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Styringsparametere
Mars Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 28 26 28 28 28

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

Antall kritiske hendelser -37,0 % 0,0 % 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale prosjekter Levert kapasitet iht. bestilling 92,0 % 98,0 % 91,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 70,0 % 60,0 % 62,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

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

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

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

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

Leveransevolum Rapporteres tertialvis Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 18,2 10,2 50,1 27,3 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 70 87 173 259 984 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 538 1 598 1 528 1 589 1 623 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig

Sykefravær (per februar) 3,7 % 5,5 % 4,0 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 90,8 % 97,0 % 94,7 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 3,5 %/1182 3,0 %/1 172 4 %/1213 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 6,8 % i mars og 5,5¨% hittil i år.
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Driftskalender - grønne dager per 
HF

I mars er målet om 28 grønne dager nådd og fem av ni foretak hadde 28 eller flere grønne dager. Hittil for året er antall grønne dager 
under måltall. Det var et høyt antall hendelser i januar, og felleshendelsene i februar gav utfall for mange helseforetak. Dette har 
resultert i et snitt under måltall hittil i år. 

Antall kritiske hendelser Totalt antall hendelser er ytterligere redusert fra februar til mars, og har en trendkurve som nærmer seg fastsatt mål. 
Hittil i år er målet ikke nådd, grunnet et høyere antall kritiske hendelser i januar 2020 mot samme periode i 2019. 

Levert kapasitet iht. bestilling I mars er tildelt kapasitet seks prosentpoeng lavere enn resultatkravet, men med en positiv utvikling hittil i år. I hovedsak leveres det i 
henhold til bestilling til delportefølje RKL, utover nøkkelkompetanse på enkelte områder. Det er ansatt i nøkkelstillinger, og dette vil på 
sikt bedre situasjonen. Sykehuspartner HF vurderer løpende aktuelle tiltak for å bedre situasjonen ytterligere. 

Redusere åpne saker Når bestillinger relatert til Korona-pandemien ekskluderes er det en reduksjon av åpne saker på 6,8  % i mars og samlet 5,5 % hittil i år. 
Det er fullført 69 % flere leveranser enn i februar. Det er gjort tiltak denne måneden på avslutning av tilbud, og innføring av ny prosess 
for vurdering av nye forespørsler opp mot kundeplan. Bestillinger relatert til Korona-pandemien har doblet antall innkommende saker 
mot en ordinær måned, og totalt sett er det av den grunn  en økning i antall åpne saker med ni fra februar, eller 27 saker opp fra baseline 
per 31. desember 2019. 

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 i henhold til prioritering 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. 
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Målekort - avviks- og endringskommentarer



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF mars

Oppsummering: 
Resultat på 19 MNOK etter justerte pensjonskostnader tilsvarer et positivt avvik på 8 MNOK. Det 
positive avviket skyldes færre ansatte og lavere innleie enn forutsatt i budsjett. 
Virksomhetsområdene HRØR, IKT-Tjenester og Prosjekt- og Leverandørstyring leverer positive 
resultat i forhold til budsjett i perioden.  

• Driftsinntekter: Positivt avvik knyttet til nye kundestyrte avtaler. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik både innen fakturerte 
konsulentinntekter og aktiverte timer til prosjekt. Totalt er negativt avvik på 3 MNOK i 
perioden. Negativt timeavvik knyttet til prosjekt på 1,5 MNOK skyldes færre aktiverbare timer 
levert til programmet STIM fra IKT-Tjenester og Kliniske IKT-Tjenester. 

• Lønnskostnadene: Totalt er personalkostnadene 1 MNOK lavere enn budsjett (før økte 
pensjonskostnader), og dette er i tråd med en forsiktig start på året med færre ansatte enn 
forutsatt i budsjett. Korona pandemien har imidlertid ført til en betydelig økning i bruk av 
overtid, og viser for mars et negativt avvik på 2 MNOK. 

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

• Avtalekostnaden: 1 MNOK lavere enn budsjett. 

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 5 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Det er 
hovedsakelig Prosjekttjenester og leverandørstyring som har positivt avvik i perioden.

• Andre driftskostnader: er 1,7 MNOK lavere enn budsjett. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 8 8 0

Driftsinntekter 337 333 3

Konsulentinntekt 15 17 -1

Sum driftsinntekter 361 359 2

Lønnskostnader 85 87 2

Overtid og ekstrahjelp 6 4 -2

Pensjonskostnad 14 12 -1

Lønnsrefusjoner -2 -2 0

Annen lønn 16 17 2

Aktiverbare timer -9 -11 -2

Varekostnad 3 3 0

Avskrivninger 99 99 1

Lisenser,service og vedlikehold 82 83 1

Ekstern bistand 26 31 5

Andre driftskostnader 17 19 2

Sum driftskostnader 335 342 7

Driftsresultat 25 17 9

Nettofinans -8 -6 -1

Resultat 17 10 7

Herav endrede pensjonskostnader 1 1

Resultat etter pensjons justering 19 10 8

Denne periode (Mar)



*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

Oppsummering: 
Lavere personalkostnader og redusert nivå på ekstern bistand gir et positivt avvik på 22 
MNOK i Q1 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 vil gjennomføres, og positivt avvik 
skal sikre at det er tilgjengelige midler for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak.

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

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og 
aktiverbare timer utgjør 8 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personellkostnadene er 7 MNOK lavere enn budsjett (før pensjon). 
Det positive avviket skyldes færre ansatte, begrenset bruk av kompetansemidler og 
høyt nivå på refusjoner for sykefravær. Overtid over budsjett som følge av aktiviteter 
knyttet til Korona-situasjonen.  

• Avskrivingene: er i stort i tråd med budsjett og viser totalt et negativt avvik på 1 
MNOK. Den negative avviket er knyttet til kundetjenesten Infrastrukturplattform som 
hadde høyere investeringer i Q4 2019 enn forutsatt i budsjett. Dette kompenseres 
delvis av lavere avskrivninger knyttet til overførte anlegg fra Regional IKT.

• Avtalekostnaden: er i tråd med budsjett YTD 2020. 

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

• Andre driftskostnader: positivt avvik på 2 MNOK YTD 2020

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 25 25 0

Driftsinntekter 1 006 994 11

Konsulentinntekt 40 47 -8

Sum driftsinntekter 1 070 1 067 4

Lønnskostnader 253 257 4

Overtid og ekstrahjelp 13 12 -1

Pensjonskostnad 41 37 -3

Lønnsrefusjoner -8 -7 0

Annen lønn 47 51 4

Aktiverbare timer -29 -29 0

Varekostnad 8 8 0

Avskrivninger 293 292 -1

Lisenser,service og vedlikehold 253 253 0

Ekstern bistand 81 93 12

Andre driftskostnader 52 54 2

Sum driftskostnader 1 005 1 020 16

Driftsresultat 66 46 20

Nettofinans -19 -19 0

Resultat 47 27 19

Herav endrede pensjonskostnader 3 3

Resultat etter pensjons justering 50 27 22

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF mars og hittil *) (I)

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

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale 
investeringer:
Totale investeringer utgjør 173 MNOK mot budsjett 
på 259 MNOK, altså et avvik på 86 MNOK. 
Av avviket utgjør Utstyrsforvaltning – Finansiell leie 
38 MNOK. I januar-mars har man levert fra lager i 
påvente av avtale med ny leverandør.  Lokale 
investeringer inkluderer 4,3 MNOK i investeringer 
knyttet til Koronapandemien (Hjemmesykehus).

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer utgjør 11 MNOK mot budsjett 
på 56 MNOK. Av avviket utgjør Regional 
laboratoriedataløsning som ikke er overført fra 
Regional IKT 37 MNOK.

Det forventes at avviket hentes inn i løpet av året. 
Prognosen for 2020 opprettholdes ca. på nivå med 
budsjett med unntak av Lokal Finansiering SIV  som 
øker med 2 MNOK og «Overført fra Regional IKT» 
som forventer en økning på 12 MNOK i overførte 
anleggsmiddel. 

Se ytterligere kommentarer på neste side 

 Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK) 

 Anskaffelse 

denne 

periode 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud

hittil i år 
 Årsbudsjett 

 Årsprognose 

pr mar 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 25 57 66 9 308 308

Sikker og stabil drift 18 53 68 15 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 6 19 37 18 99 99

Forvaltning av kundetjenestene 1 3 9 5 35 35

Automatisering og effektivisering 3 7 8 1 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 8 8 46 38 185 184 1

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 1 -1 1 -1

Infrastruktur i Regional IKT 6 8 1 30 30

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 1 2 1 2 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3

Sum Investeringer styrt av SP 63 157 244 87 924 924

Lokal finansiering AHUS 1 1 6 6

Lokal finansiering SI 1 1 1 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 3 3

Lokal finansiering OUS 3 8 7 -1 29 29

Lokal finansiering VV 1 2 2 9 9

Lokal finansiering SIV 1 2 1 -2 2 4 -2

Lokal finansiering ST 1 1 2 2

Lokal finansiering SS 1 1 5 5

Lokal finansiering HSP

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 6 16 15 -1 60 63 -3

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 70 173 259 86 984 987 -3

Regional forbedring 3 5 17 12 70 70

Overført fra Regional IKT 4 6 38 33 422 434 -12

Sum investeringer styrt av HSØ 8 11 56 45 492 504 -12

Totalt 78 184 315 131 1 476 1 491 -15



Investeringer Sykehuspartner HF mars 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 enn budsjettert pr mars skyldes replanlegging av Windows 10 samt  forskyvning av prosjektene Felles plattform og Modernisering 
nett.

• Sikker og stabil drift: Lavere nivå enn budsjettert pr mars skyldes periodisering av anskaffelser. Budsjettet er periodisert flatt, bortsett fra større 
lisenskjøp. Anskaffelser vil variere fra måned til måned, slik at et mindreforbruk pr mars vil hentes inn i løpet av året. Investeringene i budsjett er i stor 
grad allerede øremerket til planlagte tiltak innen erstatning av gammelt utstyr og nødvendig økning  knyttet til vekst. 

• Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP): Hovedforklaringen til avvik på 18 MNOK skyldes periodisering av anskaffelser for operativ sikkerhet. Prosess for disse 
anskaffelser er i gang. Programmet ISOP utgjør 17 MNOK som er 4 MNOK lavere enn periodisert pr mars på grunn forsinkelser knyttet til 
omdisponering av ressurser knyttet til Koronapandemien.

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

• Automatisering og effektivisering: Pr mars er det planlagt med 9 prosjekter i denne porteføljen hvorav 8 er i gjennomføringsfasen.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I mars er det utplassert utstyr for 8 MNOK fra ny leverandør. I tillegg er det for januar-mars utplassert utstyr for 
17 MNOK fra lageret som Sykehuspartner opparbeidet seg før 31.12.2019. Dette lageret med verdi på 27 MNOK ved årsskifte ble etablert i påvente 
av ny leverandør av finansiell leie. Det er fremover forventet en økning i uttak av utstyr  knyttet til Windows 10, og det vil i forbindelse med 
tertialrapporteringen gjøres en vurdering av årsestimat.   

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

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

• Rettsmedisinske fag OUS: Investeringsprosjekt styrt av OUS.

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

• Regional forbedring: Avvik på 12 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 33 MNOK skyldes i hovedsak Regional laboratoriedataløsning som ikke er overført fra HSØ.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter mars

Oppsummering:

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

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

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

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

• For perioden er det påløpt 1 million kroner i andre 
driftskostnader knyttet til Korona-situasjonen og endret 
kjøpsadferd hos foretakene.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 91 76 15 243 222 21

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 91 76 15 243 222 21

Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0

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 82 67 -15 219 198 -21

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 9 8 -1 24 25 1

Sum driftskostnader 91 76 -16 242 222 -20

Driftsresultat 0 0 0 0 0 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0 0

Denne periode (Mar) Hittil i år



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

Oppsummering:

• Prognose for 2020 er lik budsjett for året 
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Fem av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i mars.

Driftskalender



Kritiske hendelser
Målet for perioden er nådd. Antallet kritiske hendelser er redusert både sammenlignet med februar 2020 og mars 2019, til tross for en stor vekst i antall endringer som er satt i produksjon.

1111

Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og forvaltning 

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

• Økt fokus på datakvalitet 
i saksbehandlings-
verktøy

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

tiltaksoppfølging etter 
uønskede 
driftshendelser 

• Videreføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Avvikshåndtering i mars
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I mars er det samme nivå på antall innmeldte avvik som i forrige periode. Det er færre lukkede avvik. Dette skyldes prioritering av korona-beredskap i deler av virksomheten. I 2020 er 
oppmerksomheten rettet mot oppfølging og støtte for raskere håndtering av avvikene, samt videreutvikling av verktøystøtte.  Det er en forbedring i behandling av avvik i Sykehuspartner 
som har medført økt kvalitet på svarene.

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

Åpne avvik forrige periode 202 216 246 152 130 124 159 153 151 145 161 173 168

Nye avvik 52 64 54 38 36 45 50 79 69 46 65 48 49

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

Eksternt innmeldt 24 31 32 20 26 34 24 50 28 23 34 21 22

Lukkede avvik 64 59 38 37 47 32 48 79 75 30 56 53 36

Åpne avvik per månedsslutt 216 246 152 130 124 159 153 151 145 161 173 168 181



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i mars utgjør 1 538. Tilsettinger ble bremset ut 2019, og brutto månedsverk er derfor som forventet lavere enn budsjett. 
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per februar er 9,6 % mot 9,3 % i februar. 
Sykefravær: Fraværet på 3,7 % i februar 2020 er vesentlig lavere enn samme periode i 2019. Sykefraværet hittil i år viser i februar 4,0 %. Måltallet for 2020 er 5,5 %. 
Sykefraværet har vært jevnt nedadgående det siste halve året. 

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


