
 
 

________________________________________________ 

Side 1 av 3 

 

 

 

Saksframlegg 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 21. april 2021 

 
 
 
SAK NR 031-2021 

 
 
VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2021 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner virksomhetsrapport for februar 2021. 

 
 
 
 
 
Skøyen, 14. april 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Virksomhetsrapport februar 
 
 

 

 

 



 
 

________________________________________________ 

Side 2 av 3 

 

1. Hva saken gjelder 

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

2. Hovedpunkter  

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

Sykehuspartner HF når alle sentrale målkrav i februar. Styret ble gitt en foreløpig orientering om 

resultatet per februar i styremøte 17. mars 2021. 

Sykefraværet rapporteres med en måneds forsinkelse og er per januar. Resultatet er bedre enn 

målet. 

Andel leveranser i henhold til siste avtalte dato med kunde er over måltallet for februar. Denne KPIen 

måler forutsigbarheten på de leveransene som er prioritert av helseforetakene og inntatt i 

kundeplanene.  

Det har også for KPIene levert kapasitet i henhold til bestilling og brutto månedsverk vært en positiv 

utvikling fra januar til februar, så begge når i februar måltallet. 

Status for oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot 

sine ikt-systemer vil fremover følge som vedlegg til virksomhetsrapporten og vil også rapporteres til 

eier. For status per februar vises det til styresak 026-2021, styremøte 17. mars.  

Program STIM og prosjekt Windows10  
Prosjekt Windows 10 fase 1 har per februar god fremdrift og leverer på plan og under budsjett. Det 
vises til oppdatert status for prosjektleveransene i sak 030-2021 administrerende direktørs 
orienteringer. Arbeidet med å planlegge fase 2 startet i februar, og vil bli lagt frem for styret i 
ekstraordinært styremøte 30. april 2021. Helse Sør-Øst RHF har i brev av 17. mars godkjent tidligere 
oppstart av applikasjonstilretteleggingen for fase 2, jf. styresak 006-2021 tertialrapport 3. tertial 
2020 for program STIM og prosjekt Windows 10. 

Program STIM har per utgangen av februar ni prosjekter i gjennomføringsfase og fem i planleggings- 
eller konseptfase som forventes å gå over i gjennomføringsfase i løpet året. De fleste prosjektene 
har god fremdrift. For å understøtte god styring etableres det nå styringsgruppe for det enkelte 
prosjekt, mens det tidligere innen noen områder var en styringsgruppe for flere prosjekt. Endringen 
har som målsetting å sikre at styringsgruppene har nødvendig kompetanse og representasjon i 
forhold til det enkelte prosjekt. Prosjekter med avvik til vedtatte planer og styringsparametere følges 
opp særskilt. Prosjektene Regional Citrix-plattform og Regional telekomplattform har forsinkelser 
som påvirker sluttdato: 

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

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

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

avsluttes i juni 2020 og fullføres innenfor gjeldende grunnkalkyle. Revidert plan er 

utarbeidet i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF. 

 

 Prosjektet Regional telekomplattform har forbedret løsningen etter hendelsen på 
Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Forbedringene er godkjent av 
helseforetaket og implementert i løsningen. Helseforetaket anerkjenner jobben som er 
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utført, og Oslo universitetssykehus HF har nå godkjent at utrullingen kan starte opp 
igjen. Mottaksprosjektet bemanner nå også opp med feltressurser for å jobbe med 
informasjon, sluttbrukeropplæring og for å bidra til en mer effektiv utrulling.   
 

For prosjekt Trådløst nett vises det til sak 034-2021 der det foreslås en omfangsendring for 
prosjektet. 
 
Økonomi 
Program STIM blir basisfinansiert med inntil 256 MNOK i 2021. Denne posten er budsjettert som en 
inntekt i Sykehuspartner HF sitt regnskap, og er flatt fordelt over årets tolv måneder. Etter avtale 
med Helse Sør-Øst endres dette, slik at inntekter i STIM heretter vil bli justert slik at de følger reelt 
kostnadspådrag i måneden, avgrenset til 256 MNOK for året. Dette medfører at inntektene i februar 
er redusert som følge av lavere driftskostnader i program STIM. Totalt er inntektene nedjustert med 
12 MNOK per februar hvor 5 MNOK gjelder januar.  
 
Korrigert for prinsippendringen knyttet til viderefakturering av driftskostnader i program STIM er 

resultatet i februar 4 MNOK bedre enn budsjett. Per februar er det positive avviket mot budsjett på 

13 MNOK. Både inntekter og kostnader er lavere enn budsjett. Det positive avviket skyldes blant 

annet lavere personalkostnader (+3 MNOK), avskrivinger (+3 MNOK), lisenser, service og vedlikehold 

(+7 MNOK) og ekstern bistand (+9 MNOK). Positivt avvik knyttet til ekstern bistand gjelder lavere 

kostnader i program STIM og fører til tilsvarende reduksjon i inntekter. 

Totale investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer er per februar 108 MNOK 
mot budsjett på 175 MNOK. Det forventes at avviket på 67 MNOK blir hentet inn i løpet av året. 
Avviket skyldes ulik periodisering i budsjett i forhold til realisert. 
 
Totale investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og overføringer fra Regional 

IKT og utgjør per februar 97 MNOK mot et budsjett på 87 MNOK. Dette gir et avvik på -9 MNOK per 

februar. For Regional forbedring er investeringene per februar 10 MNOK lavere enn budsjett, mens 

overført fra Regional IKT er -19 MNOK over budsjett og knytter seg i hovedsak til overført investering 

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

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF leverer i februar godt på alle styringsparametere, inkludert økonomi. 
Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF når måltallet for parameterne i 
målekortet. Opplevelsen av Sykehuspartner HFs leveranseevne varierer imidlertid ute blant 
helseforetakene, så administrerende direktør vil følge opp erfaringene med kundeplanen, 
leveransepresisjon og leveransekapasitet. Det er viktig at Sykehuspartner HF er en forutsigbar 
tjenesteleverandør og at vi leverer på de områdene som helseforetakene har prioritert, men også 
viktig at kapasiteten dekker nødvendige behov hos helseforetakene. 
 
For prosjekt Windows10 er arbeidet med plan for fase 2 godt i gang, og forslag til plan vil bli fremlagt 
styret for behandling i ekstraordinært styremøte 30. april 2021. Administrerende direktør følger 
program STIM tett for å sikre fremdrift, at nødvendige avklaringer blir gjort så raskt som mulig og at 
den tette samhandlingen mellom linje og prosjekt utvikles videre.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per februar 2021. 


