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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per januar 2021. I 
virksomhetsrapport for januar (se vedlegg) inngår overordnet status for programmet STIM. 
 

2. Hovedpunkter  

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra oppdrag og bestilling 2021. 

Sykehuspartner HF når sentrale målkrav i januar som antall «grønne dager» (driftskalender) og 

tilgjengelighet på tjenester, og leverer et positivt økonomisk resultat. Sykefraværet rapporteres med 

en måneds forsinkelse og er for desember 2020, resultatet er bedre enn målet. 

Andel leveranser i henhold til avtalte dato med kunde er under måltallet for januar. I 2021 er denne 

KPIen endret. Målkravet har økt og det er kun leveranser i kundeplanene som måles. Kundeplanene 

representerer de leveransene helseforetakene har prioritert høyest og som Sykehuspartner HF har 

forpliktet seg til å levere. Resultatet for januar er påvirket av at det er ferdigstilt leveranser som ikke 

er inkludert i kundeplanen. Sykehuspartner HF forventer å nå måltallet fremover og prioriterer 

arbeidet med å forbedre leveranseevnen høyt. 

Det er gjennomført endringer i målekortet for 2021 basert på oppdrag og bestilling 2021 og i dialog 

med Helse Sør-Øst RHF. Det vises til sak 020-2021. Styret inviteres til å vurdere om målekortet og 

virksomhetsrapporten er dekkende for styrets behov.  

For avvik er status en svak nedgang i antall åpne saker. Administrerende direktør vil i et kommende 

styremøte gi styret en nærmere orientering om type avvik (kategorisering) og hvordan 

Sykehuspartner HF arbeider med avvikene. 

Program STIM og prosjekt Windows10  
Windows 10 fase 1 har god fremdrift og leverer på plan og under budsjett. Arbeidet med å 
gjennomgå applikasjonsporteføljen som er i omfanget for fase 2 har startet i februar. 

Program STIM har per utgangen av januar ni prosjekter i gjennomføringsfase og sju i planleggings- 
eller konseptfase som forventes å gå over i gjennomføringsfase i løpet året. De fleste prosjektene 
har god fremdrift. Prosjektene Mobilitetsplattform og Privilegerte tilganger er avsluttet. Prosjektet 
PAM – Én styrt vei inn er etablert for å innrullere flere brukergrupper i tjenesten og stenge ned 
mulighetene for omgåelse av tjenesten (jfr. styresak 011-021), og kommer inn i rapporten fra 
februar. 

Prosjekter med avvik til vedtatte planer og styringsparametere følges opp særskilt. Det har vært 
arbeides videre med tiltak beskrevet i sak 006-2021 tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM 
og prosjekt Windows 10. Prosjektene Regional Citrix-plattform og Regional telekomplattform har 
forsinkelser som påvirker sluttdato: 

 Styringsgruppen godkjente 17. februar revidert plan for prosjekt Regional Citrix-

plattform med produksjonssetting ved Oslo universitetssykehus HF 12. mai 2021, 

forutsatt avtalt avgrensning og at estimert omfang er 240 applikasjoner. Prosjektet 

avsluttes i juni 2020 og fullføres innenfor gjeldende grunnkalkyle.  

 

Revidert plan er omforent med Oslo universitetssykehus HF. 
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 For pilot prosjekt Regional telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF, 
Kvinneklinikken, har programmet i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF planlagt 
tiltak for å bedre funksjonaliteten i løsningen og forbedre informasjonen og opplæringen 
av brukerne slik at utrullingen kan gjenopptas. Piloten har gitt en utfordrende 
driftssituasjon og det er iverksatt strakstiltak i samarbeid med helseforetaket.  

 
Styret ga i sak 045-2020 tilslutning til at fullmakt for finansiering av prosjekt Trådløst nett innenfor 
en styringsramme på 51 MNOK inkl. mva. Rammen skulle dekke prosjektets kostnader ut 2021. 
Vedtaket i sak 045-2020 var i tråd med forventet kostnad slik dette fremkom i sak 091-2018 
(vedtakspunkt 3), hvor prosjektet ble etablert og finansiering av første del av prosjektet godkjent. 
Prosjekt Trådløst nett varsler nå en høyere kostnad på grunn av behov for høyere tetthet av 
aksesspunkter enn planlagt som følge av nye krav, og prisøkning på utstyr med ny teknologi. I tillegg 
er det en avhengighet til klargjøring av kommunikasjonsrom ved Sykehuset Innlandet HF som kan 
påvirke fremdriften, jfr. styresak 006-2021 Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og 
prosjekt Windows 10. Med basis i de endrede forutsetningene, vil prosjektet i samarbeid med 
programmet vurder ulike alternativer og komme tilbake med en anbefaling. 
 
Økonomi 
Sykehuspartner HF har et positivt avvik på 24 MNOK, 14 MNOK bedre enn budsjett. Det gjøres 

oppmerksom på at det i regnskapet ikke er gjort en avsetning knyttet til en leverandør på 3 MNOK. 

Inkludert avsetningen er faktisk resultat for januar et positivt avvik på 21 MNOK, 11 MNOK bedre 

enn budsjett. Korrigert for denne avsetningen er avtalekostnadene i tråd med budsjett i perioden. 

Det positive resultatet for januar skyldes blant annet lavere personalkostnader (+2 MNOK), positivt 

avvik for aktiverbare timer (+3 MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand (+3 MNOK) målt mot 

budsjett. Andre driftskostnader er også lavere enn budsjett (+2 MNOK), og dette er hovedsakelig 

knyttet til lave møte- og reisekostnader.  

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør 59 MNOK mot 

budsjett på 91 MNOK. Det forventes at avviket på 32 MNOK blir hentet inn i løpet av året. For 

program STIM er investeringene 14 MNOK lavere enn budsjett på grunn av periodisering.  

Totale investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør 24 MNOK mot et budsjett på 7 MNOK. I 

hovedsak gjelder avviket på -17 MNOK overført investering fra Regional IKT i januar vedrørende 

løsning for Regional Ambulansejournal (Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet). Denne 

overføringen var forutsatt gjennomført i 2020 og dermed ikke inkludert i budsjett for 2021. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i januar godt på styringsparametere, inkludert økonomi, program STIM og 
prosjekt Windows10. Det er iverksatt tiltak på flere områder som forventes å ha en positiv effekt på 
måloppnåelsen i 2021.  
 
Program STIM og prosjekt Windows10 leverer i all hovedsak godt. Prosjektene følges opp tett på tid, 
kost og kvalitet. For prosjekter med avvik er det iverksatt tiltak sammen med berørte helseforetak. 
For prosjekt Trådløst nett vil administrerende direktør komme tilbake til styret med vurdering av 
alternativer og en anbefaling om videre utrulling. Administrerende direktør opplever at det er en 
god samhandling mellom program/prosjekt og linje, noe som gir bedre ressursflyt, raskere 
avklaringer og bedre forankring av prosjektleveransene. Dialogen med helseforetakene er viktig, og 
det er planlagt et løp for å kartlegge avhengighetene mellom leveransene fra STIM og 
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helseforetakenes egne planer, slik at helseforetakene kan planlegge for sine aktiviteter og for å sikre 
mottak og utnyttelse av prosjektleveransene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per januar 2021. 


