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Situasjonsvurdering
Målet om reduksjon av antall kritiske hendelser i februar er nådd. Det var 15 kritiske hendelser i februar 2019, mot 25 i februar 2018. Dette er en 
reduksjon på 40 %. Sykehuspartner HF er noe bak mål for grønne dager per måned per helseforetak. 

Per 1. februar er det  opprettet et nytt virksomhetsområde – Kliniske IKT-tjenester. Hensikten med endringen er å bedre leveranseevnen til 
Sykehuspartner HF ved å samle og tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til tjenestene. Tjenesteorientering er et sentralt virkemiddel for at vi skal nå 
vårt mål om å levere som avtalt. Det er fortsatt utfordringer med leveransepresisjon på tjenesteendringer og oppgraderinger med avtalt dato med 
kunde, jf. omtale i Sykehuspartner HFs sak 013-2019. Foreløpige målinger viser en presisjon som ligger vesentlig under målkrav for året.

Regnskapet for februar 2019 viser et driftsresultat noe svakere enn budsjett for måneden. Hittil i år er driftsresultatet 2 MNOK bedre enn budsjett. 

Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF ble gjennomført i henhold til plan 1.-
3. februar. Perioden med Early Life Support (ELS) er avsluttet, og prosjektet arbeider med å ferdigstille formell overlevering til Sykehuspartner HFs 
driftsorganisasjon, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Det er i perioden gjennomført en rekke leveranser til flere 
helseforetak, blant annet fikk Sykehuset i Vestfold HF oppgradert radiologiløsningen for RIS og Pacs på ny infrastruktur første helgen i februar.

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) og program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 
(STIM) er i hovedsak på plan. Det har i februar vært gjennomført flere samarbeidsmøter med helseforetakene for avklare behov for forberede mottak. 

Sykefraværet per januar viser 6,1 %, mot 7,1% i 2018.
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Avviks-og endringskommentar 

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål
1: Tertialvis rapportering - vurderes månedlig etter 2. halvår 

2: Tertialvis rapportering

Leveranse-

kapasitet

Levert kapasitet iht bestilling i regionale 

prosjekter
100,0 % 98,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Interne/eksterne ressurser i regionale 
prosjekter

53,0 % 50,0 % 55,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 %

Bemanningsutvikling - antall FTE 1423 1422 1423 1422 1557 1557

Sykefravær (per januar) 6,1 % 5,7 % 6,1 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Sykefraværet per januar viser 6,1 %, mot 7,1% i 2018.

Levere som 

avtalt

Redusere restanser for 
tjenestebestillinger i tilbudsfasen 1 N/A N/A -30 %

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 1

N/A N/A 75 %

Foreløpige målinger viser en presisjon som ligger 

vesentlig under målkrav for året, og KPI vurderes som 

rød. Tiltak iverksatt, men det tar tid å få effekt.  
Leveransetid tjenesteendringer, 
gjennomsnittlig behandlingstid 1 N/A N/A -25 %

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

Løsningsgrad kundeservice IKT 85,5 % 90,0 % 86,1 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Tiltak for å øke løsningsgraden i første linje; ressurs- og 

kompetanseutnyttelse på tvers av 
brukerserviceområdene og første og andre linje. Fokus 

på å redusere antall henvendelser totalt sett.

Løsningsgrad kundeservice HR 90,0 % 90,0 % 91,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Økt stabilitet i 

driftstjenester

Løpende driftskvalitet - driftskalender -

hendelser (grønne dager per måned per 
25 27 26 27 28 28 28 dager i februar

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

Antall kritiske hendelser -40,0 % -10 % -35,0 % -10 % -10 % -10 %

Økonomi og 
effektivitet

Resultat (MNOK) (inkl. ikke 
Forsyningssenteret)

-6 -2 1 -2 -90 -90

Investering (MNOK) 49 62 91 112 727 727 
Noe under budsjett investeringer skyldes i hovedsak 

STIM (periodisering) og leasing periferi.

Reduksjon i avtalekostnader 2 N/A N/A >30 000 

Administrasjonseffektivitet 10,7 % <=15% 10,7 % <=15% <=15% <=15%

Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1123 1126 1144 1126 1126 1126

Logistikk-
tjenester

Levransepresisjon Forsyningssenter 97,2 % 97,0 % 97,2 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

Året

Sykehuspartner HF

Denne periode Mål-

oppnåels

e

Hittil i år Mål-

oppnåels

e



Regnskap Sykehuspartner HF februar*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: Avvik på flere resultatlinjer, mye grunnet 
viderefakturerbare poster uten resultateffekt. Det som påvirker 
resultatet er netto av konsulentinntekter / aktiverbare timer (avvik +1 
MNOK), høyere lønnskostnader (avvik -4 MNOK) og kjøp av ekstern 
bistand i driften (avvik -2 MNOK) spesielt program for standardisering 
og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Noen underliggende 
besparelser på andre driftskostnader og avtalekost. 

• Driftsinntekter; Ser man bort fra høyere viderefakturering på 11 
MNOK er driftsinntektene 2 MNOK høyere enn budsjett,  
hovedsakelig grunnet periferiutstyr

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: det leveres færre interne 
timer inn mot STIM enn budsjettert, men det har ingen 
resultateffekt totalt. 

• Lønnskostnader drives av høye overtidskostnader, blant annet 
grunnet Kongsvinger-flyttingen. Antall fulltidsekvivalenter er 1 mer 
enn budsjettert. 

• Varekostnad; overforbruk mot budsjett på periferiutstyr som 
faktureres kunder.

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift. 
• Ekstern bistand; Sett bort fra kostnader som viderefaktureres, er det 

overforbruk på 2 MNOK i driften, hovedsakelig knyttet til STIM. 
• Avviket på andre driftskostnader gjelder i hovedsak 

viderefakturerbare kostnader
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Regnskap Sykehuspartner HF - hittil i år*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: Resultatet er noe høyere enn budsjett hittil i år. Avviket på 
driftsinntekter skyldes først og fremst høyere viderefakturerbare kostnader 
(18 MNOK). Lønnskostnader er noe høyere enn budsjett hittil i år. Først og 
fremst grunnet overtid.

• Driftsinntekter Ser man bort i fra høyere viderefakturering på 18 MNOK 
er driftsinntektene 5 MNOK lavere enn budsjett. Det skyldes først og 
fremst lavere fakturering på periferi.

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: 4 MNOK høyere enn budsjett 
totalt. Det leveres færre interne konsulenttimer inn mot STIM enn 
budsjettert, men det har ingen resultateffekt totalt. 

• Lønnskostnader 4 MNOK høyere hittil i år. Det skyldes noe høyere 
lønnskostnader og overtid.

• Varekostnad overforbruk i forhold til budsjett og gjelder periferiutstyr 
som viderefaktureres. Ingen resultateffekt. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift. 
• Ingen vesentlige avvik på avtalekost.
• Av avviket på ekstern bistand gjelder 12 MNOK viderefakturerbare 

kostnader. 
• Ser man bort i fra viderefakturerbare kostnader er det et underforbruk på 

andre driftskostnader på 3 MNOK mot budsjett. 
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Investeringer Sykehuspartner HF februar

• Sikker og stabil drift: Budsjettavvik skyldes i hovedsak ny treårig avtale for lisenser i perioden 2019-2021, der investeringsandelen utgjør ca. 30 
MNOK.

• STIM: Positivt budsjettavvik per februar skyldes lavere aktivitet enn planlagt, men dette vil hentes inn slik at prognosen opprettholdes.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Avvik skyldes anskaffelse av løsning for sikker epost. Dette var budsjettert som 
driftskostnader.

• Tjenesteorientering og automatisering: Det er per februar ikke startet gjennomføring av utviklingsprosjekter.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Investert beløp på 4 MNOK gjelder oppgradering av IMATIS (Pasientlogistikksystem med 
meldingstjener) hos Sykehuset Østfold HF som er en videreføring fra 2018. Oppgraderingen ble satt i produksjon i slutten av januar, men etter 
dette har det vært behov for feilrettinger da det har vært mangler i oppgradert løsning. Det vil vurderes om deler av investert beløp i 2019 skal 
omklassifiseres til driftskostnader.

• Finansiell leie – periferi: Budsjettet er periodisert flatt, og per februar er det bokført utstyr for en måned. I desember vil det bokføres utstyr for 
2 måneder.

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 8 38 20 -18 140

Modernisering

STIM 8 13 31 17 200

Telefonapparat OUS HF 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 19 23 19 -4 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 3 3 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 2 4 8 3 47

Standardisering og modernisering, testmiljø 5

Finansiell leie - Periferi 12 12 25 13 148

Sum investeringer styrt av SP 49 91 106 14 689
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Hittil i år:
• Driftsinntekter: Varesalg er som forventet i perioden sammenlignet med budsjett og noe over forventning akkumulert.
• 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 sees 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 hittil i år er 11,2 % og er en 
videreføring av fjorårets trend.

Forsyningssenteret Februar Hittil i år

(tall i MNOK) Regnskap  Budsjett Budsjettavvik Regnskap  Budsjett Budsjettavvik

Driftsinntekter 59,2                62,4                -3,2                 126,0              108,3              17,7                

Annen inntekt 7,3                  7,7                  -0,4                 14,7                13,4                1,3                  

Sum driftsinntekter 66,5                70,1                -3,6                 140,7              121,7              19,0                

Varekostnad 59,0                62,4                3,4                  125,9              108,3              -17,6               

Andre driftskostnader 6,7                  7,7                  1,0                  14,1                13,4                -0,7                 

Sum driftskostnader 65,8                70,1                4,4                  140,0              121,7              -18,3               

Driftsresultat før viderefakturering 0,8                  -                  0,8                  0,7                  -                  0,7                  

Nettofinans 0,0                  -             0,0                  0,1                  -                  0,1                  

Resultat 0,7                  -                  0,8                  0,8                  -                  0,8                  
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Sykehuspartner HF + Forsyningssenteret Helse Sør-Øst - februar

Sykehuspartner HF + FS Februar Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme 0                    0                    -                 1                    1                    -                 

Driftsinntekter 377                367                10                  748                716                31                  

Konsulentinntekt 22                  20                  2                    46                  37                  9                    

Sum driftsinntekter 399                387                12                  794                754                40                  

Lønnskostnader 106                101                4                    206                202                -4                  

Aktiverbare timer -6                  -7                  1                    -12                 -14                 -3                  

Varekostnad 65                  65                  0                    134                113                -20                 

Avskrivninger 96                  97                  -1                  185                193                8                    

Lisenser,service og vedlikehold 76                  77                  -1                  152                154                2                    

Ekstern bistand 26                  25                  2                    52                  47                  -4                  

Andre driftskostnader 36                  26                  10                  66                  50                  -16                 

Sum driftskostnader 399                384                15                  783                746                -37                 

Driftsresultat -0                  3                    -3                  11                  8                    2                    

Nettofinans -5                  -5                  -0                  -11                 -10                 -0                  

Ordinært resultat -6                  -2                  -3                  0                    -2                  2                    

Herav endrede pensjonskostnader

Utover Forutsetninger 1                    -                 1                    1                    -                 1                    

Resultat etter endrede pensjonskost. -5                  -2                  -3                  1                    -2                  3                    
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Eksterne hendelser/force majeure er utelatt

Driftskalender februar per helseforetak

Mål 2019: 27 grønne dager per måned per helseforetak 
for første halvår
Februar: 3 av 9 helseforetak hadde 27 eller flere grønne 
dager (28 dager i februar)

99



Kritiske hendelser
Det var 15 kritiske hendelser i februar 2019, mot 25 i februar 2018. Dette er en reduksjon på 40%. Akkumulert måloppnåelse er -35%. 

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. 
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Informasjonssikkerhet

11

Nye KPI-er er under 
utarbeidelse for rapportering 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
Incidents.

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. I
februar måned er det ikke
rapportert noen .NO domener
med skadelig innhold til
NorCERT. Disse rapporteringene
er et manuelt arbeid i
forbindelse med analyse av
datatrafikk.
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Avvikshåndtering

For denne perioden er det en positiv trend, det er behandlet flere avvik enn meldt inn. Samtidig er det en økning i nye avvik fra forrige periode. 
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. 

Beholdning per 31.01 Beholdning per 28.02

1212



Program STIM - per februar 2019

Kommentar til overordnet status - programnivå

Per 28.februar er STIM prosjektene Windows 10, prosjekt Utbygging telekomplattform Oslo Universitetssykehus HF og SIKT uplift og 
prosjekt Trådløst nettverk i gjennomføringsfase. Prosjektene Mobilitetsplattform og Utrulling av regional Citrix plattform er i 
planleggingsfase. Prosjektene Regional sone og AD-struktur, Grunninfrastruktur LAN, Innføring stamnett (tidligere 
WAN/kjernenett), Modernisering av arbeidsflate og flere prosjekter innenfor Datasenter er i konseptfase. Det jobbes aktivt for å få 
på plass kompetanse og kapasitet til prosjektene. Program/prosjekt har etablert dialog og godt samarbeid med helseforetakene, og 
helseforetakene er blant annet involvert med deltakelse i prosjektenes styringsgrupper. 

Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene 
2. Tiltak/leveranser fra/til program  Regional Klinisk 

Løsning , RIF og andre regionale programmer 
3. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF

RESSURSER

Regnskap hittil 
i år (MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot 
årets 

budsjett 
(MNOK)

Investering 13,5 30,7 -17,2

Drift 31,6 36,6 -5,0

Totalt 45,1 67,3 -22,2

Ressurser 
(fulltidsekvivalenter)

134

# 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.

312

Overordnet status pr 
hovedprosjekt/strømmer

Status 
01.19

Status 
02.19

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Datasenter

Arbeidsflate

Nettverk

Telekom

Windows 10

Tverrgående tjenester

Fremtidig driftsmodell n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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HOVEDPROSJEKT: ARBEIDSFLATE

Denne rapporteringsperioden

1. Deltakelse i arbeidsmøte med helseforetakene 12-13 februar. Innspill og tilbakemeldinger tas med 
videre inn i arbeidet med Modernisering av dynamisk arbeidsflate.

2. Prosjekt Regional Citrix plattform har overtatt flere ressurser fra Kongsvingerprosjektet.

Neste rapporteringsperiode

1. Forberedelse av styringsdokument med tilhørende underlag for faseovergang og BP3-
beslutning for prosjekt Regional Citrix plattform og prosjekt Mobilitetsplattform.

2. Utarbeide migreringsplan for migrering til Regional Citrix plattform og forankre denne 
med helseforetakene.

3. Utarbeide informasjonspakke for forankring av omfang og leveranser til prosjekt 
Mobilitetsplattform med helseforetakene.

4. Styringsgruppemøte 20.mars.

Overordnet
status

Styringsdokument med finansiering for prosjekt Regional Citrix plattform og prosjekt Mobilitetsplattform utarbeides og fremmes for godkjenning til styret i Sykehuspartner HF 
10. april. Prosjekt Modernisering av dynamisk arbeidsflate bidrar inn i arbeidet med STIM målbilde. Dette anses som retningsgivende for videre arbeid.

Interessent-
involvering

Arbeidsflate har deltatt i arbeidsmøte med helseforetakene 12-13 februar. Styringsgruppen er bemannet med helseforetakenes representanter. Neste møte i styringsgruppen 
er 20. mars. Prosjekt Regional Citrix plattform har vært i dialog med Sykehuset Østfold og mottatt innspill til funksjonalitet.

Tid/
Fremdrift

Prosjekt Regional Citrix plattform er i henhold til plan. Prosjekt Mobilitetsplattform er i rute. Prosjekt Modernisering av dynamisk arbeidsflate er i oppstartfasen.

Kostnad
Prosjektene innen Arbeidsflate har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes at prosjektene har fått ressurser noe senere enn planlagt. 

Omfang
Kartleggingen av applikasjoner i planleggingsfasen viser at antall applikasjoner som må tilrettelegges på Citrix-plattform er større enn tidligere estimert. 
Det er avklart at Oslo universitetssykehus HF skal inngå i omfanget til prosjekt Mobilitetsplattform (EMM). 

Risiko
Det er behov for økt serverkapasitet for å kunne håndtere alle helseforetak på den regionale Citrix-plattformen, med lik fordeling av servere på SDS3 og SDS (Digiplex). 
Digiplex har ikke tilstrekkelig kapasitet til å etablere full redundans.

Ressurser
Prosjektene som skal over i gjennomføringsfase er foreløpig ikke fullt bemannet. Det jobbes aktivt for å få på plass kompetanse og kapasitet til prosjektet.

Gevinstplan
Plan er utarbeidet for prosjekt Regional Citrix plattform (RCP) og prosjekt Mobilitetsplattform (EMM) som en del av underlagene til BP3.
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HOVEDPROSJEKT: DATASENTER

Denne rapporteringsperioden

1. Behovsinnsamling på tvers av prosjektene i STIM.
2. Oppstart av behovsinnsamling med fagmiljøene i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.
3. Deltakelse i sluttarbeidet med målbilde for STIM. 
4. Forberedelse og gjennomføring av arbeidsmøte med helseforetakene 12-13 februar.

Neste rapporteringsperiode

1. Kravspesifikasjon for datasenter utarbeidet på grunnlag av behovsinnsamling fra 
helseforetakene, fagmiljø i linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, internt i STIM og 
fra eksterne programmer som Regional Klinisk Løsning (RKL) , ISOP og VIS. 

2. Målarkitektur
3. Kravspesifikasjon Lokale Datarom.
4. Utvikle arbeidsgrunnlag Skytjenester.
5. Styringsgruppemøte 19.mars.

Overordnet
status

Hovedprosjekt Datasenter er etablert, men noe forsinket, og flere prosjekter er i konseptfasen. Det pågår arbeid med behov og krav etter arbeidsmøte med helseforetakene 
12.-13. februar, samt dialog med linjen i Sykehuspartner HF.

Interessent-
involvering

Det er gjennomført behovsinnsamling for alle interessenter. Konstituerende møte i styringsgruppen med helseforetakenes deltakelse 19.mars.

Tid/
Fremdrift

Prosjektet Regionalt Datasenter har noe saktere framdrift enn planlagt grunnet behov for ytterligere avklaringer vedrørende behov og krav.

Kostnad
Prosjektene er i konseptfasen, og det er kun timekost i forhold til plan. 

Omfang
Hovedprosjektet er innen scope i mandatet for STIM.

Risiko
Det er risiko relatert til konseptuell løsning for felles applikasjonsplattform, avklaringer av krav til løsning samt til anskaffelses- og leverandørstrategi.

Ressurser
Det arbeides med å få på plass hovedprosjektleder (ekstern utlysning) og prosjektleder for Prosjekt Lokale datarom.

Gevinstplan
Prosjektene er i konseptfasen. Gevinstplan er ikke utarbeidet. 
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HOVEDPROSJEKT: NETTVERK

Denne rapporteringsperioden

1. Trådløst nettverk: Omlegging til trådløst nettverk på Drammen sykehus uten nedetid eller 
komplikasjoner (20.februar).

2. Trådløst nettverk: Omlegging av deler av Skien Sykehus (Sykehuset Telemark) iht. plan (5. februar).
3. Trådløst nettverk: Oppstartsmøte Sørlandet Sykehus. 
4. Innføring stamnett: Felles styringsgruppe med Norsk Helsenett er etablert.

Neste rapporteringsperiode

1. Grunninfrastruktur LAN: Det arbeides med sammenstilling av behov og krav.
2. Trådløs nettverk: Oppstartsmøte Lillehammer (Sykehuset Innlandet).
3. Innføring Stamnett: I konseptfase.

Overordnet
status

Prosjekt Trådløst nettverk er i henhold til plan. Det pågår utrulling av trådløst nettverk på Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehuset Telemark HF og Sørlandet Sykehus HF. Tidlig oppstart og kartleggingsaktivitet på Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, og Sunnaas sykehus HF. Prosjekt 
Innføring kryptert stamnett (tidligere navn: WAN/kjernenett) i samarbeid med Norsk helsenett og prosjekt Grunninfrastruktur LAN er i konseptfase.

Interessent-
involvering

God respons og samarbeid med linjen i Sykehuspartner HF. Planer for forankring av behov med helseforetakene diskuteres med styringsgruppen 20. mars.

Tid/
Fremdrift

Revisjon av plan for konseptfasen Grunninfrastruktur LAN pågår. Det er ingen store endringer fra opprinnelig utkast, men ferieavvikling skal bli hensyntatt. 

Kostnad
For prosjekt Trådløst nettverk er det enkelte avvik mot budsjett. Dette skyldes periodisering av anskaffelser.

Omfang
Omfang kan øke som resultat av at utrulling AD- og Sone-modell og PAM-løsning er tenkt som en del av omfanget til prosjektet. Avklaringer pågår.
Omfang av arbeid med kryptering av stamnett for Sykehuspartner HF er ikke klarlagt.

Risiko
Det er vesentlig med en tydelig rollefordeling mellom Sykehuspartner HF og Norsk helsenett i prosessen med etablering av kryptert stamnett.

Ressurser
Det  arbeides med plan for kompetanse og kapasitet til gjennomføring av utrulling telekom.

Gevinstplan
Inngår i/utvikles som del av prosjektplaner.
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HOVEDPROSJEKT: TELEKOM

Denne rapporteringsperioden

1. Utfordringer knyttet til WiFi tale, nummerplan og nødvendig oppgradering av lokal infrastruktur 
diskutert med helseforetakene medio februar. 

2. Tilbud på IPT/UC kjerne for Oslo universitetssykehus HF og testlab mottatt 15.februar.
3. Evaluering og forhandlinger gjennomført i uke 8 og 9.
4. Forberedelser internt for å klargjøre datasentrene iverksatt.
5. Beslutningsunderlag for nummerplaner i Helse Sør-Øst ferdigstilt.
6. Løpende avklaringer og produksjon av beslutningsunderlag/dokumenter for BP3.2 Utrulling Oslo 

universitetssykehus HF .

Neste rapporteringsperiode

1. Ansvar for, finansiering av, og drift av telekomplattformen avklart.
2. Leverandør valgt og kontrakt signert for IPT/UC kjerne for Oslo universitetssykehus HF .
3. Bestillinger iverksatt for klargjøring av datasentre.
4. Felles planlegging med valgt leverandør gjennomført.
5. Detaljert løsningsdesign påbegynt.
6. Beslutningsunderlag for BP3.2 utrulling Oslo universitetssykehus HF ferdigstilt og 

behandlet internt i STIM og i Styringsgruppe Telekom 21.mars.

Overordnet
status

Prosjektet Regional telekomplattform starter med Oslo universitetssykehus HF som første foretak. Utbygging telekomplattform Oslo universitetssykehus HF og SIKT uplift er i 
hovedsak i henhold til plan. Forhandlinger for anskaffelse av IPT/UC kjerne for Oslo universitetssykehus HF  pågår. Styringsdokument med finansiering for prosjekt Utrulling 
skal fremmes for godkjenning våren 2019. 

Interessent-
involvering

Telekom deltok i arbeidsmøte med helseforetakene 12.-13. februar. Prosjektet samarbeider tett med Oslo universitetssykehus HF  om kommende leveranser. Styringsgruppen 
er bemannet med helseforetakenes representanter.

Tid/
Fremdrift

I prosjekt Regional telekomplattform utbygging Oslo universitetssykehus HF er anskaffelsesprosessen noe forsinket grunnet utsettelse av svarfrist for leverandørene. 
Arbeider med ferdigstilling av beslutningsunderlaget for BP3.2 utrulling Oslo universitetssykehus HF, med mål om godkjenning våren 2019.

Kostnad
Lite mindreforbruk som skyldes anskaffelsesprosess og færre ressurser enn planlagt.

Omfang
Hovedprosjektet er innen scope i mandatet for STIM. Prosjektet gjennomfører vurderinger og kvalitetssikring relatert til planlagt gjennomføringsmodell og teknologisk 
utvikling.

Risiko
De to viktigste risikoene er tilgang på ressurser og at linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF må forberede seg på å ta over driftsansvaret for det regionale 
telekomplattformen. Det pågår dialog med linjeorganisasjonen for å avklare dette.

Ressurser
Alle ressurser er allokert iht. plan for Regional telekomplattform utbygging Oslo universitetssykehus HF . For Regional telekomplattform utrulling pågår prosessen med å 
allokere ressurser.

Gevinstplan
Under arbeid.
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HOVEDPROSJEKT: TVERRGÅENDE TJENESTER

Denne rapporteringsperioden

1. Styringsgruppemøte med representanter fra helseforetakene.
2. Etablering av ny testmiljøplattform: Oppstart i arbeidet med behov og krav for ny testmiljøplattform.
3. Konseptskissene for prosjekt Regional Sone og AD presentert for ledergruppen i Sykehuspartner HF, for 

Helse Sør-Øst RHF og IKT-ledere for flere Helseforetak.

Neste rapporteringsperiode

1. Godkjenning av mandat for hovedprosjektet.
2. BP1 for flere prosjekter i hovedprosjekt Tverrgående tjenester.
3. BP2 for Regional Sonemodell og sikker sone for fellestjenester/PAM.

Overordnet
status

Hovedprosjekt Tverrgående tjenester er etablert. Prosjektet Regional sone og AD-struktur er i konseptfase og har høy prioritet. Det er igangsatt arbeid for å avklare tilnærming 
for en minimumsløsning for regional plattform for regionale initiativ (RIS/PACS, medikamentell kreftbehandling mm).

Interessent-
involvering

Prosjekt Regional sonemodell/AD-struktur samarbeider tett med ISOP og linjen. Konseptet er presentert for helseforetakene i arbeidsmøte 12-13 februar, og ble godt mottatt. 
Dette følges opp i sentrale fora som IKT-ledermøtet. For andre prosjekter blir dialog med HFene ivaretatt i styringsgruppen. Det er etablert kontakt med interessenter i 
Regional Klinisk Løsning  og Sykehusbygg HF.

Tid/
Fremdrift

Prosjekt Regional sonemodell/AD-struktur pågår som planlagt. Delprosjektet Sikker landingssone PAM har et større omfang enn opprinnelig estimert, og det har ført til 
omprioritering av ressurser da delprosjektet er på kritisk linje. 

Kostnad
Det vil utarbeides styringsdokument med finansieringsbehov for prosjekter klare for overgang til gjennomføringsfase.

Omfang
Omfangsøkning for Sikker landingssone PAM (del av Regional Sone og AD-struktur) i forhold til tidligere planer.

Risiko
Kompromittering av sikkerhetssone for PAM under bygging er største risiko for Regional sone og AD og håndteres gjennom tiltak/aksjoner i prosjektet.

Ressurser
Prosjekt Regional sone og AD har så langt mobilisert ønskede ressurser. Krav til spisskompetanse gjør tilgjengelighet på ressurser er begrenset og videre mobilisering 
krevende.

Gevinstplan
Utarbeides for prosjektene.

G

Gu

G

G

G

G

G

G



PROSJEKT: WINDOWS 10

Denne rapporteringsperioden

1. Formell oppstart av fase 3 (DXC kontrakten) er gjennomført.
2. Videre utrulling på Proof of Concept trinn 1 er iverksatt for de neste 43 brukerne i Sykehuspartner HF. 
3. Detaljert løsningsdesign for Windows 10 (1803) er gjennomgått med STIM arkitektur og sendt ut på 

høring til alle Helseforetak. 
4. Arbeid med beslutningsunderlag for behandling av manglende tilgang til Oslo universitetssykehus HF  

domenet for Juriba Dashworks
5. Kundemøte #3 med helseforetakene er gjennomført.

Neste rapporteringsperiode

1. Lavnivå design (LLD) for Windows 10, samt klientdesign for Windows 10 (begge 1803 
versjon).

2. Plan for oppløft til 1809 versjonen av Windows 10 for volumdistribusjon, samt utvikling.
3. Gjennomgang med RSV rundt Windows 10 og forberedelse til ROS i neste fase.
4. Planlegging og tilrettelegging for Proof of Concept trinn 2, samt tilsvarende «piloter» ut 

mot utvalgte helseforetak.
5. Stabilt 1803 image planlagt overlevert til AMK og prehospitale løsninger den 01.mars.

Overordnet
status

Prosjektet gjennomfører Proof of Concept (PoC), og har rullet ut Windows 10 til de første administrative brukerne. Test pågår og pilotering fortsetter med flere administrative 
brukere. Parallelt pågår detaljplanlegging av utrullingen som starter i 2. kvartal. Prosjektet er i hovedsak på plan, men det er en stram tidsplan og høy kompleksitet.

Interessent-
involvering

Prosjektet har god dialog og godt samarbeid med helseforetakene. Prosjektet er i rute med de aktiviteter som det er lagt opp til i interessentanalysen og 
kommunikasjonsplan. Det er nylig gjennomført et nytt fellesmøte med alle helseforetakene.

Tid/
Fremdrift

Fremdriften i prosjektet fremdeles god, men det er avdekket kapasitets- og leveranseutfordringer i enkelte deler av linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF, og dette følges 
opp i samarbeid med linjen.

Kostnad
Hittil i år budsjettert 21 MNOK. Hittil i år forbrukt 21 MNOK.

Omfang
Det er behov for to endringer (ny teststrategi/metodikk og egen installasjon av Juriba Dashworks-løsning for Oslo universitetssykehus HF ) og dette blir behandlet via 
endringsanmodninger. Kostnader for disse endringene inngår ikke i budsjettet for Windows 10.

Risiko
Det tar lang tid for at tiltak får effekt. Dette gjelder spesielt for områdene tildeling av tilganger, samt bemanning/kapasitet for visse nøkkelområder. For Windows 10 
prosjektet gjelder dette innenfor for eksempel SCCM områder og Task sequencing.

Ressurser
Det er bemanningsutfordringer som vil kunne påvirke prosjektets fremdrift. Det arbeides aktiv for å løse dette.

Gevinstplan
Gevinstrealisering måles i henhold til mandat på antall utrullede enheter. Prosjektet har ikke startet utrulling enda. Via "Proof of concept" er ca. 50 PC-er oppdatert.
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Program ISOP - per februar 2019

Kommentar til overordnet status - programnivå

De fleste prosjekter følger plan, men enkelte prosjekter opplever noe forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift. Dette 
skyldes i hovedsak forsinkelser oppstått i tidligere måneder som ikke er innhentet, sykdom og ressursmangel (i 
hovedsak arkitekter). I de tilfeller der det ikke er mulig å finne tiltak for å innhente forsinkelse vil prosjektenes 
fremdriftsplan revideres. Programmet har nå økt fokus på gevinstrealisering i takt med at flere prosjektleveranser vil bli 
ferdigstilt og overlevert til linja i løpet av 2019.
Omfang: Arbeidet med å avklare leveranseomfang til Regional Klinisk Løsning har avdekket et behov for ytterligere 6 
årsverk. Trafikklys for omfang endres derfor fra grønt til gult.
Økonomi: Områdene styrket tilgangsstyring og sikkerhetsplattform har en årsprognose som overstiger sine allokerte 
rammer. Programmet overvåker utviklingen i årsprognosen for disse strømmene og vil treffe tiltak om nødvendig. 
Gevinst: Programmet har igangsatt arbeid med å kartlegge alle gevinster/effektmål og koble disse til de enkelte 
prosjektleveransene. I tillegg har programmet tett samarbeid med linjen for å sikre riktig gevinsteierskap for å 
understøtte gevinstrealisering etter overlevering. Fremdrift i dette arbeidet gjør at trafikklys for gevinst endres fra gul til 
grønn.

Eksterne avhengigheter til 
Sykehuspartner HF

1. Leveranser til Regional Klinisk Løsning 
2. Integrering mot HelseID fra Direktoratet 

for e-helse

Nøkkeltall per 
28.02.19

Regnskap hittil 
i år (MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Avvik mot 
årets 

budsjett 
(MNOK)

Investering 23,5 19,4 4,1

Drift 10,5 12,4 -1,9

Totalt 34,0 31,8 2,2

Ressurser 
(fulltidsekvivalenter)

68

# Mest kritiske risikoer

1

Manglende kontroll på avhengigheter til andre prosjekter i regionen kan føre til at 
avhengigheter blir oversett og det vil kunne føre til at programmets leveranser blir 
forsinket, blir mer kostbare eller ikke spiller sammen med andre leveranser i regionen. 
Tiltak: Kartlegge alle avhengigheter for egne leveranser og ha regelmessig dialog med 
berørte prosjekter. Risikoeier: Programleder. Tiltaksansvarlig: Prosjektledere.

2

Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke 
blir tatt i bruk eller blir omgått, og det kan føre til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak:
Identifisere gevinster og foreslå gevinsteiere. Risikoeier: Programeier. Tiltaksansvarlig:
Programleder.

3

Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noe sted å levere til, og det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, til driftsavvik og til at gevinster ikke blir realisert. Programmet har eskalert 
ressursbehov til linjeorganisasjonen og det pågår nå tiltak for å bygge opp kapasitet i 
linje. Tiltak: Programmet vil fortsette å varsle gjennom definert eskaleringsvei, dersom 
ikke tilstrekkelig ressursallokering blir gjort. Risikoeier: Programeier. Tiltaksansvarlig: 
Endringsansvarlige i programstyret.

4

Manglende involvering av helseforetakene (brukerne) kan føre til at de ikke ser nytten 
eller nødvendigheten av å ta i bruk løsningene, og det kan føre til at gevinster ikke blir 
realisert. Tiltak: Fremme orienteringssaker om programmets leveranser i Direktørmøtet, 
IKT-møtet og regionale fagråd, og avholde presentasjoner av programmets hensikt, 
leveranser og gevinster for helseforetakene. Risikoeier: Programeier. Tiltaksansvarlig:
Programleder.

Overordnet status pr 
hovedprosjekt/strømmer

Status 
01.19

Status 
02.19

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Styrket tilgangsstyring

Personvern

Sikkerhetsplattform

Forbedret risikostyring
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G
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Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift
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Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Arild Jacobsen
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HOVEDPROSJEKT: Styrket tilgangsstyring

Denne rapporteringsperioden (februar)

1. TiPAD: Roller i SIKT ferdig kartlagt
2. KOSAD: Admin desktop og Forvalter desktop ferdig bygget
3. PAM: Kvalitetssikring av kravspesifikasjon PAM utført hos tredjepart

Neste rapporteringsperiode (mars)

1. PAM: Kravdokumentasjon ferdigstilt
2. PAM: HLD utarbeidet og forankret
3. TiPAD: High level design av rollebibliotek kalt «Tilgangsstyring for privilegerte roller» v0.9
4. TiPAD: Database etablert konfigurert
5. BAT: Løsning produksjonssatt ved Sykehuset Telemark HF
6. IdM: CA PPM produksjonssatt i Sykehuspartner HF
7. KOSAD: Løsning produksjonssatt og klar for migrering
8. ISS: API GW SIT godkjent i test og produksjonssatt

Overordnet
status

Prosjektene for automatisert tilgangsstyring og bestilling av tilganger fortsetter utrulling og er i hovedsak på plan. Det samme gjelder identitetsbasert sikker samhandling (API-
GW) og styrket autentisering i HSØ. Noen av prosjektene har utfordringer med fremdrift. Dette gjelder konsolidering av driftsarbeidsflater som avventer levering av HW samt 
kortsiktig tiltak i prosjektet for privilegerte tilganger som har støtt på tekniske utfordringer. I tillegg tar det lenger tid enn forutsatt å få etablert eierskap til leveransene i linjen. 
Programmet er i tett dialog med ansvarlige ledere i linjen for å løse situasjonen. 

Interessent-
involvering

Det jobbes aktivt i prosjektene med å involvere linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Flere av prosjektene opplever at det er tidkrevende å etablere eierskap til forvaltning 
i linjeorganisasjonen av løsningene som bygges, herunder definisjon av roller og utpekning av personell til å bekle disse rollene. 

Tid/
Fremdrift

IAM arkitektur har sykdom på sentral ressurs som påvirker leveranseevne inntil erstatning er på plass, økt leveransebehov hos RKL gjør at ISOP programmet pt. har for liten 
total arkitekt-kapasitet og utlysning etter flere arkitekter har foreløpig ikke løst behovet. ISOP nøkkelressurser er sentrale i STIM prosjekter pga. gjensidige avhengigheter, det 
er konstatert tekniske utfordringer med kortsiktig løsning i PAM og OFAD leveransene må revideres da de ikke i tilstrekkelig grad møter helseforetakenes behov. 

Kostnad
For strømmen styrket tilgangsstyring viser årsprognosen et overforbruk på budsjetterte driftskostnader. Dette skyldes forskjøvet overgang til gjennomføringsfase for enkelte 
prosjekter samt større ressursbehov enn forutsatt, blant annet for å understøtte leveranser til Regional Klinisk Løsning og program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). Programmet overvåker dette og vurderer tiltak.

Omfang Arbeidet med å avklare leveranseomfang til Regional Klinisk Løsning har avdekket et behov for ytterligere 6 årsverk. Prosess for innleie er iverksatt.

Risiko

Ressurser Mangel på ressurser i enkelte prosjekter medfører forsinkelser og påfølgende behov for re-planlegging. 

Gevinstplan
Arbeid med å etablere gevinstplan og gevinstkart per leveranseområde pågår.
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Forkortelser: TiPAD = Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i Active Directory, KOSAD = Konsolidering av driftsarbeidsflater, PAM = Privileged access management, BAT = Bestilling av tilganger, IdM = 
Identity management, ISS = Identitetsbasert sikker samhandling og CA PPM = Prosjektstyringsverktøy i Helse Sør-Øst.



HOVEDPROSJEKT: Personvern

Denne rapporteringsperioden (februar)

1. MP 2.3: Tidligere utfylt protokollarbeid overført til ny mal (databehandler). 
2. MP 5.2 Fasilitering av workshops for utfylling av protokoll ansattdata for øvrige seksjoner. 

Neste rapporteringsperiode (mars)

1. MP 4.1: Plan for gjennomføring av L4 «Revisjon internkontroll» etablert. 
2. MP 4.3: Krav til dokumenter internkontroll kartlagt
3. L2.3: Avholde workshops for å fasilitere utfylling av protokoll som dekker 5-10 

applikasjonstjenester innenfor 21 kundetjenester
4. L5.2: Oppdatert oversikt over behandlingsaktiviteter som inkluderer ansattdata som ivaretar krav i 

artikkel 30
5. 2.d: Tidligere utfylt protokollarbeid overført til ny mal.
6. 4.a: Plan og struktur for hvordan L4 leveransene gjennomføres.

7. 5.b: Utfylt protokoll for ansattdata med gap-liste med ansvar og frister overlevert til linjen. 

Overordnet
status

Prosjektet har god fremdrift på leveranser som er ressurssatt med interne ressurser. Enkelte leveranser hvor man er avhengig av å innhente ekstern kompetanse er forsinket som følge av utfordring 
med å få tak i rett kompetanse i markedet. Majoriteten av arbeidet innen personvern i Sykehuspartner HF gjøres i linjen. 

Interessent-
involvering

Prosjektet har viktige interessenter representert i styringsgruppen og samarbeider tett med linjen om leveransene. 

Tid/
Fremdrift

Av prosjektets seks leveranser har tre mindre forsinkelse og en leveranse er ikke påstartet. Forsinkelsene skyldes manglende ressurser. Etter gjentatte utlysninger uten å få tak i relevant kompetanse 
har prosjektet forlenget fremdriftsplan for berørte leveranser ut 2. halvår 2019.

Kostnad

Omfang
Forslaget om utvidet protokollarbeid ifb. databaseløsning representerer et utvidet omfang og dette forlenger fremdriftsplanen for en av leveransene med første kvartal.

Risiko
Det er risiko for at prosjektet må forlenges ytterligere dersom man ikke får tak i riktig kompetanse i markedet.

Ressurser Fire roller er utlyst i samarbeid med linjen. Det er usikkerhet rundt tilgjengelighet av ønsket kompetanse i markedet. 

Gevinstplan Prosjektet samarbeider med programmets ressurs innen gevinstarbeid om nærmere beskrivelse av gevinstrealiseringsplan. 
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HOVEDPROSJEKT: Sikkerhetsplattform

Denne rapporteringsperioden (februar)

1. Sårbarhetsscann av tjenester i gammel Internett sone ferdigstilt og rapport mottatt
2. Læringsportalen overlevert til linjen
3. Pilotering av endepunktssikring på samtlige helseforetak gjennomført, klargjort for utrulling

Neste rapporteringsperiode (mars)

1. Styrket epost sikring produksjonssatt for Sykehuspartner HF
2. Ferdigstille planlagt utrulling av analyseplattform
3. 2-faktor løsning for hjemmekontor rullet ut på Sykehuspartner HF

Overordnet
status

Prosjektene har god fremdrift og leverer i hovedsak på plan. Fire av seks identifiserte leveranser vil være ferdigstilt innen påske. De to siste leveransene er påstartet og 
utrulling blir ferdigstilt i løpet av  andre kvartal (i stedet for første kvartal) som følge av endret utrullingsstrategi. Sykehuspartner vil da ha økt sin evne til å forhindre, 
detektere og håndtere eventuelle dataangrep betydelig.

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad
For sikkerhetsplattform viser årsprognosen et merforbruk investeringsmidler. Dette skyldes anskaffelse av e-postsikring som var budsjettert som leie og dermed driftskostnad, 
men som ble anskaffet som investering. 

Omfang

Risiko

Ressurser

Gevinstplan
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G
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HOVEDPROSJEKT: Forbedret risikostyring

Denne rapporteringsperioden (februar)

1. -

Neste rapporteringsperiode (mars)

1. Ny ROS-metodikk herunder reviderte sikkerhetsprinsipper og ny ROS-mal med felles 
risikoakseptansekriterier fremlegges for RSR for orientering og godkjenning

Overordnet
status

Prosjektene følger plan.

Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad

Omfang
For prosjektet Virksomhetsbasert risikostyring overføres gjenværende prosjektleveranser til linjen sammen med tilhørende ressursallokering og budsjett. Prosjektet vil som 
følge av dette forberede BP4 (avslutning) og sluttrapport.

Risiko

Ressurser
Prosjektet Forbedret risikostyring har behov for økt tilgang på nøkkelressurs for å unngå forsinkelser. Prosjektet er i dialog med ressurseier om å løse situasjonen. 

Gevinstplan
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Utvikling (1 av 2)

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje i februar var 100 %, målt gjennom ressursbookingsystemet i CAPPM, 
justert for ferieavvikling. 53 % av ressursene som leverte timer til Regional IKT-prosjektportefølje i februar var interne ressurser. 

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/ bidratt inn følgende leveranser i februar 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 HFs leveranser innen telefoni og trådløst nettverk til Tønsbergprosjektet – Nytt Psykiatribygg, er tilpasset endringer i 
byggeprosjektets planer og klargjøres for akseptansetesting. Det er høy aktivitet 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 har hatt noen forsinkelser i anskaffelsesprosessen og blir tidsforskjøvet ca. en måned og ny leveransefrist er satt 
til utgangen av mai 2019. Ny dato er akseptert av Oslo universitetssykehus HF. 

PROSJEKT ASK

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har per februar sanert 1 735 servere av et opprinnelig avtalt omfang på ca. 2 100 
servere. Dette er en økning på 91 sanerte servere fra forrige rapportering. 

Prosjektet arbeider også videre med å sanere applikasjoner. Målsettingen for 2019 er ca. 250 applikasjoner på tvers av alle helseforetak, hvorav 
ca.105 applikasjoner per nå er vedtatt sanerte. ASK har plan om å få vedtatt ytterligere applikasjonssanering i april 2019.
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Utvikling (2 av 2)
PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS 

Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF ble gjennomført i henhold til plan innenfor IKT/MTU helgen 1-3. 
februar. Prosjektet følger oppsatt plan, og leverer i et omfang og med kvalitet som er i henhold til avtalt nivå. Estimert kostnad for prosjektet er noe 
over oppsatt budsjett (<10 %). Perioden med Early Life Support (ELS) er avsluttet, og prosjektet arbeider med å ferdigstille formell overlevering til 
Sykehuspartner HFs driftsorganisasjon, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. BP4 (avslutning gjennomføringsfasen) er planlagt 
til  29. mars, og endelig avslutning (BP5) er planlagt medio april. Prosjektet avvikler prosjektressurser i takt med plan. 

ANDRE PROSJEKTER OG LEVERANSER
• Leveranseteam Oslo universitetssykehus HF har etablert en arbeidsform med samlokalisering av Sykehuspartner HF ansatte og ansatte fra IKT-

avdelingen ved Oslo Universitetssykehus HF. Det er laget en prioritert liste over hvilke leveranser teamet skal fokusere på. I listen er det satt 
forventing om at syv prioriterte leveranser skal være klar innen påske. Disse leveransene holder planen om å bli ferdigstilt til avtalt tid. 

• Sykehuset i Vestfold HF fikk første helgen i februar oppgradert radiologiløsningen for RIS og Pacs på ny infrastruktur. 

• Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF har gjennomført en større organisasjonsendring som har krevd tilpasninger i kliniske 
og administrative systemer. Endringer ble utført i PAGA, GAT, IDM og Dips samt syv andre kliniske systemer, og det ble satt opp og migrert innhold 
til nye felles filomåder. 

• Sørlandet Sykehus HF fikk infrastrukturen til laboratoriesystemet Unilab oppgraderte. Videre ble TEST-miljøene for laboratoriesystemene flyttet 
over til SIKT-domenet. Oppgraderingen muliggjør en videre planlagt oppgradering av Unilab-programvaren.

• Sørlandet Sykehus HF gikk i februar i produksjon med Admit discharge transfer (ADT) meldinger i fødesystemet Partus. ADT meldinger gir gevinster 
for foretakene ved at meldinger sendes automatisk fra pasientjournalsystemet DIPS til fødesystemet Partus, noe som øker datakvaliteten og 
reduserer risikoen for feilregistreringer. 

• Sykehuset Østfold HF fikk i slutten av januar oppgradert løsning for Ressurs- og prosesstyring med meldingstjener og klargjort for bruk av flere 
typer mobiltelefoner. I etterkant av oppgraderingen har det pågått feilrettinger av leverandør. Løsningen er tatt i bruk av foretaket, men 
leveransen er ikke godkjent av verken foretaket eller Sykehuspartner HF. 
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus i februar samsvarer med budsjettmål for perioden. Det pågår fremdeles ulike rekrutteringstiltak og prosesser for å nå 
planlagt bemanning til ulike utviklingsprosjekter. 
Turnover: Turnover i februar 2019 viser 8,8 %, samme nivå som i januar. Turnover holder seg jevnt på samme nivå det siste halve året og situasjonen kan betegnes 
som tilfredsstillende. 
Sykefravær: Mål for sykefravær i 2019 er satt til 5,7 %. Sykefraværet per januar viser 6,1 %, mot 7,1 % i januar 2018.  Fraværet per virksomhetsområde viser en positiv 
nedgang for enkelte områder, mens det for andre er en økning. 

TILTAK

Bemanningsutvikling: Utarbeidelse og gjennomføring av ulike tiltak for merkevarebygging.
Sykefravær: Styrke partssamarbeidet gjennom workshops der økt samhandling jf. ny IA-avtale er tema. HMS/IA-samarbeidsmøter på Virksomhetsområdenivå med 
VO-direktør, VO-verneombud og HR. Økt fokus på ForBedring som forebyggende sykefraværstiltak.
Turnover: Plan for tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi videreføres i 2019.
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Bemanningsutvikling SPHF 2017-2019
Reellt FTE
SPHF
(Månedsverk
månedslønne
de)

Budsjett FTE
SPHF

Antall
ansatte

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 % 6,5 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 6,1 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 %

2018 7,1 % 7,5 % 6,4 % 5,7 % 4,7 % 5,0 % 6,6 % 5,8 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 6,6 %

2019 6,1 %

Mål 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %
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