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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 27. mai 2020 

 
 
SAK NR 031-2020 

 
 

VIRKSOMHETSRAPPORT MARS OG 1. TERTIAL 2020 INKLUDERT RISIKOVURDERING  

 
 

Forslag til vedtak 

 

1. Styret tar fremlagt virksomhetsrapport for mars 2020 og 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering 

til etterretning.  

 

2. Styret tar administrerende direktørs foreløpige redegjørelse for status i program STIM til 

orientering. Styret ser alvorlig på forsinkelsene som har oppstått og at to prosjekter har 

overskredet fullmaktene.  

 

3. Styret ber administrerende direktør legge fram virksomhetsrapport for 1. tertial for 

programmene STIM og ISOP i neste styremøte.  

 

4. Styret ber administrerende direktør legge fram iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere 

utfordringene i program STIM i neste styremøte. 

 

5. Styret ber om at administrerende direktør legger fram revidert plan og budsjett for prosjekt 

sikkerhetssone før ytterligere investeringer gjennomføres.  

 
 

Skøyen, 25. mai 2020 

 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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Vedlegg 

1. Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering 

2. Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP (Trukket) 

3. Virksomhetsrapport mars 2020 

4. Bakgrunn for administrerende direktørs anbefaling – unntatt offentlighet 

  

https://sykehuspartner.fisp.no/teams/Rapporter_for_ledergruppen/Delte%20dokumenter/Virksomhetsrapport_tertial/Vedlegg%20Statusrapport%20IKT%20PROGRAM%20T2%202019.docx?web=1
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1 Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF fremmer virksomhetsrapport for mars samt 1. tertial for behandling i denne 
saken. Styret informeres tertialvis om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling samt 
virksomhetsrisiko. Tertialrapporten gir således et mer utfyllende bilde av hvordan Sykehuspartner 
HF arbeider og leverer enn månedsrapportene. Styret orienteres også under om vesentlige forhold 
vedrørende gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2020 herunder Sykehuspartner HFs bidrag til 
arbeidet med regionale føringer, jf. sak 011-2020. 
 
Per 1. tertial har Sykehuspartner HF god fremdrift på måloppnåelse for krav i Oppdrag og bestilling, 

hensyntatt koronapandemien. Program STIM har i 1. tertial hatt tilfredsstillende framdrift i flere av 

prosjektene i gjennomføringsfase. Utviklingen i 1. tertial 2020 har likevel vært at flere prosjekter har 

vesentlige forsinkelser som også har resultert i kostnadsoverskridelser. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapportene for mars og 1. tertial 2020 
inkludert risikovurdering til etterretning. Videre at foreløpige redegjørelse for status i program STIM 
tas til orientering, og at administrerende direktør legge fram virksomhetsrapport for 1. tertial for 
programmene STIM og ISOP i neste styremøte, sammen med iverksatte og planlagte tiltak for å 
håndtere utfordringene i program STIM. Administrerende direktør anbefaler videre at revidert plan 
og budsjett for prosjekt sikkerhetssone legges frem og godkjennes, før ytterligere investeringer 
gjennomføres. 
 
 

2 Faktabeskrivelse  

 Status for mål- og resultatoppnåelse 

Under gjennomgås status for mål- og resultatoppnåelse per 1. tertial, med utgangspunkt i 

hovedprioriteringene gitt i Oppdrag og bestilling 2020.  

 Sikker og stabil drift 

Sykehuspartner HF leverer godt på sikker og stabil drift per 1. tertial. Koronapandemien påvirket 

drift og leveranser i 1. tertial, jf. omtale under 2.3 under. Sykehuspartner HF har vært i grønn 

beredskap siden 12. mars og innførte i denne forbindelse streng endringskontroll. Antall kritiske 

hendelser er også redusert sammenlignet med 1. tertial 2019, og viser en positiv utvikling hittil i år.  

I april alene har åtte av ni foretak hatt 28 eller flere grønne dager. Dette er det beste resultatet 

Sykehuspartner HF har oppnådd en enkeltmåned siden innføring av denne målemetoden i 2018. Per 

1. tertial er imidlertid ikke målet om 28 grønne dager nådd. Dette har sammenheng med et høyt 

antall hendelser i januar samt felleshendelsene i februar som gav utfall for mange helseforetak.  

Tjenestetilgjengelighet for brukere er gledelig jevnt høyt på 99,98 % per 1. tertial, over målkravet.  

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  

... gjennomføre sanering av applikasjoner og tjenester i samarbeid med helseforetakene.  
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Sykehuspartner HF prioriterer dette arbeidet særskilt i 2020. Arbeidet har per 1. tertial god 
fremdrift. Det er så langt ryddet bort ca. 1 500 av 7 800 applikasjonskomponenter, og i samarbeid 
med helseforetakene arbeides det med ytterligere standardisering og sanering. På serversiden er det 
fra høsten 2017 sanert ca. 3 500 servere – av disse er ca. 650 sanert i 2020. Det er god dialog med 
Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene om saneringsarbeidet, og arbeidet er koordinert med program 
STIM gjennom Windows 10 prosjektet. Se ellers omtale under 2.1.2 og orientering i sak 037-2020. 

 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur - program 
Standardisering og modernisering (STIM) 

Status  

Program STIM har i 1. tertial hatt tilfredsstillende framdrift i flere av prosjektene i 
gjennomføringsfase. Utviklingen i 1. tertial 2020 har likevel vært at flere prosjekter har vesentlige 
forsinkelser som også har resultert i kostnadsoverskridelser. Årsaksbildet er sammensatt og 
koronapandemien har siden mars vært en del av utfordringsbildet. 

Administrerende direktør ser meget alvorlig på forsinkelsene og overskridelsene, og har derfor 
iverksatt en gjennomgang av hvert enkelt prosjekt i programmet for å både sikre at status som 
rapporteres er korrekt, og at det vil iverksettes effektive korrigerende tiltak ved behov. Denne 
gjennomgangen pågår. Gjennomgangen viser så langt at prosjekt regional citrixplattform har god 
fremdrift. Det samme gjelder mobilitetsplattform og trådløst nettverk, selv om disse i noen grad har 
blitt påvirket av koronapandemien. Kryptert stamnett er i en oppstartsfase for å etablere kryptert 
forbindelse mellom de sentrale datasentrene, og avventer finansieringsfullmakt fra Helse Sør-Øst 
RHF for bestilling av kryptert kjernenett. Prosjekt telekom utbygging kjerne er vesentlig forsinket 
med å overlevere telekomplattformen til drift. Dette, sammen med konsekvenser av 
koronapandemien, forsinker prosjekt telekom utrulling vesentlig.  

For prosjektene Windows 10 og Sikkerhetssone er økonomisk fullmakt overskredet i tillegg til at 
prosjektene er vesentlig forsinket. Dette redegjøres det for i det påfølgende.  

På grunn av at gjennomgangen av prosjektene ikke er ferdigstilt legges tertialrapport for 
programmene STIM og ISOP frem i neste styremøte.  

Uansett er utviklingen i 1. tertial alvorlig, og det har vært nødvendig å iverksette tiltak. Det er blant 
annet behov for å gjøre flere endringer knyttet til bemanning, styring og organisering av 
programmet. En del tiltak er allerede iverksatt, og disse redegjøres det for under. 

 

Prosjekter som har overskredet fullmakt 

Prosjekt Windows 10  

Prosjektet fikk i styremøtet i Sykehuspartner HF 1. april 2020 i sak 025-2020 godkjent å gå i dialog 
med Helse Sør-Øst RHF basert på fremlagt innretning og plan ut 3. kvartal 2020. Styret ble skriftlig 
orientert om status for dialogen 10. mai 2020, og at Sykehuspartner HF har behov for en midlertidig 
godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF for å kunne videreføre prosjektet. I den påfølgende dialogen med 
Helse Sør-Øst RHF fremgikk det 22. mai 2020 at finansiering basert på revidert plan lagt frem i 
september 2019, ikke er godkjent av Helse Sør-Øst RHF.  

Styret i Sykehuspartner HF vedtok i sak 059-2019 24. september 2019:  

Styret ber administrerende direktør legge frem revidert forslag til budsjett for Windows10 
som en del av Sykehuspartner HFs forslag til Budsjett 2020. 

I den påfølgende dialogen med Helse Sør-Øst RHF, der det ble gjort rede for ytterligere 
finansieringsbehov, ba Helse Sør-Øst RHF om at det skulle fremmes en egen finansieringssøknad. 
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Denne søknaden ble ved en administrativ feil aldri sendt fra Sykehuspartner HF. Dette er sterkt 
beklagelig. 

Budsjettet for Windows 10 for 2020 fremgår av Sykehuspartner HFs godkjente budsjett (basert på 
sak 059-2019). Budsjettet og styringsrammen for hele prosjektet basert på revidert plan ble da ikke 
godkjent eller omtalt. Dette betyr at Windows 10 har en godkjent styringsramme på 190 MNOK, ikke 
225 MNOK som styret ble forelagt. Per april 2020 er det regnskapsført 227 MNOK. 

Prosjekt Windows 10 har utarbeidet detaljerte planer for pakking ut 3. kvartal, og for utrulling ut juni 
(jmfr. sak 025-2020). Prosjektet leverer i henhold til denne planen, men det er behov for å øke 
pakkekapasiteten. Volum for utrulling er per nå i henhold til denne planen. For at prosjektet skal 
ferdigstille en plan og et estimat for hele oppgraderingen må omfanget av hvor mange applikasjoner 
som skal pakkes avklares. Dette arbeidet pågår i dialog mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene 
og Helse Sør-Øst RHF, og nærmer seg nå en ferdigstillelse slik at planen for hele oppgraderingen kan 
ferdigstilles innen rimelig tid. Administrerende direktør vil gi utdypende orientering i møtet.  

Selv om budsjettet for 2020 er godkjent er fullmakten som er gitt i form av styringsrammen 
overskredet. I en slik situasjon er det normalt ikke noe annet alternativt enn å stoppe prosjektet 
inntil ny plan foreligger og ny fullmakt er godkjent. Samtidig er hoveddriveren for oppgradering til 
Windows 10 styrket informasjonssikkerhet. Sykehuspartner HF foretar nå en vurdering om dette er 
så tungtveiende at prosjektet anbefales videreført til tross for overskredet finansieringsfullmakt. 
Administrerende direktør vil legge frem sin anbefaling i møtet. 

Prosjekt Sikkerhetssone  

Prosjektet fikk i sak 042-2019 godkjent kostnadsramme på 16,3 MNOK. Det har over tid vært 
redegjort for forsinkelser i virksomhetsrapportene. Forsinkelsene har imidlertid økt gjennom 1. 
tertial, forsterket av koronapandemien, der sentrale ressurser måtte prioritere sikker og stabil drift. 
Dette har påvirket kostnadene. Ved utgangen av april er det påløpt 20,7 MNOK.  

Administrerende direktør ser det som meget alvorlig at fullmakten er overskredet, og anser at 
usikkerheten som er identifisert i det gjenstående arbeidet må reduseres før nytt forslag til 
finansieringsramme og plan fremmes. Egen finansieringssak er på bakgrunn av dette trukket.  
Administrerende direktør har satt gjenstående investeringer på hold. Videre reduseres prosjektets 
pådrag til et minimum inntil revidert plan og finansieringsramme er behandlet i styret og godkjent av 
Helse Sør-Øst RHF. Eksterne konsulenter tas av oppdraget. 

Administrerende direktør legger til grunn at dette ikke skal ha påvirkning på fremdriften for prosjekt 
PAM og SA i program ISOP, jf. omtale under 2.1.5.  

Tiltak vedrørende program STIM 

Den etablerte organiseringen og styringsstrukturen for STIM skulle sikre en gjennomføring i henhold 
til oppdraget gitt av eier. STIM er nå i en fase der stadig flere av prosjektene er i en 
gjennomføringsfase, det stiller andre krav til både ledelse og kompetanse enn i en oppstartsfase. 
Videre er STIM et komplekst program med et stort kontrollspenn, det er stor variasjon mellom 
prosjektene med hele spekteret fra rydding og vedlikehold til avansert modernisering.  

Dagens bemanning og organisering har innen flere områder ikke gitt de ønskede resultatene og det 
er derfor påkrevd å gjennomføre tiltak. Det er gjennomført tiltak gjennom 1. tertial, og ytterligere 
tiltak vil bli vurdert. Overordnet må styring og kontroll strammes inn vesentlig, for å sikre at 
milepæler nås og at man får realisert de leveranser og effekter som er vedtatt innenfor gjeldende 
kostnadsrammer. Prosjektene og programmet må ha kontroll på tid, kost og kvalitet. Målbilde og 
planer må legge til rette for både god rapportering og kommunikasjon om programmet og 
prosjektene. 
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De viktigste endringene er knyttet til bemanning, ledelse, styring og organisering. Dette gjøres 
gjennom 

- Ny ledelse av programmet. Arild Dregelid har hatt ansvaret de siste 2 årene, og blir delvis 
erstattet av Marianne Østvand. Hun har ansvaret for moderniseringsprosjektene i STIM. 
Disse inkluderer Innføring kryptert stamnett, Felles plattform, Modernisering av nettverk, 
Regional testplattform, Sikkerhetssone samt Tjenestemigrering. Hun har gjennom blant 
annet tidligere arbeid i Sykehuspartner HF tilegnet seg relevant erfaring, og har oppnådd 
gode resultater. Senest gjennom program ISOP, der hun gjennom det siste året har ledet 
programmet.  

- Det pågår arbeid med å engasjere en programleder for prosjektene som er i 
gjennomføringsfase innen telekom og arbeidsflate. Disse har ikke sterke avhengigheter til 
moderniseringsprosjektene, og det vurderes av den grunn å være en hensiktsmessig deling. 

- Styringslinjene kortes ned ved at programlederne rapporterer direkte til programeier og 
programstyringsgruppen, rollen som programdirektør videreføres foreløpig ikke når Arild 
Dregelid fratrer i juni.  

- Prosjekt Windows 10 vil overleveres til linjen pr. 1. juni 2020.  
 

Det gjennomføres også grep for å styrke koblingen mellom programmet og linjeaktiviteten, og å 
sikre at organisasjonen er klar til å overta prosjektenes leveranser. 

Prosjekteierskapet for de fleste prosjektene i STIM er overført til linjeledere. Dette skal 
ansvarliggjøre linjen for leveransene fra programmet, og styrke samhandlingen.  

For å sikre håndtering av de sterke avhengighetene mellom programmene STIM og ISOP planlegges 
det å legge prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og Styrket autentisering (SA) inn under program 
STIM fra 1. juni. Program ISOP vil avsluttes i løpet av 2. tertial 2020 som planlagt. 

Kvaliteten i planverket for både program og prosjekter skal bedres ved at det defineres tydelige mål, 
milepæler, leveranser og aktiviteter. Prosjektene skal ha milepæler og planer innen 
system/teknologi, nødvendige prosesser, organisering og opplæring som skal til for å drifte og 
forvalte løsningene som utvikles. Dette danner grunnlaget for god kommunikasjon og 
forventningsstyring, og legger også til rette for å løfte sentrale milepæler til programplanen, slik at 
denne har milepæler som er på et nivå som gir et godt grunnlag for rapportering og kommunikasjon. 
Planene skal utarbeides slik at det kan rapporteres på opptjent verdi og økonomien skal følges opp 
tett i både prosjekt og program.  

Konsernrevisjons følgerevisjon av STIM har i 1. tertial fokus på prosjektene og deres leveranseevne. 
Anbefalingene som kommer fra revisjonen vil kunne gi innspill til ytterligere tiltak. Det vurderes å 
knytte til seg en ekstern kvalitetssikrer som et supplement til dette.  

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

Per 1. tertial er ressursstatus for tildelt kapasitet til regionale prosjekter lavere enn resultatkravet 

totalt sett, men med en positiv utvikling fra årets første måneder. Arbeidet med å ansatte i 

nøkkelstillinger fortsetter, og dette vil på sikt bedre situasjonen for levert kapasitet innenfor de 

spesifikke fagmiljøene hvor ressursmangel har vært en utfordring for Helse Sør-Øst RHF.   

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  

… forbedre leveransepresisjonen.   
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Sykehuspartner HF prioriterer dette arbeidet særskilt i 2020. Et sentralt styringsparameter er antall 
åpne bestillinger. Per 1. tertial er ikke resultatmålet for åpne saker nådd, men dette kan knyttes til 
en betydelig vekst i antall bestillinger fra helseforetakene vedrørende koronapandemien de siste 
månedene. Når slike bestillinger ekskluderes er antall åpne saker redusert med 13,3 % per 1. tertial, 
og målet er nådd både for april og perioden. Inkludert bestillinger relatert til Koronapandemien har 
antall åpne saker økt med 63 saker fra baseline 31. desember 2019. 
 
Antall leveranser iht. avtalt dato har god måloppnåelse per 1. tertial. Iverksatte tiltak over tid, som 

for eksempel prosessforbedring, tydeliggjøring av roller og ansvar, tettere involvering av 

helseforetakene, intern styringsinformasjon og etablering av kundeplaner har fungert godt. 

Det ble i Oppdrag og bestilling 2020 innført to nye styringsparametere for denne 

hovedprioriteringen, kvalitet på leveranser og leveransevolum. Begge registreres tertialvist i 2020.  

Kvalitet på leveranser er basert på kundeundersøkelsenes måling av tilfredshet og er over 

resultatkravet per 1. tertial. Et begrenset antall svar hittil kan medføre at målingen ikke er 

representativ. Lav svarandel vil bli fulgt opp overfor helseforetakene. Også særskilte trekk med 

korona-situasjonen kan påvirke resultatene.  

Leveransevolum måles som andel timer brukt på kundeinitierte leveranseoppdrag i % av totalt 
timeforbruk i Sykehuspartner HF, og utgjør per 1. tertial 8 % av dette. Det gjøres oppmerksom på at 
det knyttes usikkerhet til grunnlaget. Dette forbedres kontinuerlig blant annet ved etablering av fast 
regime og eierskap til målingsdata. Helse Sør-Øst RHF har bedt om nullpunktsmålinger i 2020.  

 Ivareta informasjonssikkerhet - program Informasjonssikkerhet, 
personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) 

Program ISOP har per 1. tertial en portefølje på sju aktive prosjekter, der ett prosjekt er i 

konseptfase og seks er i gjennomføringsfase. Fire av prosjektene skal i henhold til plan avsluttes 

sammen med programmet 30. juni, to videreføres i STIM og ett overleveres til linjen og videreføres 

over i 2021.  

To av prosjektene, Privilegerte tilganger og Styrket autentisering påvirkes i stor grad av forsinkelsene 

i prosjekt Sikkerhetssone i program STIM, jf. omtale i 2.1.2 over og i sak 032 samt 033-2020. 

Prosjektaktiviteter er omrokert for å unngå eller redusere forsinkelser i prosjektene. Prosjekt 

Privilegerte tilganger blir forsinket og sluttdato for prosjektet er ventet ultimo november, fem 

måneder etter styrebehandlet plan. Revidert plan og budsjett fremmes i sak 033-2020. Prosjekt 

Styrket autentisering har foreløpig unngått forsinkelser på sluttdato, men er avhengig av at prosjekt 

Sikkerhetssone leverer i henhold til revidert plan.  

 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter  

Det er god framdrift i arbeidet med leveranseavtaler knyttet til IKT i nye sykehusbygg. Tilslutning er 

gitt for å signere avtale om leveranser til nytt sykehus i Drammen, jf. sak 024-2020. 

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  
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… beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon innen første 
halvår 2020. Foretaksgruppen skal være involvert. Resultatet skal fremlegges for styret i 
Helse Sør-Øst RHF.  

Sykehuspartner HF prioriterer dette arbeidet særskilt i 2020. Det er per 1. tertial etablert et 

fundament med struktur og arbeidet med å fylle med innhold er godt i gang. Arbeidet med å 

involvere foretaksgruppen har på grunn av Koronapandemien medført utfordringer som påvirker 

mulighet for sluttleveranse i juni 2020. Styret vil bli orientert om status i egen temasak 

Kjernevirksomhet og -kompetanse i dette møtet samt i styremøte 17. juni.  

 Effektivisere driften   

Sykehuspartner HF realiserer et driftsresultat på 64 MNOK per april, justert for endrede 

pensjonskostnader, 31 MNOK bedre enn budsjett. Det positive resultatavviket skyldes hovedsakelig 

lavere personalkostnader og redusert nivå på ekstern bistand. For å unngå for høy inngangsfart i 

2020 ble det holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie. Bemanningsplaner gjennomgås på tvers 

av virksomheten for å sikre at de stillingene som er holdt igjen allokeres i henhold til prioriteringene.  

Investeringer per april utgjør 283 MNOK mot budsjett på 439 MNOK, et positivt avvik på 156 MNOK. 

For investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør totale investeringer 232 MNOK mot budsjett på 

317 MNOK. Av mindreforbruket på 86 MNOK skyldes utstyrsforvaltning 44 MNOK. I starten av året 

har man levert fra lager i påvente av avtale med ny leverandør. Lokalt finansierte IKT-investeringer 

er per april på 21 MNOK og inkluderer 6 MNOK i investeringer relatert til koronapandemien. 

For investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør totale investeringer 30 MNOK mot budsjetterte 

101 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Regional laboratoriedataløsning og Regional kurve- og 

medikasjonsløsning, som ikke er overført fra Regional IKT. Det forventes at avviket hentes inn i løpet 

av året. Prognosen for 2020 opprettholdes på nivå med budsjett med unntak av infrastrukturbehov 

relatert til koronapandemien (regionalt), samt postene Lokal Finansiering SIV og Overført fra 

Regional IKT som forventer en økning på 20 MNOK i overførte anleggsmiddel. 

 HR- og logistikktjenester 

Innen området HR- og logistikktjenester er utviklingen per 1. tertial bedre enn krav for 

styringsparameteren kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen. Hittil i år er det en forbedring på 6,5 

% mot måltall 3 %. Forsyningssenteret har lavere leveransepresisjon enn måltall. Dette som følge av 

koronapandemien, jf. omtale under 2.3 nedenfor.  

Det er fremdeles behov for å konkretisere krav for flere styringsparametere for disse områdene, i 

dialog med Helse Sør-Øst RHF.  

 

 Regionale føringer 

I Oppdrag og bestilling 2020 ble helseforetakene gitt felles regionale føringer innen IKT-området av 

Helse Sør-Øst RHF. De regionale føringene er sentrale for avklaring og prioritering av oppgaver og 

ansvar, og påvirker hvordan Sykehuspartner HF arbeider i 2020.  
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Per 1. tertial følger Sykehuspartner HF opp de regionale føringene gjennom innspill til bruksvilkår, 

IKT-relaterte avtaler i Helse Sør-Øst og kjernevirksomhet og -kompetanse samt arbeidet med 

sentralisering av datarom og bidrag inn i helseforetakenes opprustning av de lokale datarom som 

skal bestå til en minimumsstandard. 

 

 Andre leveranser - koronapandemien 

 Leveranser innen IKT 

Innsatsteamet knyttet til korona-prioriterte leveranseoppdrag har i perioden 13. mars – 30. april 

mottatt 385 korona-prioriterte leveranseoppdrag, hvorav 285 er levert i perioden på i gjennomsnitt 

7,7 virkedager. Antall oppdrag er redusert betydelig i april, men det kommer fortsatt inn 5-10 

oppdrag per uke. 100 leveranseoppdrag er under arbeid.  

I april har Sykehuspartner HF muliggjort blant annet lovpålagt innrapportering om korona-aktivitet 

og -smitte til Helsedirektoratet og utvidet innrapportering av dødsårsak til Folkehelseinstituttet for 

alle helseforetak. Videre er det realisert en enkel rekvireringsløsning for å sikre utvidet kapasitet til 

Covid-19 tester og analyser, som Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF 

har fått som oppdrag fra helsemyndighetene. Her har Sykehuspartner HF også levert et vesentlig 

bidrag med MTU-oppkoblinger, nettverksutstyr, telefoner og klienter. Sykehuspartner HF har videre 

iverksatt arbeidet med å realisere en regional samhandlingsløsning for i første omgang å understøtte 

behovene for regional intensivopplæring. 

Sykehuspartner HF har fått gode tilbakemeldinger for den betydelige innsatsen som er lagt ned og 

med å levere mye, raskt og godt. 

 Ledelse og medarbeiderfokus  

Sykehuspartner HF forholder seg til gjeldende råd for smittevern. Dette inkluderer etterlevelse av 

forskrift for arbeidsplasser i Oslo kommune om at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber 

hjemmefra så langt det er praktisk mulig og at møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal 

begrenses mest mulig. Dette er viktige tiltak for å redusere kontakthyppighet i befolkningen og bruk 

av offentlig transport til og fra arbeidsplassen. Sykehuspartner HFs retningslinjer om at de som kan 

skal jobbe hjemmefra gjelder derfor fortsatt per 22. mai.  

Sykehuspartner HF leverer under disse rammebetingelsene, men for noen medarbeidere er det 

utfordringer med å jobbe hjemmefra, og enkelte prosjekter og krevende problemstillinger kan ha 

behov for fysiske møter. Gjennom risikovurderinger og smitteforebyggende tiltak er det derfor lagt 

til rette for en forsiktig tilbakeføring til arbeid på lokasjon. Medarbeidere som har særlige behov 

(leveranseevne, fysiske, psykiske behov e.l) får også en mulighet for å jobbe fysisk på lokasjon. Dette 

avtales med nærmeste leder i samarbeid med HR og administrasjonen.  

 Læring 

Sykehuspartner HF har etablert en arbeidsgruppe for å sikre kunnskap og læring av det som gjøres 

under koronapandemien, og som kan tas med tilbake til en mer normal driftssituasjon. Dette gjelder 

både læring knyttet til tilrettelegging av arbeid internt i Sykehuspartner HF og i samspill med 

helseforetakene. Noen av de gode resultatene som er oppnådd under denne perioden er en effekt 
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av et endringsarbeid som har foregått i Sykehuspartner HF over tid, mens andre er et resultat av 

omstendighetene. Arbeidet har identifisert flere viktige grep, blant annet regimet rundt streng 

endringskontroll, bruk av Single Point of Contact-rolle og tverrfaglig samspill, som vil bli tatt med 

videre.   

 

 Internkontroll og vurdering av virksomhetsovergripende risiko 

God og forsvarlig drift forutsetter at ledelsen har oversikt over virksomhetens mål, oppgaver og 
tjenester og setter en tydelig retning for utvikling. Videre skal det være klart for virksomheten 
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvilken kompetanse som er nødvendig for å 
levere og videreutvikle gode tjenester.  

Områdene nevnt under, med flere, understøtter administrerende direktørs ansvar for å etablere et 
forsvarlig internkontrollsystem, jf. Instruks for administrerende direktør i Sykehuspartner HF, samt 
styrets ansvar for å påse at det blir truffet tiltak for å korrigere svikt, jf. Instruks for styret i 
Sykehuspartner HF.   

 Styringssystem 

Arbeidet med å revidere Sykehuspartner HFs styringssystem med utgangspunkt i virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikovurderinger pågår i 1. tertial. Formålet er å sikre en helhetlig, 

samlet tilnærming til virksomhetsstyring. Herunder inngår relevant styringsverktøystøtte for å 

effektivisere dagens i stor grad manuelle arbeidsprosesser. I tillegg legger dette til rette for å få opp 

god og gjennomgående styringsinformasjon i Sykehuspartner HF.  

I 2020 vil også Sykehuspartner HF videreutvikle ledelsens gjennomgang av styringssystemet. Det vil 

fremmes egen sak om dette for styret på egnet tidspunkt, jf. også sak 034-2020.  

 Internrevisjoner 

I 2020 rettes fokus mot oppfølging av at tiltak etter internrevisjoner blir tilfredsstillende 

implementert, eller at risiko aksepteres. Dette for å sikre ønsket effekt. Arbeidet knyttet til 

koronapandemien har medført en omprioritering av ressurser i perioden. Utover oppfølging er det i 

1. tertial initiert en internrevisjon vedrørende miljøstyring.   

For status for eksterne revisjoner og tilsyn, se sak 037-2020. 

 Avvikshåndtering 

Den største andelen interne avvik har sammenheng med ikke overholdte/manglende prosedyrer. 

Som følge av innføring av nytt system for tilgangsstyring registreres flere avvik på dette området per 

1. tertial sammenlignet med 2019. Utover dette ar avvik knyttet til tekniske mangler, oppgraderinger 

og endringer og installasjoner. Blant de eksterne avvikene er majoriteten av innmeldte avvik fra 

helseforetakene knyttet til tekniske utfordringer og/eller sårbarheter.   

I 1. tertial har oppmerksomheten vært rettet mot raskere håndtering av avvik, og dette har gitt 

bedre kvalitet i behandlingen. 
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 Fullmakter 

Det er per 1. tertial fremmet to fullmaktssaker til behandling hos Helse Sør-Øst RHF. Per mai 
fremmes en fullmaktssak, sak 033-2020. Per 1. tertial er Sykehuspartner HFs økonomiske 
fullmaktsgrense overskredet for prosjektene Windows 10 og Sikkerhetssone. Dette er alvorlig, 
og økonomistyringen i programmet gjennomgås og endres for å sikre at dette ikke skjer igjen.  

Se ellers omtale under 2.1.2.  

 Vurdering av viksomhetsovergripende risiko 

Sykehuspartner HF måler virksomhetsovergripende risiko iht. syv områder - måloppnåelse, 
vedlikeholdsetterslep, informasjonssikkerhet, leveransekvalitet, leverandørstyring, 
infrastrukturmodernisering og kompetanseutvikling. Risikoområdene vil justeres ved behov når 
Sykehuspartner HFs Strategiske målbilde 2025 er vedtatt.  
 
Samlet risikobilde før tiltak viser redusert risiko for områdene leveransekvalitet og måloppnåelse, og 
økt risiko for området infrastrukturmodernisering.  
 
Leveransekvalitet er styrket gjennom positive resultater for arbeidet med sikker og stabil drift, og 

systematisk arbeid over tid blant annet med tydeliggjøring av prosesser og roller. Arbeidet med 

Strategisk målbilde 2025, prioriterte mål for 2020, kundeplaner og prosessforbedringer bidrar til 

prioritering og gjennomføringskraft i organisasjonen og gir redusert risiko for manglende 

måloppnåelse. Tilsvarende er de regionale føringene gitt helseforetakene i Oppdrag og bestilling 

2020 sentrale for avklaring og prioritering av oppgaver og ansvar.   

Vedlikeholdsetterslep er et kritisk område for Sykehuspartner HF. Tiltak for å sikre bedre kontroll på 

kritiske komponenter, sammen med sanering og sikring av nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-

tjenester vil ha en positiv effekt, og gi redusert risiko etter tiltak. Et annet kritisk område er 

informasjonssikkerhet, der er det gjort et stort løft de siste årene, men trusselbildet er også i stadig 

utvikling. Ytterligere tiltak blant annet gjennom programmene ISOP og STIM ha en positiv effekt, og 

redusert risiko etter tiltak.  

Forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjekter i program STIM bidrar til økt risiko knyttet til 

infrastrukturmodernisering. Videre innebærer koronapandemien en risiko for forsinkelser, spesielt 

innen de områdene som krever direkte involvering av helseforetakene, enten gjennom fysisk tilgang 

til arealer eller tilgang til ansatte. Samtidig leveres det på en rekke områder, og det er iverksatt, og 

er i ferd med å iverksettes, tiltak for å ta ned risiko og sikre videre framdrift, se også omtale under 

2.1.2 og i kap. 3.  

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav per 1. tertial innen flere hovedprioriteringer, og leverer 
godt på området som er høyest prioritert i Oppdrag og bestilling 2020, sikker og stabil drift. 
Tydeliggjøring av roller og ansvar, endringskontroll og forsterket bemanning er blant tiltakene som 
positivt har påvirket driftssituasjonen i perioden.  
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Det er videre positivt at resultatkrav for leveransepresisjon er nådd pr. 1. tertial, sammen med en 
positiv utvikling i bruker- og kundetilfredshet, også da siste del av tertialet har vært preget av 
Korona-pandemien. Det har også vært arbeidet systematisk for kontinuerlig forbedring på mange 
områder, og for eksempel har sykefraværet gått ned på de områdene der det har vært behov for å 
iverksette spesifikke tiltak. I tillegg når Sykehuspartner HF økonomiske resultatkrav.  

De regionale føringene gitt i Oppdrag og bestilling 2020 fra Helse Sør-Øst RHF legger til rette for 

prioritering av Sykehuspartner HFs oppgaver. Måloppnåelse innen prioriterte mål er sentralt for at 

Sykehuspartner HF lykkes, både på kort og lang sikt. Prioriteringen operasjonaliserer også 

Sykehuspartner HFs Strategiske målbilde 2025 for 2020, jf. tidligere orienteringer til styret høst 2019 

og vår 2020. 

God virksomhetsstyring og internkontroll understøtter virksomhetens måloppnåelse. God 

virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF forutsetter ledelse, tydelig prioritering, involvering av 

kunder og medarbeidere, og en kultur og vilje til å kontinuerlig søke områder for læring og 

forbedring. Fokuset på helhetlig styring vha. effektive verktøy samt internkontroll er styrket i senere 

tid. Dette siste for eksempel gjennom større bruk av lean-metodikk i forbedringsarbeidet. Fremover 

vil etterlevelse være et viktig fokusområde. Sykehuspartner HFs samlede risiko viser en positiv 

utvikling på flere områder. Men samtidig er Sykehuspartner HF avhengig av god framdrift og rett 

prioritering innenfor flere strategisk viktige områder, for eksempel programmet STIM, for å nå 

målkrav for året og sikre langsiktig utvikling. Programmet STIM er integrert i Sykehuspartner HFs 

organisasjon, og er en viktig del av det samlede oppdraget for Sykehuspartner HF. Det er avgjørende 

for Helse Sør-Øst at Sykehuspartner HF lykkes i oppdraget, og får realisert leveransene fra STIM som 

forutsatt.  

Flere prosjekter i STIM har hatt vesentlige forsinkelser og kostnadsoverskridelser per 1. tertial 2020. 
Det har derfor vært nødvendig å gjennomføre tiltak innen bemanning, ledelse, styring og 
organisering som beskrevet over. Administrerende direktør ser svært alvorlig på at fullmaktene er 
overskredet for to prosjekter. 

Overordnet skal ledelsen av programmet styrkes, og styring og kontroll strammes inn vesentlig, for å 
sikre at milepæler nås og de leveranser og effekter som er vedtatt realiseres innen de økonomiske 
rammer som er satt. Prosjektene og programmet må ha kontroll på tid, kost og kvalitet og 
administrerende direktør har derfor iverksatt en gjennomgang av prosjektene i programmet. 
Administrerende direktørs vurdering er at blant annet tiltakene som er beskrevet over skal legge 
grunnlaget for at Sykehuspartner HF kan levere på oppdraget. Basert på den pågående 
gjennomgangen av prosjektene og programmet, samt konsernrevisjons følgerevisjon vil 
administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak og komme tilbake til styret med disse.  

Samtidig leverer flere av prosjektene godt, og programmet må legge vekt på en positiv læring på 
tvers av prosjektene i programmet. 

Standardiseringen og moderniseringen som program STIM skal realisere krever imidlertid tett 
samarbeid i hele regionen. Administrerende direktør opplever bred støtte til målsetningen for STIM. 
For å opprettholde støtten og gi helseforetakene det nødvendige grunnlaget for å kunne ta imot 
leveransene er god kommunikasjon og forutsigbare planer viktig. Administrerende direktør vurderer 
at de tiltakene som iverksettes vil legge et godt grunnlag for å styrke dette området. 

Behovet for modernisering er omfattende, samtidig som det gjenstår mye arbeid innen 
standardisering og sanering. Dette vil kreve prioritering. Administrerende direktør har forståelse for 
at Helse Sør-Øst RHF er tydelig i sin målsetning for standardiserings- og moderniseringsarbeidet, og 
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vil bruke muligheten som Helse Sør-Øst RHF har gitt Sykehuspartner HF til å løfte saker som trenger 
avklaring regionalt. 

Helse Sør-Øst RHF har i sak 036-2020 og i protokoll fra foretaksmøte 18. mai, jf. sak 030-2020 uttrykt 
bekymring for utviklingen i program STIM. Administrerende direktørs vurdering av utfordringsbildet 
er sammenfallende, og administrerende direktør vurderer at de tiltak som er gjennomført vil bidra til 
å svare opp Helse Sør-Øst RHF sin forventning. Den pågående gjennomgangen av status i 
programmet vil kunne avdekke forhold som krever ytterligere tiltak. 

Styret vedtok i sak 080-2019 programplan for STIM for 2020. Det er igangsatt et arbeid for å 
oppdatere denne, hensyntatt behovet for endringer i prosjektenes gjennomføring. Revidert 
programplan vil også ta opp i seg endringene redegjort for over og vil bli lagt frem for styret så snart 
som mulig. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapportene for mars og 1. tertial 2020 
inkludert risikovurdering til etterretning. Videre at foreløpige redegjørelse for status i program STIM 
tas til orientering, og at administrerende direktør legge fram virksomhetsrapport for 1. tertial for 
programmene STIM og ISOP i neste styremøte, sammen med iverksatte og planlagte tiltak for å 
håndtere utfordringene i program STIM. Administrerende direktør anbefaler videre at revidert plan 
og budsjett for prosjekt sikkerhetssone legges frem og godkjennes, før ytterligere investeringer 
gjennomføres. 

 


