket oppfølging av ofte berørte tjenester, samt tett oppfølging av tiltak etter kritiske hendelser.

TILTAK
• Økt kontroll og overvåkning
• Økt fokus på endringsstyring
• Økt proaktivitet
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• regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ). 

Utvikling
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DIGITAL FORNYING – REGIONAL KLINISK LØSNING
Programmet har hatt blant annet følgende leveranser:
• Plan og budsjett for medikamentell kreftbehandling ble besluttet av styret i Helse Sør-Øst 14. desember 2017, og revidert faseplan godkjent i RKL-

programstyret 1. februar 2018.
• Løsningen for kurve og medikasjon på Oslo universitetssykehus omfatter nå 978 av 2200 sengeplasser. 
• Løsningen for kurve og medikasjon på Akershus universitetssykehus ble breddet til psykiatri på Nordbyhagen 6. februar og er nå i bruk på 167 av 1000 

sengeplasser.
• Elektroniske epikriser sendes nå fra Vestre Viken til Oslo universitetssykehus.
• Digitale innbyggertjenester fikk godkjent revidert veikart og hovedprosjektets faseplan for 2018 i RKL programstyret 1. februar.

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
28. Januar ble DIPS oppgradert til versjon 7.3.16 på Vestre Viken HF. Oppgraderingen innebærer feilrettelser og forbedringer av både funksjonell og teknisk art. 

Fødejournalsystemet Partus ble i januar oppgradert til versjon 4.4 ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Alle åtte foretak som benytter Partus
er nå oppgradert og på samme versjon. Partus 4.4 er i hovedsak en feilrettingsversjon med begrenset ny funksjonalitet. Den nye versjonen skal gi brukerne en 
bedre brukeropplevelse med mindre feilsituasjoner, og det forventes at forvaltning av systemet i Sykehuspartner forenkles/reduseres.

SYKEHUSBYGG
Sykehuspartner HF har bistått og bistår Sykehusbygg med utvikling av teknologikonseptet 2027. I parallell med dette sluttfører vi i disse dager å få på plass en 
avtale med Helse Sør-Øst RHF, hvor Sykehusbygg er bestiller på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Avtalen omfatter konsulentbistand for aktiviteter knyttet til 
sykehusinitiativene for Nytt sykehus i Drammen (NDS), bygg Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF) (RAD), Regional sikkerhetsavdeling (Oslo 
universitetssykehus HF) (RSA), og videre utvikling av områdene Aker og Gaustad (Oslo universitetssykehus HF). Arbeidet vil bestå i å utvikle et sett med felles 
prinsipper for IKT-leveranser, som skal gjelde for alle de nye sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst. I tillegg vil Sykehuspartner HF bidra med IKT tjenester og 
rådgivningsbistand for det enkelte byggeprosjekt.

ANNET

Sykehuspartner HF utreder alternativer for videre infrastrukturmodernisering.

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i januar var 97 %. 59 % av ressursene som leverte timer til Digital fornying var interne 
ressurser. Andelen interne ressurser for Digital fornying holder seg på et jevnt nivå. Sykehuspartner HF sine ansatte har blant annet bidratt i følgende leveranser i perioden:



Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%. 

Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanning er på budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. 
Sykefravær: Sykefraværet i desember viser 6%, en svak nedgang fra november, og 1,3 % lavere enn desember 2016. Sykefraværet for 2017 var totalt 5,7 %, måltall for 2017 var 5,5 %.
Turnover: Isolert sett er turnover for januar lavere enn desember, men akkumulert turnover for januar 2018 viser 10,4 % mot 10,1 % i desember. Turnover er under overvåkning og 
følges opp. Det legges vekt på målrettede tiltak innen områder med uønsket høy turover. 
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TILTAK

• Bemanningsutvikling: Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom 
stillingsrådet

• Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte 
områder

• Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape 
retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og 
autonomi.

Turnover 2016:    6,8 % - 88 personer
Turnover 2017:  10,1 % - 141 personer
Turnover hittil i år 2018:   0,7% - 10 personer
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