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Situasjonsvurdering
Mål om reduksjon av antall kritiske hendelser i januar er oppnådd. Det forsterkede arbeidet med rotårsaksanalyse og iverksettelse av målrettede tiltak 
fortsetter i 2019. Det var en alvorlig hendelse 18. januar hvor en sentral nettverkskomponent feilet og rammet flere systemer ved alle helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. Alle helseforetakene i regionen med akuttbehandling av pasienter gikk i beredskap og benyttet manuelle rutiner. Det ble ikke rapportert om 
fare for pasientbehandlingen. Sykehuspartner HF har, i henhold til rutinene, iverksatt flere tiltak for å redusere risikoen for at en tilsvarende hendelse skal 
skje igjen. 

Regnskapet for januar 2019 viser et driftsresultat noe bedre enn budsjett for måneden. Forsyningssenteret leverer over målkrav i januar. 

Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF ble gjennomført i henhold til plan 1.-3. 
februar. 

Prosjektet Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) er i ferd med å ferdigstille fase to av applikasjonssaneringen fra avstemmingsarbeidet 
i 2018. I tillegg har prosjektet sanert ytterligere 387 servere fra forrige rapportering. 

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) er i hovedsak på plan. I program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) er Telekom, Trådløst nettverk og Windows 10 i en gjennomføringsfase og i hovedsak på plan.

Det er fokus på tiltak for å bedre leveransepresisjonen på tjenesteendringer. Det er innført nye indikatorer og det vil rapporteres på disse første gang i 
tertialrapporten.

Sykefraværet i desember var 6,6 %. Sykefraværet totalt sett i Sykehuspartner HF for 2018 viser 6,1 % mot måltallet på 5,6 %. Det var en økning i fjorårets 
siste måneder, som samme periode i 2017. Dette vurderes som en forventet utvikling for sesongen. 
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Målekort
Faktisk Mål Faktisk Mål Faktisk Mål

Leveranse-

kapasitet
Levert kapasitet iht bestilling 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Interne/eksterne ressurser i regionale 

prosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF
57,0 % 50,0 % 57,0 % 50,0 % 57,0 % 50,0 %

Bemanningsutvikling - antall FTE N/A N/A 1417 1419 1417 1557

Sykefravær 6,6 % 5,6 % 6,1 % 5,6 % 6,1 % 5,6 %

Levere som avtalt Redusere ledetider for tjenestebestillinger 
1 N/A N/A N/A 30% reduksjon

Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt 

med kunde 
1

N/A N/A N/A 75 %

Leveransetid tjenesteendringer 
1 N/A N/A N/A 25% reduksjon

Brukertilfredshet 5,1 % >= 5,0% 5,1 % >= 5,0% 5,1 % >= 5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 86,5 % 90,0 % 86,5 % 90,0 % 86,5 % 90,0 %

Løsningsgrad kundeservice HR 92,0 % 90,0 % 92,0 % 90,0 % 92,0 % 90,0 %

Økt stabilitet i 

driftstjenester

Løpende driftskvalitet - driftskalender - 

hendelser
27

27 grønne 

dager pr. 

måned pr. 

HF 

27

27 grønne 

dager pr. 

måned pr. 

HF 

27

28 grønne 

dager pr. 

måned pr. HF 

Tilgjengelighet 99,98 % 99,00 % 99,98 % 99,00 % 99,98 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser -27,0 % -10 % -27,0 % -10 % -27,0 % 10% reduksjon

Økonomi og 

effektivitet
Resultat 5 919          342             5 919          342             5 919          -90 000             

Investering 42 574        49 500        42 574        49 500        42 574                    726 600 

Reduksjon i avtalekostnader 
2 N/A N/A N/A N/A N/A

>30 000  

reduksjon

Administrasjonseffektivitet 
2 10,7 % 15,0 % 10,7 % 15,0 % 10,7 %

Mindre enn 

eller lik 15 %

HR: Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1164 1126 1164 1126 1164 1126

Logistikk-

tjenester
Drift av regional forsyningsløsning 97,2 % 97,0 % 97,2 % 97,0 % 97,2 % 97,0 %

1: Tertialvis rapportering - vurderes månedlig etter 2. halvår

2: Tertialvis rapportering

Året

Sykehuspartner HF

Denne periode 

Måloppnåelse

Hittil i år

Måloppnåelse



Regnskap Sykehuspartner HF januar*
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• Driftsinntekter er i henhold til budsjett. Avvik på 7 MNOK som gjelder 
viderefakturering av kostnader, som går mot avviket på ekstern bistand. 
Videre er det 6 MNOK i lavere utfakturering knyttet til avskrivninger. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer er netto 3 MNOK høyere enn 
budsjett. Forklaringen er todelt; virksomhetsområdene er ca. 4 MNOK lavere 
enn budsjett på grunn av lavere antall timer mot STIM. På grunn av 
budsjettering av internfakturering mot STIM, og at det har blitt levert færre 
timer, har STIM 7 MNOK i lavere konsulentkostnader.

• Lønnskostnader er på budsjett i januar. Antall FTE er 2 færre enn budsjett.

• 7 MNOK i lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og 
henger sammen med avviket på driftsinntekter. 

• For avtalekost (lisenser mm) knyttes et mindre avvik til utsatt leveranse 
HRØR. 

• Av avviket på ekstern bistand gjelder 6 MNOK viderefakturerbare 
kostnader. Resten av avviket knytter seg til STIM. 

• Underforbruk på andre driftskostnader gjelder en sum av mindre forhold. 
Mange poster er budsjettert flatt gjennom året, men kostnadspådraget kan 
variere gjennom året. 

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret



Investeringer januar
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• Sikker og stabil drift: Budsjettavvik skyldes ny treårig lisensavtale i perioden 2019-2021. Det vurderes om investeringsandelen på ca. 30 MNOK skal fordeles 
på tre år. Dette vil eventuelt redusere investeringen i 2019 med ca. 20 MNOK.

• STIM: Lavere aktivering i januar enn forutsatt i budsjett, dette vil hentes inn og prognosen opprettholdes.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Det er lavere forbruk mot budsjett i januar, men vil hentes inn og prognosen opprettholdes.

• Finansiell leie – periferi: Utplassert periferiutstyr for januar blir bokført i februar.

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Sikker og stabil drift 30 30 10 -20 140

STIM 6 6 9 3 200

Telefonapparat OUS HF 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 5 5 10 5 101

Tjenesteorientering og automatisering 1 1 2 1 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 3 3 4 1 47

Standardisering og modernisering, testmiljø 5

Finansiell leie - Periferi 12 12 148

Sum investeringer 43 43 47 3 689

Avvik på sum investeringer skyldes avrunding. 



Helse Sør-Øst Forsyningssenter
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Driftsinntekter: Varesalg er vesentlig høyere i perioden sammenlignet med budsjett og forventning, og kan ses i sammenheng med lavere salg i desember.
Annen driftsinntekt: Likviditetstilskudd fra Helse Sør-Øst RHF. Fast beløp hver måned.
Varekostnad: Varekost følger normalt samme utvikling som driftsinntektene. 
Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må ses i sammenheng med driftsinntekter. Andelen logistikk-kostnader er lavere enn hva som er forutsatt i budsjett 
for perioden. Forventet andel logistikk kostnad i henhold til budsjett er 12,4 %. Faktisk for perioden er 11 % og er en videreføring av fjorårets trend.



Sykehuspartner HF + Forsyningssenteret - januar
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Sykehuspartner HF + FS Januar

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme 0                    0                    -                 

Driftsinntekter 371                350                21                  

Konsulentinntekt 24                  16                  8                    

Sum driftsinntekter 396                366                30                  

Lønnskostnader 101                101                -0                  

Aktiverbare timer -5                  -9                  4                    

Varekostnad 68                  48                  20                  

Avskrivninger 89                  96                  -7                  

Lisenser,service og vedlikehold 76                  77                  -1                  

Ekstern bistand 25                  23                  3                    

Andre driftskostnader 31                  24                  6                    

Sum driftskostnader 384                360                24                  

Driftsresultat 11                  5                    6                    

Nettofinans -5                  -5                  0                    

Ordinært resultat 6                    0                    6                    

Herav endrede pensjonskostnader

Utover Forutsetninger 1                    -                 1                    

Resultat etter endrede pensjonskost. 6                    0                    6                    



Eksterne hendelser/force majeure er utelatt

Driftskalender januar per helseforetak

Mål 2019: 27 grønne dager per måned per helseforetak for første halvår
Januar: 7 av 9 helseforetak hadde 27 eller flere grønne dager



Kritiske hendelser

11 kritiske hendelser i januar 2019 – mot 14 i januar 2018, det vil si 27% reduksjon.

TILTAK
Proaktive tiltak:
• Ledelsesmessig involvering
• Oppfølging av produksjons-

setting av nye prosjekter

Reaktive tiltak:
• «Problem» fortsetter med 

utredning av saker for å 
finne klarere 
årsakssammenhenger. 



Informasjonssikkerhet
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Nye KPIer er under utarbeidelse som vil 
være klare til å rapporteres på i andre 
tertial.

Service Manager Incidents
Viser antall sikkerhetshendelser
registrert i SM9 - Service Manager
per måned. Grå strek er antall
registrerte maskiner som er eller
har vært infisert. Antall Incidents
holder seg forholdsvis stabilt, og det
jobbes samtidig med å forbedre
kategorisering av ulike typer
Incident.

Blokkeringsrate i Intrusion
Prevention System (IPS)
Viser antall registrerte .NO
domener med skadelig kode
rapportert til NorCERT per måned
satt i sammenheng med hvor
mange blokkeringer som er gjort i
ekstern brannmur. Av totalt tre
registrerte .NO domener i januar, er
ett varslet av Sykehuspartner HF.
Dette er et manuelt arbeid i
forbindelse med analyse av
datatrafikk.
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Avvikshåndtering
Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, løfter, lover eller regler. Avvikshåndtering skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket 
skjer igjen. Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. I årets rapportering dreies oppmerksomheten mer mot håndtering av avvik, noe som vil 
synliggjøres gjennom trendrapporteringen under. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt fra eksterne 
følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldt er avvik meldt internt i Sykehuspartner HF. Eksternt innmeldt er avvik meldt inn til Sykehuspartner HF fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. 

01.01.19 31.01.19



Samlet rapportering – Program STIM per januar 2019
SAMLET 

VURDERING
Tid/

Fremdrift
Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstG

Status - programnivå

Program STIM er etablert i samsvar med oppdraget gitt i foretaksmøtet 14.6.2018. STIM mandat og programplan ble behandlet i 
styremøtet til Sykehuspartner HF 12.12.18. Styringsdokument er under utarbeidelse. Programhåndbok er utarbeidet og godkjent.

Per 31.01.2019 er det prosjektaktivitet innenfor hovedprosjektene Telekom, Nettverk, Arbeidsflate, Windows 10, Datasenter og 
Tverrgående tjenester. Hovedprosjekt Fremtidig drifts- og leveransemodell er under planlegging. Windows 10 har startet pilotering 
av oppgradering til Windows 10 for administrative brukere og ytterligere pilotering vil fortsette. Det pågår utrulling av trådløst 
nettverk på VVHF, AHUS, OUSHF og STHF, og det er gjennomført oppstartsmøter med SIHF, SUNHF og SiVHF. Prosjekt Regional 
Telekomplattform har sendt ut minikonkurranse for anskaffelse av IPT/UC kjerne for OUSHF. Flere prosjekter er i konsept eller 
planleggingsfase og vil fremme styringsdokument med tilhørende finansiering for beslutning i løpet av året.

Overordnet status pr hovedprosjekt

Hovedprosjekt/Strømmer Status 12.18 Status 01.19

Datasenter

Arbeidsflate

Nettverk

Telekom

Windows 10

Tverrgående tjenester n/a

G Gu NA

Ansvarlig: Programdirektør Arild Dregelid

G

G

G

G

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene 
2. Tiltak/leveranser fra/til program  RKL, RIF og andre 

regionale programmer 
3. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF

Denne rapporteringsperioden (januar)

1. Styringsgrupper for Telekom, Nettverk, Arbeidsflate og 
Tverrgående tjenester er etablert (14.01.19 & 16.01.19)

2. Arbeidsflate: Beslutning om oppstart av konseptfase for 
prosjektet Modernisering av Arbeidsflate

3. Telekom: Telekom utbygging OUSHF og SIKT 
softwareoppgradering er i gjennomføringsfase

4. Programhåndbok godkjent v. 1.0
5. Oppstart av Hovedprosjekt Tverrgående Tjenester
6. Windows 10: Første 9 PCer er oppgradert til Windows 10 og 

Proof of Concept (PoC) er gjennomført
7. Nettverk: Utrulling trådløst nett videreføres i STIM regi. 

Neste rapporteringsperiode (februar)

1. Arbeidsmøte med RHF og helseforetakene om behov 
og krav knyttet til modernisering 12.-13.02.19

2. Windows 10: Ytterligere pilotering av oppgradering
3. Nettverk: Overgang til trådløst nett for Drammen 

sykehus (20.02.19) og oppstartsmøte med Sørlandet 
Sykehus (15.02.19)

4. Arbeidsflate: Forberedelser til BP3 for utrulling av 
mobilitetsplattform (EMM)

5. Datasenter: Arbeid med kravspesifikasjoner 
6. Tverrgående tjenester: Prioritet til arbeid med 

sonemodell/AD-struktur.

RESSURSER Investering Drift Totalt

Regnskap hittil i år (MNOK) 5,8 15,8 21,6

Årets budsjett hittil i år (MNOK) 10,1 16,3 26,4

Avvik mot årets budsjett (MNOK)
4,3 0,5 4,8

Ressurser (fulltidsekvivalenter) 128

# Mest kritiske risikoer

1

Avklaringer vedrørende regional sikkerhetsarkitektur
Tiltak: Gjennomføre prosjekt i STIM for regional sone, 
domene- og AD-struktur, og bidra i arbeidet med regional 
sikkerhetsarkitektur i ISOP.

2
Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen 
ikke får planlagt fremdrift
Tiltak: Rettidig og godt beslutningsgrunnlag

3
Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet)
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser

Som planlagt         Mindre avvik         Større avvik               Trend

Gu

12 3

G

Gu

G

G

Gu

G

Gu

Gu

G



Status hovedprosjekter - STIM
Hoved-
prosjekt

Formål Status Neste milepæl

Windows 10 Oppgradering og
standardisering

Prosjektet gjennomfører Proof of Concept, og har rullet ut Windows 10 til de første administrative 
brukerne. Pilotering fortsetter med flere administrative brukere. Parallelt pågår detaljplanleggingen 
av utrullingen til HFene, som starter i Q2. Prosjektet er i hovedsak på plan. Utrulling gjennomføres 
innen 14.01.2020. Stram tidsplan og høy kompleksitet.

14.02.19: Oppstart 
fase 3 i kontrakt

Arbeidsflate Standardisere og 
modernisere

Styringsdokument med finansiering for Regional Citrix plattform (RCP) og utrulling av 
mobilitetsplattform (EMM) utarbeides og fremmes for godkjenning våren i 2019. 

10.04.19: BP3 for 
EMM (styremøte SP)

Nettverk Nettverks- og 
sikkerhets-
infrastruktur

Prosjekt trådløst nettverk ble en del av STIM fra 01.01.2019 og er i henhold til plan. Det pågår 
utrulling av trådløst nettverk på VVHF, AHUS, OUSHF og STHF, og det er gjennomført 
oppstartsmøter med SIHF, SUNHF og SiVHF. Oppstartmøte med SSHF skal avholdes 15.02.19. 
Prosjekt for Innføring stamnett (tidligere navn: WAN/kjernenett) i samarbeid med Norsk helsenett
er under etablering. Prosjekt Grunninfrastruktur LAN er i konseptfase.

01.06.19: 
Konseptutredning
modernisering av 
nettverk

Telekom Regional telekom 
og samhandlings-
plattform

Prosjektet for utbygging og utrulling av en regional telekom- og samhandlingsplattform starter med 
OUSHF som første foretak. Telekom utbygging OUSHF er i hovedsak i henhold til plan.
Minikonkurranse for anskaffelse av IPT/UC kjerne for OUSHF iverksatt. Styringsdokument med 
finansiering for OUSHF utrulling er under utarbeidelse og skal fremmes for godkjenning våren 2019. 

BP3.2 for Telekom 
utrulling OUS

Datasenter Moderne
plattform

Hovedprosjekt Datasenter er etablert og er i konseptfasen, men er noe forsinket. Tiltak: styrke 
kompetanse og kapasitet. Programvaredefinert datasenter (SDDC), tradisjonelt datasenter og 
skytjenester skal etableres. 

Under arbeid

Tverrgående 
tjenester

Sikre integrasjon 
på tvers av 
prosjektene

Hovedprosjekt Tverrgående tjenester er etablert. Prosjektet Regional Sone og AD-struktur er i 
konseptfase.

01.04.19: Konsept
sone og AD.

Fremtidig 
driftsmodell

Modernisere og 
effektivisere

Hovedprosjekt Fremtidig driftsmodell er under planlegging. N/A



Samlet rapportering – Program ISOP per 31 januar

SAMLET 
VURDERING

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstGu

Status - programnivå

Programmet er i hovedsak på plan, men noen leveranser i enkeltprosjekter er forsinket. Dette skyldes i hovedsak endringer i 
omfang, ressursmangel og noen tekniske utfordringer (som nå er løst).

Av overordnede trafikklys er Gevinst endret fra Grønn til Gul siden forrige periode. Dette skyldes at prosess for etablering av 
roller og eierskap innen drift og forvaltning av løsninger fra ISOP går for sakte i forhold til behovet basert på ISOP fremdriftsplan. 
Programmet har eskalert bekymringen til rett nivå i Sykehuspartner, slik at tiltak er underveis og risiko #4 er derfor noe redusert.

I tillegg til egne leveranser bistår ISOP også RKL med leveranser innenfor IAM-området. Det jobbes med å avklare totalomfang 
for ISOP for 2019 i samarbeid med RKL. RKL har spilt inn leveransebehov, men det er uklart hvor mange timer dette arbeidet vil 
utgjøre, og derfor utfordrende å estimere det totale ressursbehovet.

Overordnet status pr hovedprosjekt/leveranseområde

Hovedprosjekt/Strømmer Status 12.2018 Status 01.2019

Styrket tilgangsstyring

Personvern

Sikkerhetsplattform

Forbedret risikostyring

G G Gu Gu Gu

Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Arild Jacobsen

Gu

Gu

G

G

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Leveranser til RKL 
2. Direktoratet for eHelse – integrering mot HelseID

Denne rapporteringsperioden (januar)

1. Godkjent felles risikoakseptansekriterier for regionen i 
Direktørmøtet 17.1.19

2. Automatisk tilgangsstyring implementert for MKB/CMS på 
Sykehuset Telemark HF

3. Styringsdokument for OFAD til godkjenning for SG
4. Godkjent leveranseplan 2019 for ISOP i Programstyret

Neste rapporteringsperiode (februar)

1. Starte utrulling av 2-faktor VPN
2. Starte utrulling av verktøy for endepunktsovervåking
3. Ferdigstille sårbarhetsscann av tjenester i gammel 

DMZ
4. AD-rollekatalog opprettet
5. BAT-produksjonssetting på Sykehuset Innlandet HF

Nøkkeltall pr 31.jan 2019 Investering Drift Totalt

Regnskap hittil i år 4 5 9

Årets budsjett hittil i år 7 6 13

Avvik mot årets budsjett hiå. 3 1 4

Ressurser FTE 60

# Mest kritiske risikoer 

1

Omfangsøkning i ISOP som følge av at behov for nye tiltak innen informasjonssikkerhet legges 
til programmet. Tiltak: Forventningsavklaring med hovedinteressenter, programstyret og 
programeier. Etablering av gjennomføringsplan og gevinstplan. Risikoeier: Programeier. 
Tiltaksansvarlig: Programleder.

2

Avhengigheter til andre prosjekter i regionen kan føre til at programmets leveranser blir 
forsinket, blir mer kostbare eller ikke spiller sammen med andre leveranser i regionen. Tiltak:
Beskrive alle leveranser og avhengigheter og ha regelmessig dialog med berørte prosjekter.
Risikoeier: Programleder. Tiltaksansvarlig: Prosjektledere.

3

Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke blir 
tatt i bruk eller blir omgått, og til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Identifisere gevinster og 
foreslå gevinsteiere, gjennomføre workshop for å klargjøre roller og ansvar iht. "HSØ 
prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring«. Risikoeier: Programeier. 
Tiltaksansvarlig: Programleder.

4

Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til 
forsinkelser og økt kostnad i prosjektene, til driftsavvik og til at gevinster ikke blir realisert. 
Tiltak: Programmet må påse at eskaleringsvei for ressursallokering er kjent og blir brukt. 
Risikoeier: Programeier. Tiltaksansvarlig: Endringsansvarlige i programstyret.

Som planlagt         Mindre avvik         Større avvik               Trend

Gu

Gu

G

G

24
3

1

Gu



Status hovedprosjekter - ISOP
Hovedprosjekt Formål Status Neste milepæl

Styrket 
autentisering

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er noe forsinket på grunn av at nøkkelressurs har vært sykemeldt. Prosjektet forbereder avrop gjennom IAM rammeavtalen for bistand med en 
markedsanalyse for mulige autentiseringsløsninger med utgangspunkt i et pre-definert sett av bruker-scenarier.   

Automatisert 
tilgangsstyring

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er på plan. Automatisert tilgangsstyring for medikamentell kreftbehandling (MKB/CMS) er etablert på STHF i januar.

Bestilling av 
tilganger

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er på plan. Det har vært utfordringer med å få allokert forvaltningsressurser til løsningen. Dette er eskalert.

AD-opprydning Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er i hovedsak på plan og har god fremdrift med kartlegging av tilganger og roller som skal etableres i ny AD-struktur. Prosjektet opplever 
utfordringer med å kartlegge tjenesteroller i organisasjonen. Dette gjelder roller med beslutningsmyndighet. Prosjektet jobber med avklaringer, men 
dette har økt risikoen for forsinkelser.

Privileged Access 
Mgmt (PAM)

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet følger revidert plan som hensyntar økt omfang pga. kortsiktig tiltak. Kravspesifikasjon for PAM er oversendt analyseselskap for kvalitetssikring. 
Arbeidet med kortsiktig tiltak (RD gateway) forventes ferdig 1. kvartal.

Konsolidering av 
driftsarbeidsflater 
(KOSAD)

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er på plan. Prosjektet forventer å produksjonsette Admin og Forvalter Desktop i februar, og begynne migrering av AHUSHF og Sykehuspartner 
HF piloter innen utgangen av mars i henhold til godkjent plan. 

Organisasjon og 
fullmakts-
administrasjon 
(OFAD)

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er på plan. OFAD Leveranse 1.0 er planlagt levert medio mars. Prosjektet har etablert brukerhistorier. Prosjektet er i rute for å ferdigstille 
utvikling og systemtest av disse frem til slutten av februar. Styringsdokument er utarbeidet og klar for godkjenning

Identitetsbasert 
sikker 
samhandling

Styrket 
tilgangsstyring

Prosjektet er i hovedsak på plan, og har satt opp testmiljø mot NHN for prosjektet Digitale Innbyggertjenester slik at de kan begynne testing av løsning for 
innsyn i pasientjournal. Prosjektet jobber nå med å ferdigstille produksjonsmiljø.

Personvern GDPR Prosjektet bidrar med utvalgte leveranser innen personvern. Prosjektet har fremdeles en utfordrende ressurssituasjon og det jobbes aktivt med 
oppbemanning. Av de leveranser hvor prosjektet har fått allokert ressurser er man i hovedsak på plan, mens prosjektet er forsinket på de leveranser som 
fremdeles mangler viktige ressurser. 



Status hovedprosjekter - ISOP

Hovedprosjekt Formål Status Neste milepæl

Bredding av 
analyseplattform

Sikkerhets-
plattform

Prosjektet er på plan og vil ferdigstilles i løpet av 1. kvartal.

Charmander Sikkerhets-
plattform

Prosjektet er i hovedsak på plan. Alle leveranser med unntak av ett forventes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal. Det siste forventes ferdigstilt i løpet av 2. 
kvartal, men var opprinnelig også planlagt ferdigstilt i løpet av 1. kvartal. Forsinket ferdigstillelse skyldes endret utrullingsstrategi og en teknisk utfordring 
som nå er løst. Detaljert informasjon rundt tiltakene er unntatt offentlighet, jmf. Off.l § 24.3.

Sikkerhets-
arkitektur

Sikkerhets-
plattform

Prosjektet er på plan. Det har blitt inngått et samarbeid med avdeling arkitektur og design, hvor prosjektet bidrar med utvikling av tilpasset malverk (ADD 
v2.0). Pilot med STIM for avstemming av sikkerhetsbehov/krav fortsetter. Prosjektet regional sikkerhetsarkitektur er i dialog med ambulanse EPJ i RKL. Vi 
prøver ut de arbeidsprosesser/-flyt som etableres samt tilknyttede verktøy. 

Virksomhetsbasert 
risikostyring

Risiko Prosjektet er på plan. Prosjektet har nær ferdigstilt rammeverk, prosess og dokumentasjon og er overlevert til stab med resterende oppgaver, herunder 
anskaffelse av risikostyringsverktøy. 

Forbedret 
risikostyring

Risiko Prosjektet er på plan. Prosjektet har utarbeidet forslag til felles risikoakseptkriterier som ble godkjent på direktørmøtet i HSØRHF 17. januar.
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje i januar var 98 %. 57 % av ressursene som leverte timer til Regional IKT-
prosjektportefølje i januar var interne ressurser.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/ bidratt inn følgende leveranser i januar 2019:

NYE SYKEHUSBYGG 
Sykehuspartner HF bidrar med IKT-leveransene til Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold HF) som er i gjennomføringsfasen, i arbeidet med IKT-
plan og leveranseavtaler for Nytt Drammensykehus (Vestre Viken HF), samt forprosjektet nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (Oslo 
universitetssykehus HF). 

Sykehuspartner HF sine leveranser innen telefoni og trådløst nettverk til Tønsbergprosjektet – Nytt Psykiatribygg, må tilpasses endringer i 
byggeprosjektets planer. Sykehuspartner HF har tett samarbeid med Sykehuset i Vestfold HF og Tønsbergprosjektet, for å sikre at Sykehuspartner 
HFs leveranser blir levert til klinisk ibrukstakelse 9. mai 2019. 

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Sammenslåing av sentralbordløsningene ved Oslo universitetssykehus HF har nå fremdrift etter en periode med interne avklaringer i Oslo 
universitetssykehus HF. Prosjektet planlegger ferdigstilling i løpet av første kvartal 2019. 

PROSJEKT ASK 

Prosjektet Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har nå nesten ferdigstilt fase 2 av applikasjonssaneringen fra 
avstemmingsarbeidet i 2018. I tillegg har prosjektet sanert 1 644 servere av et potensiale på cirka 2 100 servere. Dette er 387 flere sanerte servere 
enn ved forrige rapportering. Inkludert i tallet er 215 Citrix-servere fra Akershus universitetssykehus HF. Innen applikasjonssaneringsarbeidet vil det 
være nødvendig å se porteføljene på tvers av helseforetakene og søke å dekke samme funksjonsområde med den samme applikasjonen. Det er 800 
applikasjoner som eksisterer kun hos ett helseforetak, og prosjektet skal søke å redusere disse med inntil 250 applikasjoner innen januar 2020. 
Prosjektet, sammen med Win10-prosjektet og helseforetakene, er godt i gang med å få til ytterligere sanering. Prosjektet jobber også tett med 
linjeorganisasjon, for å overlevere og implementere saneringsprosesser og porteføljeinformasjon. 
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PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS

Prosjektet er ledet og styrt av Helse Sør-Øst RHF der Sykehuspartner HF har ansvar for overføring innenfor IKT og medisinsk teknisk utstyr. 
Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF ble gjennomført i henhold til plan innenfor IKT/MTU helgen 1-3. 
februar. Prosjektet involverte rundt 200 medarbeidere fra Sykehuspartner HF, berørte helseforetak og leverandører. Prosjektet har fått mye ros for godt 
forarbeid og god gjennomføring.

Prosjektet er fortsatt i gjennomføringsfase med fokus på å ferdigstille mindre utestående aktiviteter, overlevering til Sykehuspart HF sin linjeorganisasjon 
og forberede avslutningsfasen med planlagt BP4 (avslutning gjennomføringsfasen) primo mars. Endelig avslutning (BP5) er planlagt medio april. For 
prosjektet innebærer dette betydelig redusert aktivitet. Prosjektet vil nedskalere aktiviteten kraftig i løpet av februar, og det vil fra mars kun være et 
kjerneteam igjen som jobber med overlevering og avslutning av prosjektet.

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Leveranseteam Oslo universitetssykehus HF har etablert en arbeidsform som fungerer bra. Det er laget en prioritert liste over hvilke leveranser teamet 
skal fokusere på, og det er etablert dialog med andre miljø i Sykehuspartner HF som har leveranser til Oslo universitetssykehus HF. 



1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

Bemanningsutvikling SPHF 2017-2019

Reellt FTE SPHF

Budsjett FTE SPHF

Antall ansatte

Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus viser en jevn positiv utvikling mot budsjettmål. Planlagte tiltak for 2018 er gjennomført, og ulike rekrutteringsprosesser for å 
sikre nødvendig kapasitet til utviklingsprosjektene videreføres i 2019.
Turnover: Turnover i januar viser 8,9 %, og ligger på samme nivå som forrige måned. Turnover gikk jevnt nedover i løpet av 2018 og situasjonen kan betegnes som 
tilfredsstillende. 
Sykefravær: Sykefraværet totalt sett i Sykehuspartner HF for 2018 viser 6,1 % mot måltallet på 5,6%. Fraværet i desember er 6,6 %. Fraværet viser en økning i årets 
siste måneder, som samme periode i 2017. Måltallet for hvert virksomhetsområde var 0,15 % nedgang, og resultatet ved årsslutt viser at tre virksomhetsområder ikke 
nådde måltall, mens stab og to virksomhetsområder hadde lavere sykefravær enn kravet.
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Bemanningsutvikling: Kampanjer og markedsføring av Sykehuspartner HF som virksomhet er gjennomført som planlagt i 2018, og tiltakene fortsetter i 2019.
Sykefravær: Planlagte tiltak i 2018 er gjennomført: Lederopplæring i sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og den nødvendige samtalen. Lederlinjen er 
informert og bevisstgjort om samfunnsansvar og arbeidsrettslige prinsipper ved fraværsoppfølging. Arbeidsmiljøkartlegginger med intervjuer og gruppeprosess 
som metode  i enheter med utfordringer i arbeidsmiljøet som forebyggende tiltak etter bestilling fra linjen. Det er gitt løpende lederstøtte i krevende enkeltsaker. 
Intranettartikkel med fokus på bruk av seniormidler som  kompetanse- og arbeidsmiljøfremmende tiltak er publisert. Handlingsplan for 2019 er under arbeid.
Turnover: Plan for tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi er gjennomført, og 
videreføres i 2019.



Oppfølging av virksomhetsrapport 3. tertial 2018

Risiko
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Risiko #1 – Utfordring knyttet til oppnåelse av målkrav

-
Utdyping av risikovurdering per 3. tertial 2018



Overordnet risikobilde Sykehuspartner HF 3. tertial 2018 
– utdypning av risiko #1

Ny risiko #1 er satt sammen av følgende risiko fra risikorapport 2. tertial 2018:

#1 - Styring og prioritering: Risiko for at svak styring av tjenesten eller mangelfull prioritering kan føre til redusert leveransekapasitet og avvik 
fra avtaler

#3 - Utfordring knyttet til målkrav: Risiko for at høyt aktivitetsnivå kan svekke endringsevne og evnen til å levere i henhold til målkrav

Disse har flere årsaker og tiltak som er overlappende og konsekvensen er knyttet til måloppnåelse. Beskrivelsen av ny risiko 1 i
risikorapport 3. tertial gjenspeilet ikke sammenslåingen i tilstrekkelig grad, beskrivelse oppdateres til:

#1 – Utfordring knyttet til oppnåelse av målkrav: Risiko for at høyt aktivitetsnivå uten tilstrekkelig 
prioritering kan svekke endringsevne og evnen til å levere i henhold til målkrav.

• Virksomheten har et høyt aktivitetsnivå med mange parallelle initiativer som setter ekstra stort press på mål- og resultatstyringen. En 
rekke av disse initiativene er virksomhetskritiske og følgelig avgjørende for å kunne utvikle virksomheten i ønsket retning. Dette stiller 
særskilte krav til proaktiv risikostyring og aktiv tiltaksoppfølging og prioritering. 

• Innen IKT driften har det i perioden høst/vinter 2018 vært utført et kvalitetsløft på risikoarbeidet. Dette har resultert i et oppdatert 
risikobilde som detaljerer risikovurderingen av dagens drift IKT. Dette er forankret i linjen ned på seksjonsnivå og arbeidet har avdekket 
behov for ytterligere tiltak. 

• På bakgrunn av dette ble den overordnede vurderingen at det var riktig å velge høyeste konsekvens og høyeste sannsynlighet av de to 
risikoene som ble slått sammen.

• Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere risiko (jf. neste slide). 



Risikoreduserende tiltak
#1– Utfordring knyttet til oppnåelse av målkrav

Gjennomførte tiltak
• Tydeliggjøring av roller og ansvar gjennom ny organisering
• Verdistrømsanalyser for utvalgte tjenester
• Godkjent ny prosess og økt kapasitet på ROS
• Prioritere et utvalg av tiltak fra risikorapport dagens drift
• Redusere gjennomføringsrisiko gjennom å dele opp sentrale oppgaver i flere program og prosjekt (ASK, ISOP, STIM)

Pågående tiltak
• Forutsigbarhet og prioritering gjennom å utarbeide kundeplaner i et 2-årsperspektiv
• Etablere porteføljestyring i Sykehuspartner og bidra i arbeidet med å etablere helhetlig porteføljestyring og arkitekturstyring
• Forbedre styringsinformasjon og etablere nytt styringssystem, etablere governance for masterdata/ grunndata 
• Operasjonalisere tjenestestyring med tilhørende organisasjonsutviklingsløp
• Komplettere dokumentasjon, eierskap og kjennskap til tjenester i samlet tjenesteportefølje 
• Styrke prosess og verktøystøtte for asset management, lisenshåndtering og kontraktsstyring
• Styrke kultur for prosessetterlevelse og kontinuerlig forbedring


