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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF informerer styret månedlig om foretakets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport for februar 2020.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra Oppdrag og bestilling 
2020. Det er positivt at Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav vedrørende levere som avtalt, 
økonomi, brukertilfredshet, effektivitet og sykefravær i februar.  
 
For Forsyningssenteret ble det i februar innført prioritering av uttak av enkeltvarer i forbindelse med 
Korona-situasjonen. Dette medfører noe lavere leveransepresisjon. 
  
Leveransepresisjonen for tjenesteleveranser er høyere enn resultatkravet i februar. Dette følger av 
et systematisk arbeid over tid for å forbedre datakvalitet og leveranseprosesser. Det er god dialog 
med helseforetakene, og det er avgjørende med en videre tett oppfølging og kontinuerlig forbedring 
av leveranseprosessene for å sikre en videre positiv trend. Omfanget av åpne saker øker med 37 fra 
januar, 18 saker opp fra baseline per 31. desember 2019. Selv om det avsluttes flere saker enn snitt 
per måned fra 2. halvår 2019, bestilles det også flere leveranser enn snitt for denne perioden. Det 
iverksettes derfor flere tiltak vedrørende gjennomgang av type åpne saker i dialog med 
helseforetakene, samt etablering av prosess for vurdering og prioritering av nye forespørsler opp 
mot avtalte kundeplaner.   

Målet om 28 grønne dager i februar er ikke nådd for helseforetakene. Det har vært utfall av 
regionale tjenester, noe som påvirker flere helseforetak. Tjenestetilgjengelighet og antall kritiske 
hendelser er i henhold til resultatkrav. I stor grad er rotårsak til hendelsene funnet, og tiltak er 
implementert.  

I perioden er tildelt kapasitet til regionale prosjekter lavere enn resultatkravet. Det er nå ansatt nye 
medarbeidere i nøkkelstillinger, og dette vil på sikt bedre situasjonen for levert kapasitet innenfor 
spesifikke fagmiljøer.  
 
Per februar er de tidskritiske prosjektene Mobilitetsplattform, Regional Citrix-plattform og Trådløst 

nettverk i henhold til plan i program STIM. Prosjekt Windows 10 har vesentlige avvik på omfang, tid 

og kost, og revidert plan legges fram for styret til behandling, sak 025-2020. Etablering av forvaltning 

av Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring pågår. Prosjekt Regional telekomplattform 

gjennomfører tiltak for å sikre fremdrift grunnet mangel på tekniske ressurser og forsinkelser hos 

leverandør og prosjekt. Moderniseringsprosjektene Modernisering nettverk og Felles Plattform 

planlegges lagt frem for beslutning i 1. halvår 2020. Prosjekt Mobilitet, Testplattform, 

Tjenestemigrering og Felles driftsmodell er i konseptfase iht. STIM leveranseplan 2020. 

 
Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har en portefølje på 
åtte aktive prosjekter, hvorav sju prosjekter er i gjennomføringsfase og skal avsluttes i løpet av 2020. 
Prosjektene Styrket autentisering (SA) og Privilegerte tilganger (PAM), har begge avhengighet til at 
test- og produksjonsmiljøer blir levert i Sikkerhetssone av STIM-programmet, jf. omtale av 
forsinkelse sist i sak 012-2020. Basert på revidert plan vil PAM-prosjektets sluttdato bli forskjøvet 
med om lag tre måneder. Dette vil gi noe økte prosjektkostnader. Prosjekt SA har gjennom 
omrokkering av prosjektaktiviteter foreløpig ikke flyttet på sluttdato 
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Programmet og prosjektene opprettholder det gode samarbeidet med helseforetakene og 
linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF for å forberede dem på mottak av leveranser fra programmet 
og på endringene som disse leveransene vil medføre. 
 
Sykehuspartner HF realiserer et driftsresultat på 8 MNOK i februar, 4 MNOK bedre enn budsjett. Det 
positive resultatavviket i februar skyldes høye inntekter knyttet til kundestyrte avtaler samt lavere 
kostnader innen ordinær drift. Hittil i år er driftsresultatet på 32 MNOK som er 15 MNOK bedre enn 
budsjett. Det positive avviket hittil i år skyldes i hovedsak lavere personalkostnader og lavere innleie 
av ekstern bistand enn budsjettert. Dette er i henhold til planlagte tiltak for å ha kontroll på 
inngangsfarten i 2020 og for å ha en moderat reserve.  
 
Investeringer per februar utgjør 106 MNOK mot budsjett på 222 MNOK, et positivt avvik på 116 
MNOK. For investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør totale investeringer 103 MNOK mot 
budsjett på 172 MNOK. Av mindreforbruket på 69 MNOK skyldes Utstyrsforvaltning 31 MNOK. I 
januar og februar har man levert fra lager i påvente av avtale med ny leverandør. For investeringer 
styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør totale investeringer 3 MNOK mot budsjett på 50 MNOK. Av avviket 
utgjør Regional laboratoriedataløsning som ikke er overført fra Regional IKT 37 MNOK. Det forventes 
at avvikene er midlertidig og prognosen for 2020 opprettholdes lik budsjett. Inngangsfarten inn i året 
var preget av tiltak for å redusere kostnader i 2019 og det tar noe tid å få opp fremdriften. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Per februar er det et positivt økonomisk resultat, og antall kritiske hendelser er bedre enn målkrav til 

tross for at målkrav om 28 grønne dager ikke er nådd. Sykehuspartner har en leveransepresisjon 

over resultatkravet for perioden, og iverksatte tiltak er i ferd med å gi resultater. Det er viktig å 

styrke prosessen for behandling av innkomne saker, de prioriterte leveransene er lagt inn i 

kundeplanene, og nye leveranser må prioriteres opp imot disse. Det er god dialog med 

helseforetakene, og det er avgjørende med en videre tett oppfølging og kontinuerlig forbedring av 

leveranseprosessene for å sikre en videre positiv trend. 

Pr. februar påvirker Korona-situasjonen leveransepresisjonen til forsyningssenteret, fra mars har 

dette i tillegg preget arbeidet med sikker og stabil drift og leveranser (jmfr. sak 019-2020). 

Sykehuspartner HF er i grønn beredskap og har innført streng endringskontroll. Følgende 

prioriteringer gjelder: 

1. Sikker og stabil drift 
2. Korona-relaterte leveranser, inkludert hastebestillinger fra helseforetakene 
3. Opprettholde en normal driftssituasjon – herunder arbeid med leveranser, prosjekter og 

programmer.   

Dette har konsekvenser for øvrig arbeid i Sykehuspartner HF, og vil prege virksomhetsrapporten for 

mars. Administrerende direktør vil gi en oppdatert status til styret i møtet. Saksgrunnlaget 

ettersendes for å være mest mulig oppdatert opp mot styremøtet (vedlegg til sak 027-2020). 

Det er en høyt prioritert oppgave for Sykehuspartner HF å lykkes med program STIM. Revidert plan 
for Windows10 prosjektet legges fra for styret i en egen sak. Det arbeides videre med å styrke 
styringen av STIM programmet jmfr. sak 012-2020. Videre gjennomføres det tiltak for å utnytte 
linjeorganisasjonens kompetanse bedre, bedre involveringen og i større grad ansvarliggjøre linjen for 
resultatene av STIM. Det er helt avgjørende å opprettholde det gode samarbeidet med 
helseforetakene, og helseforetakenes ansvar må tydeliggjøres. STIM tydeliggjør rollene i 
programledelsen, prosjekteierskapet fordeles på flere ressurser og rollen legges til linjen der det 
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vurderes som hensiktsmessig. Det vurderes i tillegg endringer i styringsgruppesammensetningene og 
opprettelse av egne referansegrupper. 
 
 Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per februar 2020.  
 


