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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås status for foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling per mai. I 
virksomhetsrapport for mai (vedlagt) inngår status for programmene ISOP og STIM. Kommentarer og 
gjennomgang av tiltak er inntatt i sak 040-2020, virksomhetsrapport 1. tertial for programmene 
STIM og ISOP.  
 

2. Hovedpunkter  

Sykehuspartner HFs målekort tar utgangspunkt i sentrale resultatkrav fra Oppdrag og bestilling 

2020. Sykehuspartner HF når i mai sentrale resultatkrav innenfor både sikker og stabil drift, 

leveransepresisjon og levere til regionale prosjekter. I mai hadde åtte av ni helseforetak 28 eller flere 

grønne dager, og antallet kritiske hendelser er redusert i forhold til samme periode i fjor. Fortsatt 

streng endringskontroll og forsterket bemanning både internt i Sykehuspartner HF og hos 

leverandører har positivt påvirket driftssituasjonen.  

Leveransepresisjonen for tjenesteleveranser er høyere enn resultatkravet i mai og fortsetter en 
positiv utvikling. Volumet av åpne saker ble redusert med 3,7 % i perioden. Målet for hittil i år er ikke 
nådd grunnet en markant økning i bestillinger knyttet til koronapandemien. Når bestillinger knyttet 
til koronapandemien holdes utenfor er reduksjonen i åpne saker 15,3 % hittil i år. Andel leveranser 
levert iht. avtalt dato med kunde fortsatte å øke i mai og ligger over måltallet. 82 % av leveransene 
var levert til avtalt dato i mai.  

Kundetilfredshetsmåling 1. halvår 
Sykehuspartner HF gjennomfører to ganger i året kundetilfredshetsmålinger. Formålet er å 
synliggjøre kundenes stemme og deres oppfatning av Sykehuspartner HF som leverandør samt å 
danne grunnlag for forbedringsarbeid internt i Sykehuspartner. Kundetilfredshetsmålingen for 1. 
halvår 2020 er avsluttet. Resultatet fra målingen er 4,1 på en skala fra 1 til 6, hvilket innebærer at 
resultatmålet for 2020 på 4,1 er nådd i denne målingen. Endringen fra 3,6 i forrige måling er 
signifikant. Imidlertid er det fortsatt slik at responsraten er lav. Sett i forhold til tilfredsheten ved 
utgangen av 2018, har resultatet økt fra 3,1 til 4,1.  

Kundetilfredshetsmålingen ble gjennomført under koronapandemien, og helseforetakene har en 
opplevelse av en betydelig bedret leveranseevne i Sykehuspartner HF knyttet til dette. Dette blir 
også vektlagt av mange av respondentene, og dette skaper forventninger hos kundene også 
fremover. I målingen blir også kvaliteten på dialogen i møte med enkeltpersoner i Sykehuspartner, 
spesielt kundeansvarlige/service manager og brukerstøtte, vektlagt. Samtidig oppleves 
leveranseevnen fortsatt som lav, samt at dialogen på mer operative nivåer blir påpekt som 
utfordrende i tillegg til økonomioppfølging samt støtte til forskning og utvikling.  
 
Programmene STIM og ISOP 
Utfordringsbildet i program STIM var per 1. tertial krevende, jf. sak 040-2020. I saken er det også en 
gjennomgang av tiltakene som implementeres for å håndtere dette utfordringsbildet. 
 
I program STIM leverer prosjektene Regional Citrix-plattform, Mobilitetsplattform og Trådløst nett i 
henhold til plan, selv om prosjektene i noen grad påvirkes av koronapandemien. Se egen sak 045-
2020 for finansieringsbehov for prosjekt Trådløst nett i 2020. Prosjekt Modernisering av nett er nå 
klart til å starte arbeidet med å anskaffe rammeavtale for videre arbeid, jf. sak 046-2020. Prosjekt 
Innføring av kryptert stamnett ble behandlet av styret i sak 013-2020. Prosjektet har fulgt opp 
styrets vedtak, og revidert plan samt budsjett med hensyn på risiko og avhengighet til prosjekt 
Modernisering av nett, jf. sak 047-2020. Prosjektene Windows 10 og Sikkerhetssone har vesentlige 
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forsinkelser og har overskredet sine fullmakter, som framlagt i sak 031-2020. Det vises til sak 043-
2020 og 044-2020 for reviderte planer og budsjett samt fullmaktsøknader for disse prosjektene.  
 
Prosjekt Regional telekomplattform fase 3.1 Bygg er vesentlig forsinket med overlevering til drift. 
Dette, sammen med konsekvenser av koronapandemien, forsinker prosjekt Regional 
telekomplattform fase 3.2.1 Utrulling. Prosjektet er i ferd med å replanlegge.   
 
Prosjektene i planfase har tilfredsstillende framdrift, med unntak av prosjekt Felles plattform, der 
det pågår avklaringer før prosjektet kan legges fram for beslutning. Felles plattform skal i henhold til 
plan legges frem for styret i 2. tertial. Prosjekt Mobilitet – enheter til støtte for pasientbehandlingen 
- fikk godkjent faseovergang BP2 i styringsgruppen 29. mai og skal behandles i 
programstyringsgruppen. 
 
Det legges fram egen sak vedrørende Kornsernrevisjonen i Helse Sør-Østs følgerevisjon av program 
STIM, jf. sak 041-2020.  
 
Program ISOP har ved utgangen av mai en portefølje på til sammen sju aktive prosjekter. Overordnet 

leverer programmet som planlagt, og skal avsluttes i løpet av juni 2020. Enkelte prosjekter har lavere 

fremdrift enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak avhengigheter til program STIM. Det er iverksatt 

tiltak for å redusere programmets risiko.  

 
Økonomi 
Sykehuspartner HF realiserer et driftsresultat på 22 millioner kroner i mai, 17 millioner kroner bedre 
enn budsjett. Det positive resultatavviket i mai skyldes generelt lave kostnader som følge av færre 
ansatte og lavere innleie enn forutsatt i budsjettet. Hittil i år er driftsresultatet 86 millioner kroner, 
48 millioner kroner bedre enn budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere 
personalkostnader og lavere innleie av ekstern bistand, som samlet gir et positivt avvik på 30 
millioner kroner hittil i år. Herav utgjør kostnadene til program STIM 13 millioner kroner. For å unngå 
for høy inngangsfart i 2020 og i påvente av at arbeidet med kjernekompetanse ferdigstilles har det 
blitt holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie ved inngangen til året.  
 
Investeringer per mai utgjør 355 millioner kroner mot budsjett på 593 millioner kroner, et positivt 
avvik på 238 millioner kroner. For investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer 
utgjør totale investeringer 323 millioner kroner mot budsjett på 421 millioner kroner. Lavere forbruk 
på 98 millioner kroner skyldes hovedsakelig utstyrsforvaltning 53 millioner kroner og STIM 30 
millioner kroner. For investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør totale investeringer 32 millioner 
kroner mot budsjett på 172 millioner kroner. Det positive avviket skyldes primært forsinkelsen i 
overføring av regionale anlegg - blant annet Regional laboratoriedataløsning, Regional ERP og 
Regional kurve- og medikasjons. Årsprognosen for 2020 viser investering på 1 476 millioner kroner, 
19 millioner kroner høyere enn budsjett, på grunn av forventninger om økte overføring fra regional 
IKT og investeringer knyttet til koronapandemien. 

Andre leveranser – koronaprioriterte leveranseoppdrag 
Innsatsteamet knyttet til koronaprioriterte leveranseoppdrag har i perioden 13. mars – 31. mai 

samlet mottatt 411 koronaprioriterte leveranseoppdrag. Av disse ble 26 mottatt i mai. Antall nye 

korona-prioriterte leveranseoppdrag er synkende. Av de 411 leveranseoppdragene er 329 levert, 

med en gjennomsnitt leveransetid på 11,7 virkedager.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav i perioden og fortsetter den positive utviklingen fra 
forrige periode. Helseforetakene opplever færre kritiske hendelser enn tidligere, og 
leveransepresisjonen har betydelig. Antall åpne bestillinger er redusert, til tross for en økning i 
bestillinger knyttet til koronapandemien. Sykefraværet fortsetter å synke. De positive resultatene 
kommer av et systematisk arbeid over tid. Resultatet fra kundetilfredshetsmålingen under 
koronapandemien er positivt, men fremtidig leveranseevne vil derfor være viktig for å beholde og 
også forbedre tilfredsheten ytterligere.  
 
På samme måte som det nå er positiv utvikling innen drift, er det også viktig for Sykehuspartner HF å 
lykkes med leveransene i program STIM. Administrerende direktør viser til status og gjennomgang av 
tiltak i sak 040-2020. Det blir i det arbeidet viktig å sikre at det positive arbeidet som er gjort i linjen, 
og de positive resultatene som er oppnådd opprettholdes samtidig som tiltakene innen STIM må 
følges tett slik at de får tilsiktet effekt slik at Sykehuspartner HF lykkes med det samlede oppdraget – 
både drift og utvikling. 
  
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport per mai 2020.  
 


