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Situasjonsvurdering
Innen HRØR-området leveres det som planlagt, og for forsyningssenteret arbeides det med å få en stabilt høy leveransepresisjon.

Arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak for å understøtte sikker og stabil drift videreføres med høy prioritet. Antallet kritiske 
hendelser har til tross for dette vært over målkrav også i mars. Det arbeides med stabiliserende tiltak og rotårsaksanalyse for å kunne 
identifisere og iverksette flere målrettede tiltak som bidrag for å snu trenden. Det er viktig å ferdigstille det pågående utredningsarbeidet 
som fundament for langsiktig arbeide med standardisering og modernisering.

Leveransepresisjon for IKT-utstyr er i henhold til avtale med helseforetakene. Leveransepresisjonen for tjenesteendringer er lav. Det 
pågår tiltak for å bedre leveranseprosessen for tjenesteendringer med blant annet forenklet gjennomføringsløp for mindre leveranser. 

Regnskapet har et driftsresultat noe bak budsjett for måneden og akkumulert hittil i år. Det forventes at dette stabiliseres fremover. 

Sykehuspartner har et lavere antall ansatte enn planlagt. Prognosen viser tilførsel av ressurser innenfor flere områder de kommende 
måneder, men høy etterspørsel i markedet etter kompetanse innenfor spesielt sikkerhet og arkitektur, gjør det utfordrende å fylle 
enkelte stillinger.

Sykefraværet i februar er 7,1%. Dette er på samme nivå som i januar, men noe økning fra tilsvarende periode i fjor. Dette er en uønsket 
utvikling, og allerede igangsatte sykefraværstiltak følges videre opp sammen med en vurdering av ytterligere tiltak.

Turnover for mars 2018 er lavere enn forutgående periode og viser fortsatt en positiv trend.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned mars Akkumulert

Driftsresultat 40 MNOK -3,8 MNOK 10,7 MNOK

Investeringer 591 MNOK 19,9 MNOK 78,2 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# 33% /18# 31% /72#

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 85% 86%

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 91% 90%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester 
(SLA brudd 1A og 2A)

100 % 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% N/A1) N/A1)

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer +15% -42% -36%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet iht. bestilling fra HSØ 98% 99% 99%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 91% 92%

Andel interne ressurser 55% 59% 59%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner 5,6% 7,1% (februar) 7,1%

Turnover 7# 25#

1) Iht. avtale med leverandør rapporteres det ikke offisiell leveransepresisjon for de 3 første månedene etter formell oppstart av kontrakt



Sykehuspartner HF
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Mars Hittil i år

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  1 684  1 684    5 052  5 052   

Driftsinntekter  285 572  283 723  1 849  850 785  851 856 - 1 071

Konsulentinntekt  11 409  10 897   513  34 836  36 251 - 1 415

Sum driftsinntekter  298 665  296 304  2 361  890 673  893 159 - 2 486

Lønnskostnader  66 596  68 300  1 703  199 346  201 344  1 998

Overtid og ekstrahjelp  4 130  3 599 -  531  12 940  10 957 - 1 983

Pensjonskostnad  10 910  12 318  1 407  32 731  36 953  4 222

Lønnsrefusjoner - 3 395 - 1 834  1 562 - 10 744 - 5 424  5 320

Annen lønn  13 411  14 767  1 356  39 016  44 060  5 044

Aktiverbare timer - 3 876 - 4 985 - 1 110 - 9 512 - 16 298 - 6 786

Varekostnad  3 190  2 390 -  800  7 500  7 171 -  329

Avskrivninger  89 272  91 620  2 347  269 956  272 845  2 889

Lisenser,service og vedlikehold  69 382  69 119 -  264  191 728  207 643  15 915

Ekstern bistand  19 291  14 781 - 4 510  61 668  42 099 - 19 569

Andre driftskostnader  28 832  21 470 - 7 363  73 663  63 821 - 9 842

Sum driftskostnader  297 744  291 544 - 6 201  868 293  865 171 - 3 122

Driftsresultat   921  4 760 - 3 839  22 380  27 988 - 5 608

Nettofinans - 3 280 - 3 836   556 - 8 824 - 11 474  2 650

Resultat - 2 359   924 - 3 283  13 556  16 514 - 2 958

Herav endrede pensjonskostnader 

utover forutsetninger - 1 407 - 1 407 - 2 815 - 2 815

Resultat etter endrede pensjonskostnader - 3 767   924 - 4 690  10 741  16 514 - 5 773



Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Resultatet hittil i år er 5,8 MNOK bak budsjett (inkludert pensjon). 

Inntekter
• Driftsinntekter har ingen vesentlige avvik i måneden. Det er et negativt avvik på ca. 3 MNOK for fakturering av periferiutstyr. 

Dette gir liten resultateffekt,  da det er et tilsvarende avvik på kostnadssiden.
• Konsulentinntekt sees i sammenheng med aktiverbare timer. Det et negativt avvik på 8,2 MNOK hittil i år. Årsaken til avviket 

er todelt. For det første har Sykehuspartner HF 45 ansatte mindre enn budsjettert, noe som er med på å gi lavere 
konsulentinntekter. For det andre er det enkelte utfordringer i den nye leveransemodellen for å iverksette nye prosjekter. 
Tiltak er igangsatt for å bedre dette.

Kostnader
• Totale lønns- og personalkostnader er 14,6 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Hovedårsaken er at det er 45 færre ansatte 

enn budsjettert. Dette gjelder særlig innfor områdene Tjenesteutvikling , Produksjon og HRØR. 
• Pensjonskostnadene er 4,2 MNOK lavere enn budsjett grunnet endring i aktuarberegningen. Dette blir det korrigert for i 

resultatrapporten.
• Det er noe lavere avskrivninger enn budsjettert og det knytter seg først og fremst til leasing på periferiutstyr. 
• Avviket hittil i år på lisenser, service og vedlikehold henger sammen med avviket på ekstern bistand. Det ble gjort en 

avsetning på ca. 15 MNOK i 2017 på lisenser. Posteringen ble bokført som ekstern bistand i februar grunnet mva-regler, og er 
årsaken til overforbruk på denne linjen. 

• Ekstern bistand har et overforbruk knyttet til utredningene knyttet til videre standardisering og modernisering, da det var 
budsjettert med en tidligere ferdigstillelse av dette arbeidet. 

• Avvik i andre driftskostnader er relatert til at avsetning for løpende forpliktelse føres som andre driftskostnader, mens det er 
budsjettert som lisenser, service og vedlikehold, samt periodisering/husleie. 



Investeringer
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Totale investeringer i regi av Sykehuspartner HF er 78,2 MNOK mot et budsjett på 147,8 hittil i år.
Budsjettet er periodisert flatt og flere av tiltakene er i en planleggingsfase slik at det i praksis er en forskyvning innenfor året. 

For applikasjonssanering er det ompostert 26 MNOK fra investering til drift etter gjennomgang med revisor. Omklassifiseringen fremkommer i tabellen under. 

Prosjekter

(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett
Prognose pr mar Avvik prognose

Sikker og stabil drift 335 25 870 48 729 22 859 194 920 13 % 187 920 -7 000

Modernisering 0 0 18 750 18 750 75 000 0 % 75 000 0

ASK (Applikasjonssanering) 0 0 6 501 6 501 26 000 0 % 0 -26 000

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 4 864 27 917 34 260 6 343 137 040 20 % 137 040 0

Tjenesteorientering og automatisering 65 416 5 091 4 675 20 360 2 % 20 360 0

Finansiell leie - Periferi 14 659 23 951 34 500 10 549 138 000 17 % 138 000 0

SUM 19 922 78 154 147 831 69 677 591 320 558 320 -33 000



Helse Sør- Øst Forsyningssenteret
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Varesalg er noe høyere akkumulert for perioden sammenlignet med budsjett, og det synes å være en vedvarende trend for året. 
Det er uvesentlig avvik hittil i år på andre driftskostnader, men det er samtidig under kostnadsforventningen når man ser det opp mot omsetningen. Forventet andel er 12,5% av 
omsetningen og faktisk andel hittil i år er 11,4%. 



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

I mars har det vært 33 kritiske hendelser, som fører til at målkravet for mars (25) ikke er oppnådd. Applikasjonsvedlikehold har forårsaket en del av de kritiske hendelsene. Videre har 
det vært hendelser som er knyttet til bredding av styrket endepunktsikring. Det arbeides med stabiliserende tiltak og rotårsaksanalyse for å kunne identifisere og iverksette flere 
målrettede tiltak som bidrag for å snu trenden.

TILTAK
• Økt kontroll og overvåkning
• Videre bredding av nødvendig 

stabiliseringstiltak i driftsmiljøet
• Rotårsaksanalyse og tiltak skal 

utføres på kritiske hendelser 
gjennom problemprosessen for å 
unngår gjentagende avvik

• Ukentlig operativt ledermøte i VO 
Produksjon med gjennomgang av 
driftsmessige utfordringer/risikoer
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Informasjonssikkerhet

9

Det arbeides med forbedringer knyttet til informasjonssikkerhet gjennom flere initiativer. Et eksempel er at det er innførte tiltak på endepunkter, primært servere. Tiltakene har 
medført en øket grad av hendelser fra analyseplattformen. Operativt er det en nedadgående trend i antall spam-meldinger, parallelt med en oppadgående trend i antall mail som 
ikke er spam eller ondsinnet, og hvor strenge filtre mot nedlastning av vedlegg i stor grad forhindrer e-postbåren skadevare. Det rapporteres flere avvik, noe som er positivt for å 
sikre oversikt og systematisk oppfølging. Samtidig er det en utfordring at det det ikke er tilstrekkelig verktøystøtte for avvikshåndtering.

TILTAK
• Oppgradering/ sanering 

innenfor serverparken 
• Oppgradering/ sanering 

innenfor klientparken
• Styrking av ROS behandling
• Patching
• Utrulling av forsterket 

endepunktovervåking – 50 
alarmer er opprettet

• Omorganisering av operativ 
sikkerhet

44
10 16 25

62

16 6 6 9 11 12 15 26
47 34

Hendelser analyseplattform



Utvikling
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HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER: DIPS OCA (Oracle, Classic Arena) gjennomførte 4. mars oppgraderinger på Sykehuset Telemark HF og Betanien. Oppgraderingen medførte at 
behandlerkravmelding (BKM) også ble oppdatert til en versjon som var tilpasset aktuell versjon av Arena rammeverk.

Sykehuset Telemark HF er utpekt til å være pilot på Oracle 12. Derfor var det viktig å få levert dette, som er en forutsetning for oppgradering av Oracle. En eventuell forsinkelse av 
leveransen ville ført til forsinkelser på hele oppgraderingsløpet av Oracle, som gjelder alle helseforetakene. 

NASJONALE PROSJEKTER: Digital Patologi - Nasjonal IKT HF fikk 22. mars besluttet oppstart av gjennomføringsfasen ved BP3 av styret hos Nasjonal IKT HF. Gevinsten er blant annet 
nasjonale standarder sammen med en interregional samhandlingsløsning som vil gi mulighet for konsultasjoner på tvers av regioner og tilgang til prøvehistorikk. 

SYKEHUSBYGG: Forprosjekter for både for Nytt sykehus i Drammen og nytt klinikkbygg og Protonsenter er igangsatt. Sykehuspartner bistår med IKT tjenester og rådgivningsbistand 
hvor vi utarbeider, gir innspill og føringer på systemnotater for prinsipper for Nettverk (størrelse og utforming av datarom og kommunikasjonsrom), Telekom (spesielt telefoni) og 
utplassering av IKT utstyr.

NETTVERK: Konseptutredning for videreutvikling av Nettverk i Sykehuspartners regi er utarbeidet i løpet av mars. 

Utredningen vektlegger at Helse Sør-Øst bør basere sin fremtidige nettverksinfrastruktur på produsentenes beste praksis og validerte design. Ved å se nettverket som en helhetlig 
plattform og med introduksjonen av programvaredefinert nettverk (SDN), vil dette sikre en konsistent infrastruktur som kan tilby foretakene sikre, standardiserte og fremtidsrettede 
løsninger. Prosjektene vil gjennom planleggingsfasen detaljeres nærmere.

WIN10: Win10-prosjektet er i planleggingsfasen. Forventet oppstart er etter sommeren 2018. I tillegg har prosjektet ansvar for pilotering av nettbrett på Sykehuset Innlandet HF fra 
2.mai. Det er gitt en foreløpig aksept for å benytte fremlagte design inntil endelig ROS foreligger. Prosjektet er i prosess for forankring/avklaring av finansiering. Investeringsrådet tar 
endelig stilling til investeringsbehovet for 2018 den 12. april.

APPLIKASJONSSANERING (ASK): ASK fortsetter sitt arbeid med sanering av servere og applikasjoner. Pr 11.04. er det sanert 277 servere, utarbeidet saneringsmaler i verktøy, samt 
prosesser for sanering. Det gjenstår å avstemme porteføljene ferdig for 4 helseforetak. Applikasjonssaneringen er gjennomført (fase 1) for Betanien, SUN, SI, HSP, VV og AHUS, og 
følgende er klare til å starte saneringsprosessen: ST, OUS, SØ, samt Sykehuspartner. Revidert mandat for ASK er godkjent og det jobbes med detaljering av leveranser og planer.

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i mars var 99 %. 59 % av ressursene som leverte timer til Digital fornying var interne ressurser. 

Andelen interne ressurser for Digital fornying holder seg på et jevnt nivå. Sykehuspartner har blant bidratt i følgende leveranser i perioden:



Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%. 

Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanning er noe bak budsjett. Sykehuspartner har som følge av høyere turnover enn ventet i høst et etterslep på antall ansatte, men inngåtte 
arbeidsavtaler viser at etterslepet vil reduseres. Det arbeides med videre rekruttering og tilførsel av kritisk kompetanse i henhold til behov. 
Sykefravær: Sykefraværet i februar viser 7,1  %, samme nivå som i januar (etter etterregistreringer), men er 0,6 % over samme periode i fjor. Dette er en uønsket utvikling og hvor 
det er fokus på de sykefraværstiltak som er igangsatte og vurdering av andre tiltak.
Turnover: Turnover for mars 2018 viser fortsatt en positiv trend ved å være lavere enn forutgående periode.
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TILTAK

Bemanningsutvikling: Rekruttering og tilførsel av kritisk kompetanse. 
Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på 
berørte områder. Det enkelte VO skal selv vurdere hvordan 
stabilisere eller redusere sykefraværet i fht 2018. 
Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å 
skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap og 
faglig utvikling.
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