
Virksomhetsrapport
Februar 2018

13.03.18



2

Situasjonsvurdering

Det er i løpet av de siste månedene iverksatt flere nødvendige tiltak for å understøtte sikker og stabil drift. Dette gjelder tiltak som var 
planlagt som en del av arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern, tiltak som var planlagt som en del av 
driftsinvesteringene og tiltak som følge av datainnbruddet. Videre er det identifisert tiltak på bakgrunn av den pågående 
risikovurderingen av dagens drift. For noen av helseforetakene er det iverksatt foretaksspesifikke tiltak for å understøtte de mest kritiske 
behovene i påvente av modernisering. 

Det er en økning i kritiske hendelser, og målkravet for februar er ikke nådd. Det jobbes med å avklare årsakssammenhenger og iverksette 
tiltak. Videre er det som følge av endringsfrys og streng endringskontroll i forbindelse med datainnbruddet sammen med utfordringer 
knyttet til gjennomstrømming av leveranser i oppdatert leveranseprosess, utført færre tjenesteendringer enn planlagt og med en 
leveransepresisjon under målkrav. Det pågår tiltak for å få bedre leveranseprosessen. Dette gir en krevende situasjon for 
foretaksgruppen, og understreker behovet for å iverksette ytterligere tiltak samtidig som det er viktig å ferdigstille utredningsarbeidet og 
starte opp videre modernisering. 

Regnskapet for februar 2018 har et driftsresultat noe bak budsjett for måneden, men er i henhold til budsjett for de to første måneder. 
Det er en kontinuerlig  prioritering av kostnadskontroll. 

Det jobbes med rekruttering innenfor flere fagfelt som blant annet drift og informasjonssikkerhet. 

Sykefraværet var i januar på 6,7% som er noe lavere enn samme måned 2017. Turnover for februar 2018 er lavere enn forutgående 
periode og viser en positiv trend over de siste månedene.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned februar Akkumulert

Driftsresultat 40 MNOK -4,7 MNOK 13,1 MNOK

Investeringer 591 MNOK 30 MNOK 58 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# 56% /25# 44% /39#

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

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 89% 90%

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

100 % 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% N/A1) N/A1)

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer +15%/66%
2) -26%/19,5%2) -46%/ 42%2)

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet iht. bestilling fra HSØ 98% 100% 98%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 95% 94%

Andel interne ressurser 55% 59% 59%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner 5,6% 6,7% (januar) 6,7%(januar)

Turnover 8# 18#

1) Iht. avtale med leverandør rapporteres det ikke offisiell leveransepresisjon for de 3 første månedene etter formell oppstart av kontrakt
2) Prosentvis forbedring fra 2017/ Prosentvis faktisk leveransepresisjon



Sykehuspartner HF
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Februar Hittil i år

(tall i tusen)
 Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  1 684  1 684    3 368  3 368   

Driftsinntekter  284 694  284 551   144  565 213  568 133 - 2 920

Konsulentinntekt  9 836  12 832 - 2 997  23 427  25 354 - 1 927

Sum driftsinntekter  296 214  299 067 - 2 853  592 008  596 855 - 4 847

Lønns- og personalkostnader  91 933  96 836  4 903  181 638  190 741  9 103

Aktiverbare timer - 2 838 - 5 756 - 2 918 - 5 636 - 11 313 - 5 676

Varekostnad  2 548  2 390 -  157  4 310  4 781   471

Avskrivninger  92 953  90 710 - 2 243  180 684  181 226   542

Lisenser,service og vedlikehold  56 763  69 741  12 978  122 346  138 524  16 178

Ekstern bistand  32 767  13 699 - 19 068  42 378  27 318 - 15 060

Andre driftskostnader  22 620  21 276 - 1 345  44 831  42 351 - 2 480

Sum driftskostnader  296 746  288 896 - 7 850  570 549  573 627  3 078

Driftsresultat -  532  10 171 - 10 702  21 459  23 228 - 1 769

Nettofinans - 2 745 - 3 825  1 080 - 5 544 - 7 638  2 094

Ordinært resultat - 3 277  6 346 - 9 623  15 915  15 590   325

Herav endrede pensjonskostnader 

utover forutsetninger - 1 407 - 1 407 - 2 815 - 2 815

Resultat etter endrede pensjonskostnader - 4 684  6 346 - 11 030  13 100  15 590 - 2 490



Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Regnskapet for februar er 11 MNOK bak budsjett, mens det er mindre avvik hittil i år.

Inntekter
• Driftsinntekter er 3 MNOK bak budsjett hittil i år. Det skyldes mindre avvik i begge retninger for flere inntektsstrømmer. Det er primært 

et negativt avvik på ca. 2,5 MNOK på fakturering av periferi. Dette gir liten resultateffekt,  da det er et tilsvarende avvik på 
kostnadssiden.

• Konsulentinntekt sees i sammenheng med aktiverbare timer. Det er et negativt avvik på 5,9 MNOK i februar og 7,6 MNOK hittil i år. 
Avviket er spredt utover forskjellige aktivitetstyper og prosjekt, og det knytter seg hovedsakelig til lavere aktivitet inn mot 
tjenesteendringer. Det er inkludert mer aktiviteter i SLA utover hva som er budsjettert. 

Kostnader
• Totale lønns- og personalkostnader er 9,1 MNOK lavere enn budsjett hittil i år . Hovedårsaken til dette er at det er 37 færre FTE-er enn 

budsjettert. 
• Pensjonskostnadene er 2,8 MNOK lavere enn budsjett grunnet endring i aktuarberegningen. Dette blir det korrigert for i 

resultatrapporten.
• Ingen vesentlige avvik på avskrivninger per februar. 
• Avviket på lisenser, service og vedlikehold henger sammen med avviket på ekstern bistand. Det ble gjort en avsetning på ca. 15 MNOK i 

2017 på avtalekostnad. Posteringen ble bokført som ekstern bistand i februar grunnet mva regler, og er årsaken til overforbruk på 
denne linjen. Ekstern bistand har fokus og det arbeides aktivt for å redusere ekstern bistand.



Investeringer
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Totale investeringer i regi av Sykehuspartner HF er 58,2 MNOK mot et budsjett på 98,5 hittil i år.
Budsjettet er periodisert flatt og flere av tiltakene er i en planleggingsfase slik at det i praksis er en forskyvning.

For applikasjonssanering er det ompostert 26 MNOK fra investering til drift etter gjennomgang med revisor. Omklassifiseringen fremkommer i tabellen under. 

Prosjekter

(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett
Prognose pr feb Avvik prognose

Sikker og stabil drift 2 553 25 536 32 486 6 950 194 920 13 % 194 920 0

Modernisering 0 0 12 500 12 500 75 000 0 % 75 000 0

ASK (Applikasjonssanering) -1 671                  0 4 334 4 334 26 000 0 % 0 -26 000                

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 19 525 23 053 22 840 -213                      137 040 17 % 137 040 0

Tjenesteorientering og automatisering 270 351 3 394 3 043 20 360 2 % 20 360 0

Finansiell leie - Periferi 9 292 9 292 23 000 13 708 138 000 0 % 138 000 0

SUM 29 970 58 232 98 554 40 322 591 320 565 320 -26 000                



Helse Sør- Øst Forsyningssenteret
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Omsetningen i februar er noe lavere enn forventet og kan sees i sammenheng med et høyt salg i januar. Hittil i år er det mindre avvik.  
Andre driftskostnader må sees i sammenheng med noe lavere  varesalg enn forventet i perioden, hittil i år er kostnadsnivået som forventet .
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Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

I februar har vi hatt 25 kritiske hendelser, noe som er en vesentlig økning fra i fjor, og medfører at målkravet for februar ikke er oppnådd. 
Februar har vært en hektisk måned med innføring av en rekke sikkerhetstiltak innen områdene deteksjon og begrensning av angrepsflate. 
Til tross for hektisk aktivitet, er det kun 2 av hendelsene i februar som pr nå - kan direkte relateres til arbeidet med tiltakene. 

TILTAK
• Økt kontroll og overvåkning
• Videre analyse av årsakssammenhenger 
• Videre oppfølging og gjennomføring av 

tiltak som følge av analysearbeidet
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Informasjonssikkerhet

9

Risiko defineres som forholdet mellom faktorene verdi, trussel og sårbarhet , og hvor det spesielt med hensyn til verdivurderinger vil være omfattende og utfordrende. Det er 
gjennomført en rekke større og mindre tiltak spesielt knyttet til dataangrepet, samtidig som det arbeides med forbedringer knyttet til informasjonssikkerhet gjennom flere initiativer. 
Operativt er det en nedadgående trend i antall spam-meldinger, parallelt med en oppadgående trend i antall mail som ikke er spam eller ondsinnet og hvor strenge filtre mot 
nedlastning av vedlegg forhindrer i stor grad e-postbåren skadevare. Det rapporteres flere avvik, noe som er svært positivt for å sikre oversikt og systematisk oppfølging. Samtidig er 
det en utfordring at det det ikke er tilstrekkelig verktøystøtte for avvikshåndtering.

TILTAK
• Oppgradering/ sanering innenfor  serverparken 
• Oppgradering/ sanering innenfor klientparken
• Styrking av ROS behandling
• Patching servere 
• Utrulling av forsterket endepunktovervåking
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• regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ). 

Utvikling
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HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Dipsprosjektet har hatt flere oppgraderinger. Sykehuset i Vestfold HF oppgraderte 15. februar Dips Classic, Dips Medikasjon, Dips Arena BKM og Dips Arena, 
Sunnaas sykehus HF oppgraderte Dips Classic og Dips Arena. Oppgraderingene gir gevinster i form av feilrettelser og forbedringer av både funksjonell og teknisk 
art, samt tilrettelegging og klargjøring for videre oppgradering til Oracle 12.

Plattform for screeningprogrammene PSP – Kreftregisteret har gjennomført konseptfase, godkjent BP2 og startet planleggingsfase. Ny IT-løsning vil gi store 
gevinster for screeningssentrene, men også for Kreftregisteret. Målet med de nye IT-løsningene er å legge til rette for mer samhandling med helseforetakenes 
kliniske systemer, legge til rette for automatisering og redusere manuelle oppgaver rundt screeningen. Utviklingen må derfor gjøres i tett dialog med 
helseforetakene. Ny IT-løsning vil gi mulighet for nasjonal utbredelse av tarmscreening. Andre gevinster vil være reduserte kostnader til drift og vedlikehold, samt 
økt sikkerhet og tilgjengelighet i henhold til krav og forskrifter. 

SYKEHUSBYGG
Sykehuspartner HF har bistått og bistår Sykehusbygg HF med utvikling av teknologikonseptet 2027 (TK2027). TK2027 har tatt frem 10 teknologiområder som skal 
testes ut, (Proof of concept). Avtale med Helse Sør-Øst RHF, hvor Sykehusbygg HF er bestiller på vegne av Helse Sør-Øst RHF, som omfatter konsulentbistand for 
aktiviteter knyttet til sykehusinitiativene for Nytt sykehus i Drammen (NSD), bygg Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF), nytt bygg regional 
sikkerhetsavdeling (Oslo universitetssykehus HF), og utvikling Aker og Gaustad (Oslo universitetssykehus HF), er nå på plass. Arbeidet består 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 bistår Sykehuspartner HF med IKT tjenester og 
rådgivningsbistand i forprosjektene for Nytt sykehus i Drammen og Radiumhospitalet. Her utarbeider vi og gir innspill og føringer på systemnotater for prinsipper 
for Nettverk (størrelse og utforming av datarom og kommunikasjonsrom), Telekom (spesielt telefoni) og utplassering av IKT utstyr.

Sykehuspartner HF har også utarbeidet tilbud til Sykehuset i Vestfold HF for bistand knyttet til IKT rådgivning for realisering av nytt Psykriatribygg i Tønsberg

ANNET

Sykehuspartner HF bidrar også med ressurser inn i utredningene av alternativer for videre infrastrukturmodernisering.

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i februar var 100 %. 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 noe bak budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. 
Sykehuspartner har et lavere antall ansatte enn planlagt, og det jobbes med å rekruttere innenfor flere fagfelt, bl.a innen drift og sikkerhet. 
Sykefravær: Sykefraværet i januar viser 6,7  %, en økning på 0,7 % fra desember, men en nedgang på 0,2 % fra januar 2017. 
Turnover: Turnover for februar 2018 er lavere enn forutgående periode og viser en positiv trend over de siste månedene.
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TILTAK

Bemanningsutvikling: Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom 
stillingsrådet
Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte 
områder. Det enkelte VO skal selv vurdere hvordan stabilisere eller 
redusere sykefraværet i fht 2017. 
Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape 
retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og 
autonomi.
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