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Styringsparametere

Februar 
Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år
Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 24 28 25 28 28 28

Tilgjengelighet for brukere 99,98 % 99,00 % 99,98 % 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser -7,0 % 0,0 % 54,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 90,0 % 98,0 % 91,0 % 98,0 % 98,0% 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 74,0 % 60,0 % 54,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker 2,8 % -2,5 % 1,3 % -5,0 % -30,0 % -30,0 %

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,3 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet Rapporteres 2x pr år >=4,1 >=4,1

Kvalitet på leveranse Rapporteres tertialvis >=3,7 >=3,7

Leveransevolum Rapporteres tertialvis Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 9 MNOK 5 MNOK 32 MNOK 17 MNOK 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 47 MNOK 73 MNOK 103 MNOK 172 MNOK 984 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 539 1 587 1 523 1 584 1 623 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig

Sykefravær (per januar) 4,1 % 5,5% 4,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,0 % 97,0 % 96,7 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 6,1 %/1242 3,0 %/1 172 4,9 %/1 128 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172

Målekort 2020  



3

Driftskalender - grønne dager per 
HF

Målet om 28 grønne dager i februar er ikke nådd for helseforetakene. Hendelser på regionale tjenester som Læringsportalen og HR-ERP 
har påvirket mange helseforetak. Utover dette har hendelser vedrørende kurveløsning og elektronisk pasientjournal gitt røde dager i 
februar. Rotårsak er funnet i 80 % av disse hendelsene og tiltak er implementert. Videre rotårsaksanalyse pågår der dette ikke er funnet. 
Totalt antall hendelser er redusert fra januar. 

Antall kritiske hendelser Sammenlignet med samme periode i 2019 har det vært en mindre nedgang, fra 15 til 14 kritiske hendelser, og mål for februar er nådd. 
Differansen mellom 2019 og 2020 for januar har medført at akkumulert mål hittil i år 2020 ikke er nådd. 

Levert kapasitet iht. bestilling I perioden er tildelt kapasitet åtte prosentpoeng lavere enn resultatkravet til regionale prosjekter. RKL melder gult på ressurser da det 
fortsatt mangler nøkkelkompetanse på enkelte områder. Det er nå ansatt nye medarbeidere i nøkkelstillinger, og dette vil på sikt vil 
bedre situasjonen for levert kapasitet fra enkelte fagmiljøer. Sykehuspartner HF vurderer løpende aktuelle tiltak for å forbedre
situasjonen fremover. 

Redusere åpne saker Per februar er det en negativ utvikling og antall åpne saker øker med 37 fra januar, eller 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.  

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Korona-situasjonen førte til at Forsyningssenteret i perioden gikk tom for enkelte varer på ordinært lager. Det er innført en mer 
samordnet bestillings- og prioriteringsdialog med helseforetakene, med ytterligere prioritering og rasjonering i dialog med Helse Sør-Øst 
RHF. Sykehuspartner HF har også et nært samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.
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Løpende driftskvalitet -
driftskalender

Rullerende tre måneders gjennomsnitt av antall grønne dager* for alle større helseforetak* Grønne dager: ingen 1A [Kritisk (1) hastesak (A)] eller 2A hendelser. Inkluderer ikke 
eksterne hendelser der Sykehuspartner ikke har driftsansvar. 

Tilgjengelighet for brukere
100% = total kalendertid fratrukket avtalte vedlikeholdsvinduer. Tilgjengelighet = (total oppetid – samlet nedetid) / total oppetid. Antall kritikalitet 1 tjenester * 
60min*24t*365dager/12 = snitt antall minutter oppetid pr mnd – registrert nedetid fra 1A hendelser.

Antall kritiske hendelser
Antall hendelser kategorisert som 1A i henhold til "Service Level Agreement" (SLA) mellom Sykehuspartner HF og helseforetak. Inkluderer også eksterne hendelser. Prosentvis
endring fra 2019

Levert kapasitet iht. bestilling Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder. 

Leveranser iht. avtalt dato med 
kunde

Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til avtalt leveransedato. Avtalt leveransedato er den dato som til enhver tid er sist 
avtalt med kunde. 

Redusere åpne saker Redusere åpne leveranser (SLA +TE). Inkluderer leveranser satt på vent. Baseline er 1 329 åpne saker per. 31. desember 2019.

Brukertilfredshet Spørreundersøkelsen "Temperaturmåling" svar på spørsmål 3 "Totalt sett, hvor fornøyd er du med....". Gjelder samlet for IKT og HRØR

Kundetilfredshet Måling av kundetilfredshet for alle kunder, rettet mot  de øverste ledelsesnivåene.  Måles 2 ganger pr år. Siste måling inkluderes. Spørsmål 9 vedr. totalopplevelse rapporteres

Kvalitet på leveranse Tilfredshetsmåling per kundeinitierte leveranseoppdrag (tjenesteendringer). Skala: 1-6

Leveransevolum
Andel timer brukt på kundeinitierte leveranseoppdrag (TE)+ SLA i % av totalt timeforbruk i Sykehuspartner HF. 
Totalt antall timer brukt på leveranseoppdrag (tjenesteendringer + SLA).

Økonomisk resultat Bokført resultat for inneværende måned og hittil i år, inkludert Forsyningssenteret. 

Investeringer (inkl. lokale HF) Bokførte investeringer for inneværende måned og hittil i år.

Administrasjonseffektivitet
Andel interntid av totaltid for alle ansatte. Total kapasitet = totalt antall timer for alle ansatte i Sykehuspartner. Administrasjon = interntid, basert på budsjettunderlag for den 
enkelte organisasjonsenhet

Brutto månedsverk
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med 
lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. + konsulenter. På «hittil i år» og «mål 
for året» er det benyttet snitt brutto månedsverk. 

IKT-kostnad per ansatt
IKT-kostnader i Sykehuspartner HF med unntak av varekostnad og HR- og logistikkområdet. Prognose for antall lønns- og trekkoppgaver (LTO) for budsjett 2020 brukes i 
grunnlaget. 

Sykefravær (per desember) «Fravær fra lønnet arbeid på grunn av sykdom» ref. www.ssb.no

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Andel varer levert i rett tid fra Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon Antall lønns- og trekkoppgaver per årsverk i lønnsproduksjon, måles årlig. Baseline er 1 138 per 31. desember 2019.

Målekort – definisjoner 
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Sykehuspartner HF Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 <27 dager 27 dager >=28 dager

Tilgjengelighet for brukere 99,0% <98,0% >=98,0% - <98,5% >=98,5%

Antall kritiske hendelser 0,0% >20,0% <=20,0% - >0,0% <=0,0%

Regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 98,0% <90,0% >=90,0% - <95,0% >=95,0%

Prioritering av 
tjenestebestillinger og 
leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 60,0% <55,0% >=55,0% - <60,0% >=60,0% 

Redusere åpne saker                    * -30,0%
<-20,0%*(periode/12) >=-20,0%*(periode/12) –

<-30,0%*(periode/12)
>=-30,0%*(periode/12)

Brukertilfredshet 5,0 <4,5 >=4,5 - <5,0 >=5,0

Kundetilfredshet 4,1 <3,1 >=3,1 - <4,1 >=4,1

Kvalitet på leveranse 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7

Leveransevolum Nullpunktsmåling

Effektivisere driften

Økonomisk resultat (inkl. 
Forsyningssenteret)

100 Skjønn

Investeringer (inkl. lokale HF) 984 Skjønn

Administrasjonseffektivitet 12,0% >15,0% <=15,0% - >12,0% <=12,0%

Brutto månedsverk 1 623 Skjønn

IKT-kostnad per ansatt 40 550 kroner Skjønn

Sykefravær (per desember) 5,5% >6,0% <=6,0% - >5,5% <=5,5%

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 97,0% <92,0% >=92,0% - <95,0% >=95,0%

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon
3 % økning fra 
2019 = 1172

<1,0% >=1,0% - <3,0% >=3,0%

Grenseverdier 

*



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF februar

Oppsummering: 
Positivt avvik på 4 MNOK i perioden. Dette skyldes høye inntekter knyttet til 
kundestyrte avtaler samt lavere kostnader knyttet til ordinær drift. 

• Driftsinntekter: Positivt avvik knyttet til nye kundestyrte avtaler. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter 
oppveies av en økning i aktiverbare timer i perioden. 

• Lønnskostnadene: er i henhold til budsjett i perioden. 

• Avskrivingene: er i tråd med budsjett og viser totalt et negativt avvik på 0,5 MNOK i 
perioden. Den negative avviket er knyttet til kundetjenesten Infrastrukturplattform 
som hadde høyere investeringer i Q4 2019 enn forutsatt i budsjett.

• Avtalekostnaden: er 3 MNOK høyere enn budsjett, men er i sin helhet knyttet til 
fakturerbare lisenser blant annet knyttet til utvidet support. 

• Ekstern bistand: er i tråd med budsjett i perioden. For program STIM er det gjort en 
overordnet avsetning på 10 MNOK, i tråd med budsjett, knyttet til fremtidige 
driftskostnader.

• Andre driftskostnader: er i tråd med budsjett i perioden. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 8 8 0

Driftsinntekter 339 331 8

Konsulentinntekt 12 15 -3

Sum driftsinntekter 359 354 5

Lønnskostnader 87 87 0

Overtid og ekstrahjelp 4 4 0

Pensjonskostnad 14 12 -1

Lønnsrefusjoner -3 -2 0

Annen lønn 17 17 0

Aktiverbare timer -12 -9 3

Varekostnad 3 3 -1

Avskrivninger 97 97 -1

Lisenser,service og vedlikehold 88 85 -3

Ekstern bistand 31 31 0

Andre driftskostnader 18 19 0

Sum driftskostnader 345 343 -3

Driftsresultat 14 12 2

Nettofinans -6 -6 0

Resultat 8 5 3

Herav endrede pensjonskostnader 1 1

Resultat etter pensjons justering 9 5 4

Denne periode (Feb)



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

Oppsummering: 
Lavere personalkostnader og redusert nivå på ekstern bistand gir et 
positivt avvik på 14 MNOK i starten av 2020 og er i henhold til plan. For å 
unngå for høy inngangsfart i 2020 ble det holdt igjen på rekruttering og 
ekstern innleie ved inngangen til året. En gjennomgang av 
bemanningsplaner på tvers av virksomhetsområdene vil gjennomføres, 
og positivt avvik skal sikre at det er tilgjengelige midler for å kunne 
gjennomføre nødvendige tiltak.

• Driftsinntekter: Positivt avvik på som følge av en økning i kundestyrte 
avtaler. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen 
konsulentinntekter og aktiverbare timer utgjør 5 MNOK. 

• Lønnskostnadene: er 6 MNOK lavere enn budsjett. Det positive 
avviket skyldes færre ansatte, lavere overtidskostnader og høye 
refusjoner for sykefravær.

• Avskrivingene: er i tråd med budsjett og viser totalt et negativt avvik 
på 2 MNOK. Den negative avviket er knyttet til kundetjenesten 
Infrastrukturplattform som hadde høyere investeringer i Q4 2019 enn 
forutsatt i budsjett

• Avtalekostnaden: høyere enn budsjett, men er i sin helhet knyttet til 
fakturerbare lisenser blant annet knyttet til utvidet support. 

• Ekstern bistand: lave kostnader gir positivt avvik på 7 MNOK.  

• Andre driftskostnader: ingen vesentlige avvik

Sykehuspartner HF

(MNOK)

 

Regnskap  Budsjett  Avvik  Budsjett  Prognose 

Basisramme 17 17 0 100 100

Driftsinntekter 669 661 8 4 036 4 036

Konsulentinntekt 24 31 -6 178 178

Sum driftsinntekter 710 708 2 4 314 4 314

Lønnskostnader 168 170 2 1 088 1 088

Overtid og ekstrahjelp 7 8 1 46 46

Pensjonskostnad 27 25 -2 150 163

Lønnsrefusjoner -5 -5 1 -27 -27

Annen lønn 32 34 2 201 201

Aktiverbare timer -20 -18 2 -107 -107

Varekostnad 5 5 0 32 32

Avskrivninger 195 193 -2 1 236 1 236

Lisenser,service og vedlikehold 171 170 -2 1 002 1 002

Ekstern bistand 55 62 7 293 293

Andre driftskostnader 35 35 1 222 222

Sum driftskostnader 669 678 9 4 136 4 149

Driftsresultat 41 30 11 179 166

Nettofinans -11 -13 1 79 79

Resultat 29 17 12 100 87

Herav endrede pensjonskostnader 2 2 0 13

Resultat etter pensjons justering 31 17 14 100 100

 År Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF februar og hittil *) (I)

* Budsjett for Sykehuspartner HF fra OBD på 984 MNOK er eksklusiv prosjektene «Regional forbedring» og «Overført fra Regional IKT» 

 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 

 Årsprognose 

pr feb 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 17 32 36 5 308 308

Sikker og stabil drift 9 35 53 18 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 6 13 25 12 99 99

Forvaltning av kundetjenestene 2 2 6 4 35 35

Automatisering og effektivisering 3 4 5 1 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 31 31 185 184 2

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 1 -1 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 6 6 5 -1 30 30

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 1 1 2 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3

Sum Investeringer styrt av SP 43 94 162 68 924 924

Lokal finansiering AHUS 1 1 6 6

Lokal finansiering SI 1 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 3 3

Lokal finansiering OUS 2 5 5 29 29

Lokal finansiering VV 1 1 2 9 9

Lokal finansiering SIV 1 -1 2 2

Lokal finansiering ST 2 2

Lokal finansiering SS 1 1 5 5

Lokal finansiering HSP

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 4 9 10 1 60 60

Sum Investeringer 47 103 172 69 984 984

Regional forbedring 1 2 12 10 70 70

Overført fra Regional IKT 2 2 38 37 422 436 -14

Sum investeringer styrt av HSØ 2 3 50 47 492 506 -14

Totalt 49 106 222 116 1 476 1 490 -14

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale 
investeringer:
Totale investeringer utgjør 103 MNOK mot budsjett på 
172 MNOK, altså et avvik på 69 MNOK. 
Av avviket utgjør Utstyrsforvaltning 31 MNOK. I januar 
og februar har Sykehuspartner levert fra lager i 
påvente av avtale med ny leverandør.    

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer utgjør 3 MNOK mot budsjett på 
50 MNOK. Av avviket utgjør Regional 
laboratoriedataløsning som ikke er overført fra 
Regional IKT 37 MNOK. 

Det forventes at avviket hentes inn i løpet av året. 
Prognosen for 2020 opprettholdes lik budsjett.

Se ytterligere kommentarer på neste side 



Investeringer Sykehuspartner HF februar og hittil (II)

• Generelt: Det totale investeringsnivået har ved inngangen til året ligger noe lavere enn budsjett. Dette har blant annet sammenheng med streng  
kostnadsstyring i annet halvår av 2019.

• STIM: Lavere nivå enn budsjettert pr februar skyldes anskaffelser som ikke er gjennomført fordi prosessen har tatt lengre tid enn forutsatt i budsjett. 
Dette gjelder primært hovedprosjektene Nettverk og Telekom.

• Sikker og stabil drift: Lavere nivå enn budsjettert pr februar skyldes periodisering av anskaffelser. Budsjettet er periodisert flatt, bortsett fra større 
lisenskjøp. Anskaffelser i dette budsjettet vil variere fra måned til måned, slik at et mindreforbruk pr februar vil hentes inn i løpet av året.

• Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP): Hovedforklaringen til avvik på 12 MNOK skyldes periodisering av anskaffelser for operativ sikkerhet. Anskaffelser vil 
varierer fra måned til måned. Programmet ISOP utgjør 11,6 MNOK som er 2,2 lavere nivå enn periodisert pr februar.

• Forvaltning av kundetjenestene: Pr februar utgjør tilgangen investeringsprosjekter som er videreført fra 2019. Det er foreløpig ikke startet opp nye 
prosjekter i 2020 pr februar som er årsaken til mindreforbruket, men det er tatt beslutning på oppstart av flere prosjekter i mars.

• Automatisering og effektivisering: Pr februar er det planlagt med 9 prosjekter i denne porteføljen hvorav fem er i gjennomføringsfasen.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Pr 31.12.2019 hadde Sykehuspartner opparbeidet seg et lager med periferiutstyr på 27 MNOK, som utplasseres 
primo 2020. Dette ble gjort på grunn av avsluttet kontrakt med leverandør av finansiell leie. Ny avtale med ny leverandør ventes igangsatt i løpet av 
kort tid. Per februar er det utplassert utstyr for 11 MNOK.

• Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Det er levert periferiutstyr for 1 MNOK pr februar som var bestilt i 2019 men først levert i år.

• Infrastruktur i Regional IKT: Pr februar er det levert ny infrastruktur til programmet Regional IKT for forskning (RIF) for 6 MNOK.

• Rettsmedisinske fag OUS: Investeringsprosjekt styrt av OUS.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via HSØ.

• Regional forbedring: Avvik på 10 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 37 MNOK skyldes Regional laboratoriedataløsning som ikke er overført fra Helse Sør-Øst RHF.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter februar

Oppsummering:

• Driftsinntekter: Over budsjett for perioden og hittil i år. 

• Annen inntekt: Likviditetstilskudd fra Helse Sør –Øst og 
tilsvarer budsjett. 

• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer 
selges til kostpris. 

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i 
sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikk-
kostnad i henhold til budsjett med 12,5 %, faktisk hittil i år er 
11,7 %. (Eks sanksjoner leverandører MNOK 1,2)

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 73 71 2 152 147 5 906

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 73 71 2 152 147 5 906

Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0 0

Overtid og ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0 0

Pensjonskostnad 0 0 0 0 0 0 0

Lønnsrefusjoner 0 0 0 0 0 0 0

Annen lønn 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 66 63 -3 136 130 -6 806

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 7 8 1 15 16 2 101

Sum driftskostnader 73 71 -2 151 147 -4 906

Driftsresultat 0 0 0 1 0 1 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 1 0 1 0

 Budsjett

2020 

Denne periode (februar) Hittil i år



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst februar og hittil i år

Oppsummering:

• Prognose for 2020 er forventet å være i tråd med 
budsjett for året. 

Februar 2020

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 8 8 0 17 17 0 100

Driftsinntekter 412 402 10 821 807 13 4 943

Konsulentinntekt 12 15 -3 24 31 -6 178

Sum driftsinntekter 432 425 7 862 855 7 5 221

Lønnskostnader 87 87 0 168 170 2 1 088

Overtid og ekstrahjelp 4 4 0 7 8 1 46

Pensjonskostnad 14 12 -1 27 25 -2 150

Lønnsrefusjoner -3 -2 0 -5 -5 1 -27

Annen lønn 17 17 0 32 34 2 201

Aktiverbare timer -12 -9 3 -20 -18 2 -107

Varekostnad 70 66 -4 142 136 -6 837

Avskrivninger 97 97 -1 195 193 -2 1 236

Lisenser,service og vedlikehold 88 85 -3 171 170 -2 1 002

Ekstern bistand 31 31 0 55 62 7 293

Andre driftskostnader 25 26 1 50 52 2 323

Sum driftskostnader 418 414 -5 820 825 4 5 042

Driftsresultat 14 12 2 41 30 12 179

Nettofinans 6 6 0 12 13 1 79

Resultat 8 5 2 30 17 13 100

Herav endrede pensjonskostnader 1 1 2 2

Resultat etter pensjons justering 9 5 4 32 17 15 100

 Budsjett

2020 

Denne periode Hittil i år
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Ingen helseforetak hadde 28 grønne dager i februar. Totalt antall hendelser var lavere i februar enn januar.

Driftskalender



Kritiske hendelser
Målet for perioden er nådd. Det har vært en mindre nedgang i forhold til samme periode i 2019, og en større nedgang i forhold til januar, med 26 kritiske hendelser i januar mot 14 
kritiske hendelser i februar.

1313

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 

• Økt involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

• Økt fokus på 
datakvalitet i 
saksbehandlings-
verktøy

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

tiltaksoppfølging etter 
uønskede 
driftshendelser 

• Videreføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Avvikshåndtering i februar

1414

I februar er det kun mindre endringer i antall meldte og lukkede avvik. Det er en mindre nedgang i meldte avvik fra andre helseforetak.  Sykehuspartner HF arbeider aktivt med meldekultur, 
både i egen virksomhet og i samarbeid med helseforetakene. I 2020 er oppmerksomheten rettet mot oppfølging og støtte for raskere håndtering av avvikene, samt videreutvikling av 
verktøystøtte. 

februar mars april mai juni juli august sept okt nov des januar februar

Åpne avvik forrige periode 198 202 216 246 152 130 124 159 153 151 145 161 173

Nye avvik 63 52 64 54 38 36 45 50 79 69 46 65 48

Internt innmeldt 27 28 33 22 18 10 11 26 29 41 23 31 27

Eksternt innmeldt 36 24 31 32 20 26 34 24 50 28 23 34 21

Lukkede avvik 124 64 59 38 37 47 32 48 79 75 30 56 53

Åpne avvik per månedsslutt 202 216 246 152 130 124 159 153 151 145 161 173 168



PROSJEKT AVVIK TILTAK

Windows10 • Ingen vesentlige endringer siden januar. Prosjektet er vesentlig 
forsinket. Den omfattende volumøkningen som var planlagt 
rundt årsskiftet er ikke oppnådd. 

• Hovedutfordringen for prosjektet er at applikasjonsporteføljen 
har stort omfang, ikke er standardisert og har en stor andel 
som ikke er Windows 10-kompatibel.

• Replanlegging pågår, revidert plan og revidert budsjett er planlagt fremlagt for 
styret 1. april. Ny plan vil ivareta en helseforetak-til-helseforetak tilnærming, der 
variasjoner i helseforetakenes portefølje hensyntas på en bedre måte.

• Videreføring av tiltak iverksatt i desember 2019 og januar 2020.

Sikkerhetssone • Feil og problemer med etablering av smartkort PKI-løsning, 
samt begrenset tilgang til ressurser og kompetanse, har 
forsinket leveranse av servere og støttesystemer. 

• Manglende allokering av ressurser til etablering av
tjenesteorientert driftsmiljø og organisasjon for sikkerhetssone 
medfører at arbeidet pågår ut mars 2020.

• Lokal tilstedeværelse fra alle involverte. Skjerming av linjeressurser fra andre 
driftsoppgaver. 

• Avhengighet til smartkort PKI-løsning er midlertidig løst ved å benytte 
midlertidige sertifikater inntil PKI er i stand til å utstede egne sertifikater.

• Omdisponering av utstyr for å håndtere lang leveringstid på fysiske servere.
• Tilgjengeliggjort produksjonsmiljø for PAM ISOP på Basefarm.

Telekom
bygging kjerne 
fase 3.1 

• Fremdriftsutfordringer grunnet manglende tilgang på tekniske 
ressurser

• Estimatene av tid og ressurser i opprinnelig plan er lavere enn 
behovet hos leverandør, i prosjektet og i linjen.

• Penetrasjonstest har gitt økt arbeidsomfang.
• Lange ledetider for ROS.

• Ressurstiltak og oppdatert detaljert operativ plan tilpasset tilgjengelige 
ressurser. Økonomi følges opp tett.

• Videre prosess for etablering av driftsmodell.
• Dokumentere nye rutiner for drift regional telekomplattform og gjennomgang av 

disse.
• Opplæring av ressurser for drift.
• Tett oppfølging og koordinering av driftsorganisasjonens ulike faggrupper

Program STIM februar 2020 – avvik mot plan, endringer fra forrige periode



PROSJEKT GJENNOMFØRT I PERIODEN KOMMENDE PERIODE

Mobilitetsplattform • Innsamling av Serie/IMEI nummer i gang på Sunnaas sykehus.
• Penetrasjonstest utført.

• Fysisk installasjon og konfigurering av mobilitetsplattform i to datasentre. 
• Godkjenning av penetrasjonstest fra Sykehuspartner HF avdeling Sikkerhet.
• Innsamling av Serie/IMEI nummere hos Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF. 
• Innføre Secure mail ved Sunnaas sykehus og Sykehuspartner HF.

Regional Citrix 
plattform

• Produksjonssetting for Vestre Viken HF. 
• Overlevert Sunnaas sykehus til Sykehuspartner HF linje. 
• Brukertest Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset i Telemark HF. 
• Design, risiko og sårbarhetsanalyse for test Sykehuset Østfold HF.

• Ferdigstille brukertest for Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Revmatismesykehuset.
• Klargjøre infrastruktur og oppskalere miljø for Sykehuset i Vestfold HF for produksjon 01.04.20.
• Lukke utestående restanser for Sørlandet Sykehus HF og Vestre Viken HF før overlevering til Arbeidsflate.

Regional
telekomplattform

• Videre arbeid med ferdigstilling av Telekom kjerne.
• Redundanstesting og brukerkartlegging. 
• Alle IT/nettverkshindringer løst for støttesystem for utrulling.

• Iverksette tiltak som sikrer ferdigstillelse av Telekom kjerne.
• Videre arbeid med pilotering ved Oslo universitetssykehus HF.

Sikkerhetssone • Tilgjengeliggjort produksjonsmiljø for PAM ISOP på Basefarm.
• Sikkerhetssonens avhengighet til PKI midlertidig løst ved å benytte 

midlertidige sertifikater.

• Tjenesteorientert driftsmiljø og organisasjon for sikkerhetssone plattform i samarbeid med linjen. 
• Ferdigstille sikkerhetssone oppdatert med riktige sertifikater. 
• Etablere redundant løsning. Vurdere behov for skalering til 24/7.

Trådløst nett • Gjennomført utrulling iht plan. • Implementering på Bærum og Kongsberg sykehus. 
• Ferdigstilling på Sykehuset Sørlandet HF og Sykehuset Telemark HF i 1. kvartal.
• Montere og aktivere aksesspunkt ved Oslo universitetssykehus HF. Ca 700 aksesspunkt gjenstår i 2020.

Windows10 • Oppgradering og pilotering pågår ved åtte foretak iht. plan.
• Tekniske avklaringer for utrulling Akershus universitetssykehus HF og 

Oslo universitetssykehus HF fulgt opp overfor ansvarlige. 
• Samarbeid med linjen for sanering av applikasjoner.
• Identifisering av tiltak og justering av utrullingsplan.

• Oppgradering ved Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sunnaas sykehus HF, 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. 

• Ferdigstille ny plan med risikobasert applikasjonsdrevet utrulling og helseforetak til helseforetak-
tilnærming. 

• Fremleggelse av ny plan for styringsgruppen og STIM programstyringsgruppe.

Felles plattform • Videre arbeid med alternativene for etablering av felles plattform. • Forberede beslutningsunderlag for gjennomføring av Felles plattform for styringsgruppen 12.03.20 og STIM 
programstyringsgruppe.

Innføring kryptert 
stamnett

• Ferdigstilt saksframlegg for Sykehuspartner HFs styre: Prosjekt Innføring 
av krypter stamnett.

• Enighet med Norsk Helsenett SF om Optisk Datasenter Interconnect som 
første leveranse.

• Signering av avtale med Norsk Helsenett SF. 
• Få styrets tilslutning til iverksetting gjennom kjøp av kryptert stamnett som en tjeneste fra Norsk Helsenett 

SF og etablering av gjennomføringsprosjektet i Sykehuspartner HF. 
• Bestilling av tjenesten Optisk Datasenter Interconnect.

Mobilitet • Mandat godkjent i STIM programstyringsgruppe 05.02.20. • Konseptfasearbeid.

Modernisering
nettverk

• Kvalitetssikring av teknisk dokumentasjon i samarbeid med linjen. • Videre arbeid med beslutningsdokumentasjon for prosjektet.

Utvalgte leveranser STIM



PROSJEKT AVVIK TILTAK

Privilegerte 
tilganger (PAM)

• Jf. tidligere omtale, sist i sak 012-2020, har prosjektet replanlagt grunnet forsinkelser i prosjekt Sikker 
sone fra program STIM. Ferdigstilling for PAM er utsatt til oktober 2020. Forskyvning vil gi noe økte 
prosjektkostnader. Økningen er anslått til 2,4 MNOK.  

• Søknad om økte prosjektbudsjett vil 
fremmes.

Styrket 
autentisering 
(SA)

• Prosjektet er forsinket som følge av forsinkelsene på leveransen Sikker sone. Forsinkelsene rammer 
etablering av Regional autentiseringstjeneste, herunder føderert sikkerhetskomponent (PingFed) 
samt tofaktorautentiserings-metodene push (SecurAccess) og smartkort (PKI). Foreløpig har ikke 
forsinkelsene påvirket sluttdato, men prosjektet ser nå behov for å re-planlegge fremdrift. 
Forsinkelsene vil kunne påvirke fremdriften på PAM-prosjektet, som er avhengig av en løsning for 
tofaktorautentisering på Sikker sone.

• Prosjektet opplever manglende kapasitet på fagressurser i linjeorganisasjonen for å ivareta 
prosjektets aktiviteter, og dette går ut over fremdriften på viktige leveranser som etablering av 
Regional autentiseringstjeneste og arbeidet med ny infrastruktur for Regional PKI (maskinsertifikater).

• Prosjektet støtter program STIM i arbeidet 
med å få etablert en forvaltnings- og 
driftsorganisasjon for Sikker sone.

• Prosjektet re-planlegger gjenstående 
aktivitet.

• Beskrive og formidle behov for 
prosjektdeltakelse fra fagmiljøene i IKT-
tjenester.

Program ISOP februar 2020 – avvik mot plan, endringer fra forrige periode



PROSJEKT GJENNOMFØRT I PERIODEN KOMMENDE PERIODE

Bestilling av tilganger (BAT) • Produksjonssetting av selvbetjeningsløsning for bestilling av 
tilganger ved Oslo universitetssykehus HF 27. februar

• Produksjonssetting av Sensitive mapper på Oslo universitetssykehus 
HF 6. februar

• Produksjonssetting av Avslutte tilgang (feilretting) 20. februar

• Ingen leveranser i mars

Håndtering av data for 
organisasjonsendring og 
tilgangsstyring

• Faseplan for konseptfase ferdigstilt 18. februar • Kartlegging av dagens prosesser 6. mars

IAM-arkitektur • Ingen leveranser i februar • IAM-målarkitektur frem mot 2023 legges frem for godkjenning i 
Sykehuspartner arkitekturråd (SPARK) 16. mars

• IAM-krav og -prinsipper legges frem for godkjenning i SPARK 31. mars
• IdM-tjenestedesign og ROS legges frem for godkjenning i Regional 

risikovurdering (RSV) 31. mars
IdM-ibruktakelse • Ingen leveranser i februar • Produksjonssetting av Føderert autentisering for CA PPM 19. mars

• Produksjonssetting for CA PPM ved Akershus universitetssykehus HF, 
Oslo universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF 19. mars

• Test av grensesnitt (API) og integrasjon for Partus gjennomført
Konsolidering og sikring av 
driftsarbeidsflater (KOSAD)

• Plan for utrulling av Admin desktop ferdigstilt 28. februar • Produksjonssetting av Admin desktop og pilotering til om lag 300 
brukere 31. mars

Privilegerte tilganger (PAM) • Revidert faseplan for prosjektet ble fremlagt og godkjent 10. februar
• Informasjons- og opplæringsmateriell for pilotgruppen er utarbeidet 

27. februar
Styrket autentisering (SA) • Produksjonssetting av prosedyre for identifisering av egne ansatte 

27. februar
• Produksjonssetting av funksjonalitet i IdM for registrering av utført 

identifisering – både for egne ansatte og for ansatte hos 
leverandører 27. februar

• Overlevering av regional prosedyre for identifisering av ansatte hos 
leverandør 6. mars

• Etablere og tilgjengeliggjøre regional autentiseringstjeneste 
(PingFederate) 20. mars

Tilgangsstyring av 
privilegerte tilganger i AD 
(TiPAD)

• Produksjonssetting av Rolleregister for privilegerte 
leverandørtilganger hos Sykehuspartner HF 6. februar

• Periode for Early life support (ELS) avsluttes
• Linjeorganisasjonen overtar forvaltning og drift av Rolleregister for 

leverandørtilganger

Leveranser ISOP



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i februar utgjør 1 539. Tilsettinger ble bremset ut 2019, og brutto månedsverk er derfor som forventet lavere enn budsjett. 
Avviket vil reduseres i løpet av Q1. 
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per februar er 9,3% mot 9,1% i januar. 
Sykefravær: Fraværet på 4,1 % i januar 2020 er vesentlig lavere enn samme periode i 2019. Måltallet for 2020 er 5,5 %. Sykefraværet har vært jevnt nedadgående det 
siste halve året. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: For å kunne justere bemanningsutfordringer på tvers av VO gjennom 2020 holdes det igjen noen stillinger i Q1 slik at det vil være rom for å justere 
rammer for det enkelte VO. 
Sykefravær: Oppfølging HMS/IA/BHT-handlingsplan 2020 (inkluderende arbeidsliv, helse-miljø og sikkerhet, bedriftshelsetjeneste) med tiltak på alle nivå. Kvartalsvise
samarbeidsmøter på virksomhetsnivå som omhandler sykefraværsstatus og oppfølging av ForBedring. Sykefraværsprosjekter på virksomhetsnivå. Workshops med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Turnover: Turnover ligger på et relativt stabilt forventet nivå og analyseres jevnlig for vurdering av eventuelle tiltak.

1919

Sykefravær SPHF 2020ær

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

SP 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

SP 2019 6,7 7,1 6,0 5,2 5,2 5,3 6,9 5,3 5,8 4,9 5,0 4,6

SP 2020 4,1 - - - - - - - - - - -

Mål 2020 5,5% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gjennomsnitt hittil 2020 4,2
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