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Styringsparametere
April

Mål-opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 27 28 26 28 28 28

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

Antall kritiske hendelser -50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 94,0 % 98,0 % 92,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 75,0 % 60,0 % 66,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker   1) 2,7 % -2,5 % 4,7 % -10,0 % -30,0 % -30,0 %

Brukertilfredshet 5,4 5,0 5,3 5,0 5,0 5,0

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

Kvalitet på leveranse 4,0 3,7 >=3,7 >=3,7

Leveransevolum 8,0 % /82 604 Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 15,8 6,2 65,9 33,5 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 80 79 253 337 995 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 559 1 615 1 535 1 596 1 623 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 40 550 40 550

Sykefravær (per mars) 3,5 % 5,5 % 4,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester  Leveransepresisjon Forsyningssenteret 91,7 % 97,0 % 94,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 3,5 %/1 212 3,0 %/1 172 6,5 %/1 213 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172

Målekort 2020  

1)Når bestillinger relatert til Korona-pandemien ekskluderes er det en reduksjon av åpne saker på 4 % i april og samlet 13,3 % i 1. tertial.
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Driftskalender - grønne dager per 
HF

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. Målt som rullerende snitt er mål i april  om 28 grønne dager ikke nådd, som 
for 1. tertial . Dette har sammenheng med et høyt antall hendelser i januar samt felleshendelsene i februar som gav utfall for mange 
helseforetak. Det gjøres oppmerksom på at fra og med april vil månedsmåling fremgår som rullerende snitt siste tre mnd. 

Levert kapasitet iht. bestilling I april er tildelt kapasitet fire prosentpoeng under resultatkravet til regionale prosjekter, og den positive utviklingen fortsetter fra årets
første måneder. Da det er ansatt nye medarbeidere i nøkkelstillinger vil dette på sikt bedre situasjonen. Det gjennomføres også andre 
tiltak. Eksempelvis gjenetableres eskaleringsrutine for bestilte ressurser som ikke er levert.

Redusere åpne saker Når bestillinger relatert til Korona-pandemien ekskluderes er det en reduksjon av åpne saker på 4 % i april og samlet 13,3 % per 1. 
tertial. Inkludert bestillinger relatert til Korona-pandemien har antall åpne saker økt med 36 fra mars, tilsvarende 63 saker opp fra 
baseline 31. desember 2019. Bestillinger relatert til Korona-pandemien har i april gitt en 50 % økning i innkomne saker mot en ordinær 
måned.

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Flere produkter er fortsatt rasjonert som en følge av Korona-pandemien. Det er økende utfordringer fra leverandører også for andre 
produktgrupper enn smitteverns- og intensivprodukter. Sykehuspartner HF utfører fordeling etter føring fra Helse Sør-Øst RHF for de 
produkter som til enhver tid er omfattet av nasjonale støttekjøp og indentifisert sortiment for intensivprodukter og samarbeider med 
Sykehusinnkjøp HF. Sykehuspartner HF har også innført rasjonering på en del ordinære varer i Forsyningssenterets øvrige varespekter.

Målekort - avviks- og endringskommentarer

Kvalitet på leveranse Målingen er innført tertialvist i 2020. Et begrenset antall svar hittil kan medføre at målingen ikke nødvendigvis er representativ. Lav svarandel vil bli 
fulgt opp overfor helseforetakene. Også særskilte trekk med Korona-situasjonen kan påvirke resultatene. 

Leveransevolum De tertialvise målingene i 2020 er nullpunktsmålinger, og det knyttes usikkerhet til grunnlaget. Dette forbedres kontinuerlig blant annet ved
etablering av fast regime og eierskap til målingsdata. 

Nye målinger



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF april 2020

Oppsummering: 
Resultat på 15 MNOK etter justerte pensjonskostnader tilsvarer et positivt avvik på 8 MNOK. Det 
positive avviket skyldes hovedsakelig færre ansatte og lavere innleie enn forutsatt i budsjett. 
Virksomhetsområdene HRØR, Prosjekt- og Leverandørstyring, Kliniske IKT-Tjenester og Program  
leverer positive resultat i forhold til budsjett i perioden.  

• Driftsinntekter: Positivt avvik knyttet til nye kundestyrte avtaler, Pereferi og HRØR (Regional 
forbedring). 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Totalt 1 MNOK i negativt avvik i perioden knyttet til 
konsulentinntekt. Dette er en bedring i forhold til Q1 og skyldes i stor grad mindre uttak av 
ferie i forbindelse med påsken enn forutsatt i budsjett.

• Lønnskostnadene: Totalt er personalkostnadene 0,4 MNOK lavere enn budsjett (før økte 
pensjonskostnader) dette skyldes færre ansatte og lite bruk av kurs og kompetansemidler. 
Besparelsen i lønnskostnader, som følge av en forsiktig start, er denne måneden nøytralisert 
på grunn av et høyt nivå på overtid knyttet til Covid 19. Lønn og overtid viser tilsammen et 
negativt avvik på 1 MNOK i perioden. 

• Avskrivingene: Lavere avskrivninger skyldes forsinket overføring av anlegg fra Regional IKT 
(Regional laboratoriedataløsning). 

• Avtalekostnaden: Avtalekost er i tråd med budsjett i perioden. 

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 3 MNOK høyere enn budsjett i perioden.  Det er foretatt 
en omklassifisering fra andre driftskostnader til Ekstern bistand innen program STIM. For 
øvrige virksomhetsområder er ekstern bistand lavere enn budsjett. 

• Andre driftskostnader: er 5 MNOK lavere enn budsjett i perioden og avviket er i sin helhet 
knyttet til en omklassifisering fra andre driftskostnader til Ekstern bistand innen program 
STIM. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 8 8 0

Driftsinntekter 343 333 10

Konsulentinntekt 12 13 -1

Sum driftsinntekter 363 355 9

Lønnskostnader 87 88 2

Overtid og ekstrahjelp 7 4 -3

Pensjonskostnad 14 12 -1

Lønnsrefusjoner -2 -2 0

Annen lønn 16 17 2

Aktiverbare timer -7 -7 0

Varekostnad 6 3 -4

Avskrivninger 99 100 1

Lisenser,service og vedlikehold 83 83 0

Ekstern bistand 27 25 -3

Andre driftskostnader 14 19 5

Sum driftskostnader 343 342 -1

Driftsresultat 20 13 7

Nettofinans -7 -6 0

Resultat 13 6 7

Herav endrede pensjonskostnader 1 1

Resultat etter pensjons justering 15 6 8

Denne periode (Apr)



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

Oppsummering: 
Lavere personalkostnader og redusert nivå på ekstern bistand gir et positivt avvik på 17 
MNOK per april 2020. For å unngå for høy inngangsfart i 2020 har det blitt holdt igjen på 
rekruttering og ekstern innleie ved inngangen til året. En gjennomgang av 
bemanningsplaner på tvers av virksomhetsområdene er iverksatt og positivt avvik skal 
sikre at det er tilgjengelige midler for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak.

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

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og 
aktiverbare timer utgjør 9 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personellkostnadene er 8 MNOK lavere enn budsjett (før pensjon). 
Det positive avviket skyldes færre ansatte, begrenset bruk av kompetansemidler. 
Overtid betydelig over budsjett som følge av aktiviteter knyttet til koronapandemien.  

• Avskrivingene: er i stort i tråd med budsjett. Underliggende er det et negativt avvik 
knyttet til kundetjenesten Infrastrukturplattform som hadde høyere investeringer i 
Q4 2019 enn forutsatt i budsjett. Dette kompenseres av lavere avskrivninger knyttet 
til anlegg fra Regional IKT.

• Avtalekostnaden: er i tråd med budsjett YTD 2020. Kostnadene inkluderer 
lisenskostnader til forlenget support Windows 10 som ikke er budsjettert.

• Ekstern bistand: Lav inngangsfart i 2020 kombinert med Korona-situasjonen har 
medført forsinkelser i noen prosjekter og dermed noe lavere kostnader til ekstern 
bistand. 

• Andre driftskostnader: positivt avvik på 7 MNOK hittil i år 2020

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 33 33 0

Driftsinntekter 1 349 1 328 21

Konsulentinntekt 52 60 -8

Sum driftsinntekter 1 434 1 421 13

Lønnskostnader 340 345 6

Overtid og ekstrahjelp 19 15 -4

Pensjonskostnad 54 50 -4

Lønnsrefusjoner -10 -9 0

Annen lønn 63 68 5

Aktiverbare timer -36 -37 -1

Varekostnad 14 11 -4

Avskrivninger 392 392 0

Lisenser,service og vedlikehold 337 336 -1

Ekstern bistand 109 118 9

Andre driftskostnader 66 73 7

Sum driftskostnader 1 348 1 363 14

Driftsresultat 86 59 27

Nettofinans -26 -25 0

Resultat 60 34 26

Herav endrede pensjonskostnader 4 4

Resultat etter pensjons justering 64 34 31

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF april 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 

April 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud -

hittil i år 

 Års-

budsjett 

 Års-

prognose 

 Avvik 

budsjett -

prognose 

STIM 16 73 91 18 308 308

Sikker og stabil drift 33 87 84 -3 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 5 24 47 23 99 99

Forvaltning av kundetjenestene 2 6 12 6 35 35

Automatisering og effektivisering 3 9 10 1 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 10 18 62 44 185 183 2

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 -2 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 1 8 10 2 30 30

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 1 2 1 2 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3

Infrastrukturbehov relatert til Korona (regionalt) 4 4 -4 8 -8

Sum Investeringer styrt av SP 75 232 317 86 924 933 -9

Lokal finansiering AHUS 2 1 6 6

Lokal finansiering SI 1 1 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 1 3 3

Lokal finansiering OUS 3 11 10 -2 29 29

Lokal finansiering VV 1 3 3 9 9

Lokal finansiering SIV 3 1 -2 2 4 -2

Lokal finansiering ST 1 1 2 2

Lokal finansiering SS 1 1 2 1 5 5

Lokal finansiering HSP 1 -1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 5 21 20 -1 60 62 -2

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 2 6

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 80 253 337 84 984 995 -11

Regional forbedring 1 7 23 17 70 70

Overført fra Regional IKT 17 23 78 55 422 436 -13

Sum investeringer styrt av HSØ 19 30 101 72 492 506 -13

Totalt 99 283 439 156 1 476 1 501 -24

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale 
investeringer:
• Investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør 

232 MNOK mot budsjett på 317 MNOK, altså et 
avvik på 86 MNOK. Av avviket utgjør 
Utstyrsforvaltning – Finansiell leie 44 MNOK. I 
starten av året har man levert fra lager i påvente 
av avtale med ny leverandør.  

• Lokale investeringer inkluderer 6 MNOK i 
investeringer knyttet til koronapandemien, samt 4 
MNOK i regionale investeringer.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer utgjør 30 MNOK mot budsjett på 
101 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Regional 
laboratoriedataløsning og Regional kurve- og 
medikasjons, 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 
Korona (regionalt), Lokal Finansiering SIV og 
«Overført fra Regional IKT» som forventer en økning 
på 20 MNOK i overførte anleggsmiddel. 

Se ytterligere kommentarer på neste side.



Investeringer Sykehuspartner HF april og hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået 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 på investering i april skyldes utsatt oppstart av Felles plattform samt utsatt utstyrsanskaffelser i trådløst nett knyttet til høy valutakurs og 
utsettelse på grunn av Koronasituasjonen på enkelte sykehus.

• Sikker og stabil drift: Høyere nivå enn budsjettert pr april 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 merforbruk pr april vil hentes inn i løpet av året.

• Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP): Hovedforklaringen til avvik på 23 MNOK skyldes periodisering av anskaffelser for operativ sikkerhet. Prosess for disse anskaffelser er 
i gang. Programmet ISOP utgjør 22 MNOK som er 4 lavere nivå enn periodisert pr april på grunn forsinkelser knyttet til omdisponering av ressurser knyttet til 
Koronasituasjonen.

• Forvaltning av kundetjenestene: I april er det startet opp ett nytt investeringsprosjekt for oppgradering av blodbank-løsningen på Oslo universitetssykehus HF.

• Automatisering og effektivisering: Pr april er det ni prosjekter i denne porteføljen som er i gjennomføringsfasen.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I april er det utplassert utstyr for 10 MNOK fra ny leverandør. I tillegg er det for januar-april utplassert utstyr for 21 MNOK 
fra lageret som Sykehuspartner HF opparbeidet seg før 31.12.2019. Dette lageret, med verdi på 27 MNOK ved årsskiftet, ble etablert i påvente av ny leverandør 
av finansiell leie. Investeringene vil øke utover året blant annet knyttet til leveranser i forbindelse med Windows 10. 

• Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Det er levert periferiutstyr for 2 MNOK pr april som var bestilt i 2019, men som først ble levert i år.

• Infrastruktur i Regional IKT: Pr april er det levert ny infrastruktur til programmet Regional IKT for forskning (RIF) for 6 MNOK. I tillegg er det investert i ny 
serverkapasitet for Regional kurve- og medikasjonsløsning samt nytt nettverk i Hoffsveien 1A.

• Rettsmedisinske fag OUS: Investeringsprosjekt styrt av Oslo universitetssykehus HF.

• Infrastrukturbehov knyttet til Korona: Gjelder økt kapasitet for VPN-tilkoblinger i Helse Sør-Øst.

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

• Regional forbedring: Det for ventes at mindreforbruket på 17 MNOK pr april hentes inn gjennom året.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 55 MNOK skyldes i hovedsak Regional laboratoriedataløsning og Regional kurve- og medikasjonsløsning som ikke er 
overført fra Helse Sør-Øst.



9

Helse Sør-Øst Forsyningssenter april 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter: Under budsjett for perioden og  over budsjett 
hittil i år. Nedgangen i april sees i sammenheng med forrige 
periodes høye omsetning.

• 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 og koronarelaterte 
kostnader)

• Hittil i år er det påløpt 1,3 million kroner i andre driftskostnader 
knyttet til koronapandemien og endret kjøpsadferd hos 
foretakene.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 64 77 -13 307 299 8

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 64 77 -13 307 299 8

Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0,00

Overtid og ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0

Pensjonskostnad 0 0 0 0 0 0

Lønnsrefusjoner 0 0 0 0 0 0

Annen lønn 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 55 68 13 274 266 -8

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 7 9 1 31 33 2

Sum driftskostnader 63 77 14 305 299 -6

Driftsresultat 1 0 1 2 0 2

Nettofinans 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 0 1 2 0 2

Denne periode (Apr) Hittil i år



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

Sykehuspartner inkl. Forsyningssendteret

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 8 8 0 33 33 0 100

Driftsinntekter 407 410 -3 1 656 1 627 29 4 943

Konsulentinntekt 12 13 -1 52 60 -8 178

Sum driftsinntekter 427 432 -4 1 741 1 720 20 5 221

Lønnskostnader 87 88 2 340 345 5,65 1 088

Overtid og ekstrahjelp 7 4 -3 19 15 -4 46

Pensjonskostnad 14 12 -1 54 50 -4 150

Lønnsrefusjoner -2 -2 0 -10 -9 0 -27

Annen lønn 16 17 2 63 68 5 201

Aktiverbare timer -7 -7 0 -36 -37 -1 -107

Varekostnad 61 71 10 288 276 -12 837

Avskrivninger 99 100 1 392 392 0 1 236

Lisenser,service og vedlikehold 83 83 0 337 336 -1 1 002

Ekstern bistand 27 25 -3 109 118 9 293

Andre driftskostnader 22 28 6 97 107 9 323

Sum driftskostnader 406 419 13 1 653 1 662 8 5 042

Driftsresultat 21 13 9 87 59 29 179

Nettofinans 7 6 0 26 25 -1 79

Resultat 15 6 9 62 34 28 100

Herav endrede pensjonskostnader 1 1 4 4

Resultat etter pensjons justering 16 6 10 66 34 32 100

 Budsjett

2020 

Denne periode (Apr.) Hittil i år Oppsummering:

• Estimert resultat for Sykehuspartner HF for 2020 
tilsvarer budsjett fratrukket ekstrakostnader knyttet 
til koronapandemien samt endrede 
pensjonskostnader.
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Åtte av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i april.

Driftskalender



Kritiske hendelser
Målet for perioden er nådd. Antallet kritiske hendelser er redusert både sammenlignet med 1. tertial 2019 og april 2019. Streng endringskontroll og forsterket bemanning har positivt 
påvirket driftssituasjonen.

1212

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 

• Endringskontroll og 
forsterket bemanning 
ifbm Korona-
situasjonen

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

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

tiltaksoppfølging etter 
uønskede 
driftshendelser 

• Videreføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Håndtering av korona-situasjonen

Prioritering og organisering
1. Sikker og stabil drift
2. Korona-prioriterte leveranseoppdrag
3. Opprettholde en normal driftssituasjon – herunder arbeid 

med leveranser, prosjekter og programmer
SP Beredskapsledelse
• Prioriterings- og koordineringsteam

• Innsatsteam sikker og stabil drift
• Innsatsteam korona-prioriterte leveranseoppdrag

Hos HF-ene/RHF: SPOC for korona-prioriterte bestillinger på 
vegne av HF-ets/RHF-ets beredskapsledelse

Hva er levert
Antall oppdrag mottatt: 385*

Antall oppdrag levert ferdig: 285
Antall virkedager i snitt per oppdrag levert: 7,7
Antall oppdrag under arbeid: 100
Ca. 40 % økning i saker til brukerservice i mars
Ca. 150 % økning i IKT-utstyrsleveranser i mars

* 36 av disse ble omgjort til «normal» prioritet og lagt til linjen

Positive er faringer med streng endringskontroll
Samtidig med grønn beredskap etablerte Sykehuspartner 12. 
mars streng endringskontroll.
• Signifikant reduksjon av kritiske hendelser i perioden
• Tettere oppfølgning av de som melder inn medfører bedre 

kvalitet og redusert risiko
• Har samtidig evnet å håndtere en høyere endringstakt i 

perioden

Saker under arbeid 
• Økt kapasitet korona-tester/analyser (i gang)
• Videokonsultasjoner (utrulling)
• Samhandling regional intensivopplæring - Teams (i gang)
• Nettverksløsning for hjemmesykehus (utrulling)
• DIPS Fasttrack smittesporing (utrulling)
• e-signering og e-formidling Public 360 (i gang)
Antall nye saker inn er redusert etter påske.



Avvikshåndtering i april

1414

I 1. tertial har oppmerksomheten vært rettet mot raskere håndtering av avvikene. Dette har gitt forbedret kvalitet på  behandling av avvik. I april er det noe reduksjon i antall innmeldte avvik, 
men samtidig også færre lukkede avvik. Dette har sammenheng med prioritering av korona-beredskap i deler av virksomheten.

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

Åpne avvik forrige periode 246 152 130 124 159 153 151 145 161 173 168 181

Nye avvik 54 38 36 45 50 79 69 46 65 48 49 37

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

Eksternt innmeldt 32 20 26 34 24 50 28 23 34 21 18 8

Lukkede avvik 38 37 47 32 48 79 75 30 56 53 36 28

Åpne avvik per månedsslutt 152 130 124 159 153 151 145 161 173 168 181 190



Utvikling Nye Sykehusbygg 

I 1. tertial har Sykehuspartner HF blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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Nytt somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF 
Prosjektplanlegging er gjennomført og gjennomføringsfasen forberedes. Prosjektet er planlagt ferdigstilt ultimo 2021.

Nytt sykehus i Drammen 
Sykehuspartner HFs styre har gitt tilslutning til å inngå leveranseavtale med Helse Sør-Øst RHF til nytt sykehus i Drammen, jf. sak 014-2020 Leveranseavtale 
for Sykehuspartner HFs leveranser til nytt sykehus i Drammen. Detaljplanlegging av leveranser pågår.

Ny klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuspartner HF arbeider med leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser, planlagt ferdigstilt og godkjent Q3 2020. Detaljplanlegging av 
leveranser pågår.

Nytt psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 
Kvalitetssikring av krav til IKT-infrastruktur for byggeprosjektet pågår.

Utvidelse av psykiatri og somatikk ved hhv Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF 
Sykehuspartner HF har signert avtaler med Helse Sør-Øst RHF for rådgivende IKT i konseptfasene for utvidelse av psykiatri på Akershus universitetssykehus 
HF og utvidelse av somatikk for Sykehuset Telemark HF. Avtalene inneholder opsjon for forprosjektfasen.

Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF 
Sykehuspartner HF etablerer struktur for gjennomføring av Sykehuspartner HFs aktiviteter i fase 1 - eksisterende sykehus.



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i april utgjør 1 559 som er betydelig under budsjett og skyldes i stor grad at det ble holdt igjen noe ved starten av året. 
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per april er 9,6 % som er på samme nivå som mars. 
Sykefravær: Fraværet på 3,5 % i mars 2020 er vesentlig lavere enn samme periode i 2019. Sykefraværet hittil i år viser i mars 4,1 %. Sykefraværet har vært jevnt nedadgående i 1 tertial. Det 
antas at årsaken til nedgangen i sykefravær er koronasituasjonen hvor de fleste arbeider hjemmefra og dermed er lite utsatt for sesonginfluensa og forkjølelse.

TILTAK:

Bemanningsutvikling: For å kunne justere bemanningsutfordringer på tvers av VO gjennom 2020 er det holdt igjen på noen stillinger 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. Tiltak for psykososial støtte i koronasituasjonen igangsatt i mars. 

Turnover: Turnover ligger på et relativt stabilt forventet nivå og analyseres jevnlig for vurdering av eventuelle tiltak. 16
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Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Tema Formål Oppstart

Ytre Miljø Vurdere kjennskap til miljøstyring i virksomheten, inkludert elementer fra HMS 2020

Interne revisjoner under arbeid per 1. tertial

18

Revisjoner

Kommentar
Sykehuspartner etablerte årlige internrevisjonsprogram i 2016. 

Ansvar for oppfølging av funn og eventuelle observasjoner er lagt til oppfølgingsansvarlige som skal sørge for at funn blir registrert som 
avvik, definere relevante tiltak og følge opp status. I 2020 rettes fokus mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert, eller 
risiko aksepteres. Dette for å sikre ønsket effekt.  

For oversikt over eksterne revisjoner vises det til sak 037-2020, Administrerende direktørs orienteringer.
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Fullmaktssaker per 1. tertial

Sak Tittel Aktuelt vedtakspunkt Status

013-2020 Innføring av kryptert stamnett – program STIM 4 Søknad sendt Helse Sør-Øst RHF

025-2020 Windows 10 – revidert plan – program STIM 2 Søknad sendt Helse Sør-Øst RHF



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Arbeid med strategisk målbilde 2025 og mål for 2020, sammen med iverksatte prosessforbedringer bidrar til 
prioritering og fremdrift, og medvirker til redusert risiko for manglende måloppnåelse. 

Systematisk innsats over tid har redusert risiko knyttet til leveransekvalitet, og forbedret leveransepresisjon, 
sammen med positive resultater innen sikker og stabil drift. Eksempler på gjennomførte tiltak er tydeliggjøring av 
prosesser, roller og ansvar, rydding og sanering av infrastruktur og applikasjoner, samt styrking av mottak og 
innføring fra prosjekt til produksjon. 

Tiltak for å sikre bedre kontroll på kritiske komponenter, sammen med sanering og sikring av nødvendig infrastruktur 
for kritikalitet 1-tjenester har bidratt til redusert risiko for vedlikeholdsetterslep. Samtidig pågår det tiltak for å 
redusere risiko knyttet til Windows 10. Ut fra en samlet vurdering opprettholdes risikonivå på området.

Forsinkelser i enkeltprosjekter i STIM medvirker til økt risiko knyttet til infrastrukturmodernisering. Videre innebærer 
koronapandemien en risiko for forsinkelser, spesielt innen de områdene som krever tilgang på helseforetakene. 
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. 

Videreføring av program STIM, samt arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslep og tjenesteorientering er av stor 
betydning for å redusere risiko i Sykehuspartner HF da disse områdene påvirker alle definerte risikoområder. 

Risikobilde - oppsummert



T2
-2

0
1

8

1 - Måloppnåelse: Det er en risiko for at høyt aktivitetsnivå uten tilstrekkelig prioritering kan 
svekke endringsevne og evnen til å levere i henhold til målkrav

2 - Vedlikeholdsetterslep: Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske 
hendelser og økte driftskostnader

3 - Informasjonssikkerhet: Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet 
kan føre til svekket pasientsikkerhet og omdømme

4 - Leveransekvalitet: Det er en risiko for at manglende leveransekvalitet kan føre til avvik i 
tjenester og forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

5 - Leverandørstyring: Det er en risiko for at utilstrekkelig styring av leveranser og 
programvare fra leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med 
etterlevelse av avtalemessige forpliktelser

6 - Infrastrukturmodernisering: Det er en risiko for at kompleksitet, omfang og 
eventuell utilstrekkelig forankring av innretningen av moderniseringen kan føre til 
mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen 

7 - Kompetanseutvikling: Det er en risiko for at manglende evne til kompetansevridning kan 
gi svekket leveranseevne

4 5

7

6

Risikobilde etter tiltak = Restrisiko hvor effekt av 
tiltak er vurdert i ettårsperspektiv

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde - nåsituasjon
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Overordnet risikobilde
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Risiko Prioriterte tiltak Fremdrift

1 - Måloppnåelse • Avklaring og prioritering av oppgaver og ansvar – regionale 
føringer og kundeplaner

• Etablere porteføljestyring i Sykehuspartner og bidra i 
arbeidet med å etablere helhetlig porteføljestyring og 
arkitekturstyring i foretaksgruppen

• Utvikle nytt styringssystem, gjennomgående styringsdata, 
automatisere datafangst, governance for 
masterdata/grunndata, samt innføre verktøy for 
styringsdata

• Operasjonalisere tjenesteorientering med tilhørende 
organisasjonsutviklingsløp

• Strategisk målbilde 2025 og prioritere mål

• Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner som bidrar til god dialog med 
helseforetakene om prioritering av leveranser og følger opp regionale føringer, for 
eksempel etablering av bruksvilkår. 

• Sykehuspartner HF har etablert porteføljestyring og videreutvikler denne. 
Sykehuspartner HF bidrar i prosess for etablering av helhetlig porteføljestyring og 
regional arkitekturstyring styrt av Helse Sør-Øst RHF. 

• Etablering av nytt datavarehus og forbedring av datakvalitet i datakilder pågår. 
Planlegging av anskaffelse for nye styringsverktøy pågår. 

• Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess og roller er 
operasjonalisert.

• Strategisk målbilde har vært orienteringssak i styret. Behandles 1. halvår 2020. God 
framdrift innenfor prioriterte mål: Standardisering og sanering, økt leveranseevne, 
samt definering av kjernevirksomheten. 

2 - Vedlikeholdsetterslep • Sikre gjennomføring av livssyklushåndtering med prioritet 
på end of life og end of support på produkter, herunder 
rydding / sanering av legacy

• Applikasjonssanering

• Sikre nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester

• Sikre tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsvurderinger for alle 
kritikalitet 1-tjenester

• Følge opp iht. revidert utrullingsplan for Windows 10 basert 
på input fra gjennomgang av applikasjonsporteføljen.

• Tiltak pågår som har gitt betydelig bedre kontroll på kritiske komponenter.

• Avtale med alle helseforetak om sanering er videreført inn i 2020. Prioritert satsing 
vil bidra med ytterligere sanering av applikasjoner.

• Prosessen for prioritering av midler på tvers av fagområder har gitt en bedre 
kontroll og utnyttelse av midler. Utskifting av infrastruktur gjennomføres iht. plan.

• Reviderte beredskapsplaner knyttet til utfall og gjenoppretting av tjeneste 
er gjennomført.

• Utrulling pågår. En omfattende standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen gjennomføres i samarbeid med det enkelte HF. 

Risikoreduserende tiltak
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Risiko Prioriterte tiltak Fremdrift

3 -
Informasjonssikkerhet

• Gjennomføre initiativ gjennom programmene ISOP og 
STIM for styrking av verktøy og IKT infrastruktur

• Planmessig utvikling og forbedring av metodikk, 
prosesser og etterlevelse innenfor sikkerhetsområdet 
og personvernregelverket

• Sikkerhetskompetanseheving

• Gjennomføring av revisjoner og internkontroll

• Fremdrift i hovedsak i henhold til plan. Gjennomført prioriterte tekniske
tiltak for å øke sikkerheten, blant annet knyttet til  klientpolicy og herding.

• God fremdrift på håndtering av databehandleravtaler.

• Oppfølging av avviksprosessen, gjennomføring av sikkerhetsskolen og ulike 
tiltak for å styrke kultur og etterlevelse. Fokus på oppfølging av tiltak knyttet 
til internkontroll og internrevisjoner.

• Arbeidet med regional protokoll for behandlingsaktiviteter i henhold til plan.

4 - Leveransekvalitet • Tydeliggjøre og implementere definisjon og eierskap for 
tjenester, sammen med prosesser, roller og ansvar for 
leveranser

• Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom 
prosjekter og drift og forvaltning

• Etablere governance for masterdata/ grunndata 

• Sikre vareforsyning til helseforetakene

• Fremdrift i henhold til plan. 

• Gjennomført tiltak for STIM og RKL. Pågående arbeide for å forbedre 
oversikt over portefølje og leveranser.

• Gjennomført lokale løft innen eiendelskontroll, arbeid pågår med å 
sentralisere og automatisere datauttrekk av kilder.

• Tett samarbeid med Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF for ivaretakelse 
av forsyningssikkerhet og styrking av beredskapsarbeid.

5 - Leverandørstyring • Styrke prosess og verktøystøtte for asset management, 
lisenshåndtering og kontraktstyring, samt sikre 
fremdrift for å nå målbildet for lisenshåndtering

• Sikre at databehandleravtaler med leverandører iht
krav i GDPR er på plass

• Videreutvikle og profesjonalisere  leverandørstyring

• Fremdrift henhold til plan.

• Fremdrift i henhold til plan mot reforhandling av avtaler på GDPR mal.

• Fremdrift henhold til plan.

Risikoreduserende tiltak



Risiko- Prioriterte tiltak Fremdrift

6 - Infrastruktur-
modernisering

• Gjennomføre prosjekt sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring.

• Implementere felles regional sonemodell og katalogtjenester (AD-
struktur) 

• Sikre rettidige og gode beslutningsunderlag. 

• Sikre tilgang på ressurser, også ved bruk av markedet. 

• Utarbeide revidert utrullingsplan for Windows 10 basert på input fra 
gjennomgang av applikasjonsporteføljen. Følge opp innretningen 
besluttet i styresak 025-2020.

• Styrket ledelse og organisering

• Testplattform gjort tilgjengelig for prosjektene i ISOP. 
Prosjektet ferdigstilles og overleveres til linjen ila 2. tertial.

• Sonemodell overlevert til linjen. Arbeidet med 
katalogtjenester pågår.

• Fortløpende.

• Fortløpende planlegging og oppfølging. 
Konkurranseprosesser forberedes for felles plattform og 
modernisering av nettverk.

• Utrulling pågår. Prosjektet prioriterer å pakke 
applikasjoner, ferdigstille tekniske forberedelser og 
utarbeide utrullingsplan for det enkelte HF samtidig som 
arbeidet med å standardisere og sanere pågår i dialog med 
helseforetakene.

• Se tertialrapport for Program STIM for videre detaljer 

7 - Kompetanseutvikling • Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre tiltak 
innen kjerne- og kritiske fagområder

• OU prosess for endret driftsmodell i tilknytning til 
infrastrukturmoderniseringen

• Tydeliggjøre roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med 
tjenestestyring

• Fremdrift i henhold til plan. Videre løp med nedbryting på 
taktisk og operativt nivå.

• Gjennomføres i tilknytning til STIM programmet.

• Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess 
og roller innført.

Risikoreduserende tiltak


