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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes virksomhetsrapport for mars og per 1. tertial 2021 for behandling. Styret 
informeres tertialvis om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling samt virksomhetsrisiko. I 
saken beskrives også vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og bestilling 2021. 
Tertialrapporten gir således et mer utfyllende bilde enn månedsrapportene.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 Status for mål- og resultatoppnåelse 

Under gjennomgås status for mål- og resultatoppnåelse per 1. tertial, med utgangspunkt i 
hovedprioriteringene gitt i oppdrag og bestilling 2021 og som inngår i målekortet for Sykehuspartner 
HF.  
 
Sikker og stabil drift 
Prioritert oppdrag for Sykehuspartner HF er å levere sikker og stabil drift. Sykehuspartner HF har per 
1. tertial høy tilgjengelighet for tjenester, med et resultat på 99,99 %. Antall kritiske hendelser var 
lavt i første del av tertialet, men har økt i mars og april. Per 1. tertial er antall kritiske hendelser 2 
flere enn for samme periode i fjor. Antall kritiske hendelser påvirker også driftskalenderen (antall 
grønne dager). I sum leverer Sykehuspartner HF 27 grønne dager mot et mål på 28. Arbeidet med å 
forebygge kritiske hendelser fortsetter. For april er en større andel av hendelsene knyttet til utførte 
endringer. Hendelsene blir fulgt opp i etablerte prosesser. I tillegg pågår det arbeid med tiltak, blant 
annet forbedring av prosesser og verktøy, økt involvering av leverandører samt streng 
endringskontroll. 
 
Levere til regionale prosjekter  
Ressursstatus for tildelt kapasitet til regionale prosjekter har hatt en positiv utvikling og resultatet 
per 1. tertial på 97% er høyere enn resultatkravet. 
 
Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  
Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner for alle helseforetakene, og kundeplanene inneholder 
en omforent liste over prioriterte leveranser, både prioriterte versjonsoppgraderinger og 
kundeprioriterte leveranseoppdrag. Sykehuspartner HF har i 1. tertial levert en lavere andel av 
leveransene i kundeplanene enn måltallet. Måltallet tilsier at en tredjedel av leveransene i 
kundeplanene skulle ha vært ferdigstilt 1. tertial, mens det er ferdigstilt i underkant av 20 %.  
Det er flere årsaker til det svake resultatet. En av årsakene er behovet for å prioriterte oppdrag som 
ikke inngår i kundeplanene, som sanering av legacy-domener, koronaprioriterte leveranser og 
flytteoppdrag. I tillegg viser resultatet at det fortsatt er behov for at Sykehuspartner HF viderefører 
og styrker tiltak for å bedre leveranseevnen og øke samlet leveransekapasitet, slik at den positive 
utviklingen fra 2020 fortsetter. Sykehuspartner HF har reetablert en tett oppfølging av leveransene, i 
tillegg til å styrke arbeidet med å effektivisere leveranseprosessen og redusere unødvendig ventetid i 
prosessen. 
 
Av de fullførte leveransene leverer Sykehuspartner HF nå en høyere andel enn målkravet i henhold 

til siste avtalte dato med kunden. Det er i tillegg viktig å se på hvor stor andel av leveransene som 

endrer leveransedato underveis i prosessen. Dette måler vi ved å se på hvor mange av leveransene 

som leveres i henhold til første avtalte leveransedato.  For 1. tertial er resultatet 40 %, mens 

måltallet for 2021 er definert til 60 %. Dette resultatet viser at flertallet av leveransene endrer 

leveransedato underveis i prosessen, og dette resultatet er svakere enn ønsket. Det er usikkerhet 
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knyttet til datakvaliteten for denne KPI-en, da det er ulik praksis for når denne settes, og om det har 

vært gjennomført en vurdering før den settes. Det er iverksatt tiltak i rutiner og prosess som setter 

første avtalte leveransedato når leveransen er prioritert inn på kundeplan og tilbud er akseptert. 

Dette gir bedre forutsetninger for å planlegge en realistisk dato. Denne KPI-en vil inngå som en del 

av målekortet når datakvaliteten er bedret. Forventningen er også at arbeidet med effektivisering av 

leveranseprosessen og andre tiltak vil bidra til at flere leveranser leveres raskere og i henhold til 

første avtalte leveransedato. Det er likevel en underliggende utfordring at behovet for leveranser 

overstiger kapasiteten til Sykehuspartner HF. 

Under dette området i målekortet rapporteres det også på brukertilfredshet og leveransetilfredshet. 
Resultatet for brukertilfredshet er over målkravet, mens leveransetilfredshet er noe lavere enn 
målkravet. Resultatet for leveransetilfredshet bygger på få svar, noe som gir et svakt grunnlag for 
tolking av resultatet. Det sendes rutinemessig påminnelser til brukerne for å øke svarprosenten.  
 
Masterdata ERP 
Dette er et nytt område, og ny KPI i målekortet for 2021. KPIen rapporteres tertialvis. Masterdata 
ERP er en kvalitetsindeks på aktive varer i regional ERP, en minimumsstandard for beskrivelse av 
artikler i regional løsning. Sykehuspartner HF leverer innenfor målkravet for 1. tertial. 
  
 
Sykehuspartner HF i oppdrag og bestilling 2021 gitt i oppdrag å:  
 

… øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
Styret sluttet seg i sak 008-2021 til beskrivelsen av fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse 
for Sykehuspartner HF. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til det fremlagte målbildet for fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse i Sykehuspartner HF i møte 22. april 2021, sak 050-2021. 
Gjennom å styrke Sykehuspartner HF sine evner til å løse oppgaver innen prioriterte 
satsningsområder vil det også bli tydeligere på hvilke områder leverandørmarkedet skal benyttes for 
å øke samlet leveransekapasitet. Operasjonaliseringen av kjernevirksomhet og kjernekompetanse er 
samlet i initiativet smart bruk av Sykehuspartner. Utviklingsplaner for å iverksette ny 
kjernekompetanse og kjernevirksomhet skal etter planen ferdigstilles innen 1. oktober 2021.  
 
Det har i 1. tertial vært arbeidet med å utarbeide målbilder for å bygge evner (satsningsområder) og 
videreutvikle fagmiljøer i samsvar med ny kjernevirksomhet og –kompetanse, kartlegge 
kjernekompetanse og analysere kompetansegap og kapasitetsbehov. Det vises til status som er 
inntatt i vedlagte tertialrapport.  
 
 

… ivareta informasjonssikkerheten 

Sykehuspartner HF har en viktig rolle i å ivareta informasjonssikkerheten i regionens infrastruktur, og 
arbeider systematisk med å redusere risiko og styrke informasjonssikkerheten. 
Informasjonssikkerhet er også et viktig element i å sikre sikker og stabil drift, og et viktig element i 
moderniseringsarbeidet. Det ble i sak 012-2021 gitt en orientering om oppfølging av Riksrevisjonens 
rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Det er et pågående 
arbeid med å følge opp de forhold rapporten peker på. Arbeidet følger plan, og det vises til status i 
vedlegg status informasjonssikkerhet inklusive oppfølging av Riksrevisjonens funn (unntatt 
offentlighet).  
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Sykehuspartner HF har i henhold til oppdrag og bestilling 2021 også utarbeidet en trusselvurdering, 
jf. sak 048-2021. Trusselvurderingen er utarbeidet i samarbeid med Helse Nord IKT.  
 

… etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur   
 
Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur gjennom 
program Standardisering og modernisering (STIM). For status for prosjekt Windows 10 og program 
STIM og underliggende prosjekter vises det til tertialrapport 1. tertial for program STIM og prosjekt 
Windows 10, styresak 045-2021.  
 

… Feil! Fant ikke referansekilden. 

Sykehuspartner HF leverer til et byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF i tråd med inngåtte avtaler. 
Det vises til oversikten som inngår i vedlagte tertialrapport.  
 
Det er god framdrift i arbeidet med leveranseavtaler knyttet til IKT i nye sykehusbygg. Det er 
fremforhandlet forslag til leveranseavtale for Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, jf. sak 
054-2021. Det er mange byggeprosjekter som er igangsatt eller som nærmer seg realisering, og for å 
sikre Sykehuspartner HFs leveranser etablerer Sykehuspartner HF fellesfunksjoner for de 
byggeprosjektene hvor Helse Sør-Øst RHF er byggherre, slik at Sykehuspartner HF best mulig kan 
utnytte ressurser på tvers av byggeprosjektene.  
 
Fase 1 av byggeprosjektene er eid av helseforetakene og er ikke inkludert i leveranseavtalen, og 
leveranser til helseforetakene for fase 1 håndteres i Sykehuspartner HFs ordinære leveranseprosess. 
Fase 1 av byggeprosjektene er leveranser knyttet til innføring av IKT systemer i eksisterende 
sykehus, slik at risikoen ved å innføre nye systemer i nye bygg reduseres. Det jobbes med å prioritere 
fase 1 leveransene inn på kundeplane for Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF. Omfanget 
er vesentlig større enn hva som normalt leveres på kundeplanene, og Sykehuspartner HF vurderer 
tiltak som skal sikre leveransekapasitet frem mot nye sykehusbygg. 
 

... effektivisere driften  
 
I oppdrag og bestilling 2021 for Sykehuspartner HF videreføres oppgaven med sanering av 
applikasjoner i samarbeid med helseforetakene. Dette som et virkemiddel for blant annet en mer 
effektiv drift. Sykehuspartner HF har prioritert dette arbeidet høyt. Det er i 1. tertial sanert 153 unike 
applikasjoner, mens det fra oppstart av saneringsarbeidet i 2020 er sanert 516 unike applikasjoner. 
Samlet er dette en reduksjon på 26% av antall unike applikasjoner. Det pågår arbeid med å sanere 
ytterligere applikasjoner, men samlet er omlag 90% av saneringskandidatene gjennomgått. 
Potensialet for videre sanering uten erstatning vurderes å være relativt lavt, og arbeidet vil derfor 
dreies mot standardisering, som vil bli mer krevende å gjennomføre, jf. status tatt inn i sak 000-2021 
administrerende direktørs orienteringer. 
 
Det vises også til sak 040-2021 oppgradering til Windows 10 - leveranseplan og kostnadsomfang for 
fase 2 hvor status for saneringsarbeidet, og effekten av dette, ble gjennomgått. Sanering er også et 
element i oppfølging av prinsippet om sentralisering av tjenester og reduksjon av antall datarom. 
Det vises til sak 049-2021 til dette møte. 
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Økonomi 
Resultatet per april viser et positivt avvik mot budsjett på 32 millioner kroner. Det legges stor vekt på 
stram økonomistyring, og dette er en avgjørende forutsetning for det positive resultatet. Korrigert 
for økning i pensjonskostnader på 4 millioner kroner er det positive resultatet på 36 millioner 
kroner.  
 
Samlede driftskostnader per 1. tertial er 1 471 millioner kroner, 47 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere kostnader; personalkostnader er 9 millioner 
kroner lavere enn budsjett, avskrivinger er 8 millioner kroner lavere enn budsjett, lisenser, service og 
vedlikehold er 9 millioner kroner lavere enn budsjett og ekstern bistand er 8 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Flere timer har også blitt benyttet på aktiverbare prosjekter, som også gir et positivt 
kostnadsavvik på 5 millioner kroner. 
 
Positivt avvik knyttet til ekstern bistand gjelder lavere kostnad i program STIM, og fører til 
tilsvarende reduksjon i inntekter. I budsjettet er basisfinansieringen av program STIM flatt fordelt 
gjennom året. Av det positive budsjettavviket på 36 millioner kroner skyldes 5 millioner kroner flat 
basisfinansiering av STIM.  
 
Samlede driftsinntekter per 1. tertial er 1 541 millioner kroner. Dette er 11 millioner kroner lavere 
enn budsjett per april. Av inntektsavviket utgjør viderefakturering av kostnader knyttet til program 
STIM -19 millioner kroner. Driftskostnadene for program STIM så langt i 2021 er lavere enn budsjett 
og viderefakturering av kostnadene er derfor redusert tilsvarende. Øvrige leveranser på kundestyrte 
avtaler og konsulentinntekter er noe over budsjett. 
 
Investeringer 
Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer utgjør totalt 226 millioner kroner 
mot budsjett på 339 millioner kroner. Avviket på 113 millioner kroner følger av lavere investeringer i 
program STIM, investeringsrammen sikker og stabil drift og delporteføljen sikkerhetstiltak. Program 
STIM utgjør 65 millioner kroner.  
 
Årsprognosen for investeringer er 952 millioner kroner, som er omtrent på samme nivå som forrige 
rapportering, men prognosen er 29 millioner kroner lavere enn budsjett for STIM. 
 
Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF gjelder regional forbedring og overført fra Regional IKT.  
 
Totale investeringer utgjør 107 millioner kroner mot et budsjett på 104 millioner som gir et avvik på 
-3 millioner kroner. For regional forbedring er investeringene per april 21 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Overført fra Regional IKT er 25 millioner kroner over budsjett og knytter seg i hovedsak til 
overført investering vedrørende løsning for Regional Ambulansejournal (Oslo universitetssykehus HF 
og Sykehuset Innlandet HF). Denne overføringen var forutsatt gjennomført i 2020 og er dermed ikke 
inkludert i budsjett for 2021. 
 
 
2.4 Internkontroll og vurdering av virksomhetsovergripende risiko 
Sykehuspartner HF har per utgangen av 1. tertial gjort en samlet vurdering av 
virksomhetsovergripende risiko. Overordnet risikobildet er relativt stabilt, men med positiv 
fremgang på flere tiltaksområder. Som følge av gjennomførte tiltak knyttet til 
infrastrukturmodernisering vurderes risikoen for dette området å være redusert. Tiltaksområdet 
risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket pasientsikkerhet og 
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omdømme vurderes fortsatt å ligge i rød sone før tiltak. Tiltakene innen dette området følges tett, 
og de viktigste underliggende risikoene er tatt med som en del av rapporten for 
informasjonssikkerhet. Styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et 
trusselbilde som er i utvikling. Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til 
vedlikeholdsetterslep og infrastrukturmodernisering er vesentlig for en reduksjon av risikonivået.  
 
Felles for tiltaksområdene er at selv om det vurderes å være en positiv utvikling for flere områder 
gjør høy kompleksitet og betydelig omfang at det tar tid før pågående og gjennomførte tiltak gir 
redusert risiko.  
 
For området vedlikeholdsetterslep har arbeidet med applikasjonssanering og oppgraderingen av 
Windows 10 i henhold til plan positiv effekt, og bidrar til redusert risiko. Sammen med utskifting av 
infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester, og prioritering av midler på tvers av fagområder, oppnås en 
bedre kontroll. Dette vil bidra til reduksjon av risiko for kritiske hendelser som følge av 
vedlikeholdsetterslep.  
 
Det pågår en langsiktig systematisk innsats for å bedre leveranseevne. Kundeplan og 
kapasitetsstyring er avgjørende for prioritering og styring av leveransekapasitet for å møte 
helseforetakenes behov. Samtidig er tjenesteorientering og utvikling av smidige leveransemåter 
viktige tiltak for reduksjon av risikonivå. Arbeidet med implementering av kjernevirksomhet og –
kompetanse og aktivt bruk av markedet skal over tid også bidra til å øke Sykehuspartner HFs 
leveransekapasitet. 
 
Omfang og varighet av koronapandemien medvirker til en samlet økt belastning for organisasjon og 
medarbeidere. Samtidig gjøres det en fortløpende vurdering og tilpasning av tiltak for å håndtere 
situasjonen, og for å ta ned risiko og sikre leveranseevnen.  
 
Program STIM og sanering og standardisering er viktige strategiske initiativ. Sammen med 
organisasjonsutvikling og utvikling av framtidig driftsmodell er initiativene av stor betydning for å 
redusere risiko i Sykehuspartner HF innen alle definerte risikoområder. Utdypende risikovurdering 
for program STIM er inngår i sak 045-2021 tertialrapport 1. tertial 2021 for program STIM. 
 
Det er et pågående arbeid med styrking av risikostyring i Sykehuspartner HF, hvor en tettere 
knytning mot risikoarbeidet innen tilstøtende fagområder som informasjonssikkerhet og personvern 
vil være viktige forbedringsområder. 
 
2.5 Prioriterte satsningsområder 
Som omtalt i sak 020-2021 oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte 19. februar 
2021 videreføres innsatsen rundt utvalgte prioriterte initiativ for å sikre endring og måloppnåelse 
gjennom høy prioritet og god forankring på tvers av organisasjonen. De prioriterte initiativene 
organiseres som arbeidsstrømmer og følges opp av et transformasjonsteam. Arbeidet dels opp i 
arbeidspakker på om lag 4 uker - såkalte sprinter - og disse følges tett av ledergruppen. På den 
måten legges det opp til en kontinuerlig prioritering og resultatoppfølging. Endringsledelse og 
kommunikasjon er sentralt for å lykkes med dette, og transformasjonsteamet har ansvar for å 
tilrettelegge for dette slik at kommunikasjonen ut i organisasjonen blir helhetlig.  
 
Innsatsen på transformasjonsarbeidet i Sykehuspartner HF er gjennom dette styrket i 2021, og det er 
spesielt lagt vekt på å sikre en felles tilnærming i hele organisasjonen til transformasjonsarbeidet 
generelt, og til de prioriterte oppgavene spesielt.  
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For 2021 er de utvalgte initiativene videreføring av standardisering og sanering og smart bruk av 
Sykehuspartner. Status for arbeidet med disse områdene er beskrevet over. Gjennomføring av 
program STIM er en viktig oppgave for Sykehuspartner HF og følges opp tilsvarende. I tillegg til disse 
er initiativet raskere kundeverdi etablert. Raskere kundeverdi skal blant annet videreutvikle 
Sykehuspartner HFs leveransemodeller, inkludert leveransemodeller som støtter opp under 
skytjenester, og utvikle Sykehuspartner HFs rolle som tjenesteintegrator. I 1. tertial er initiativet 
etablert. Det arbeides med å rekruttere ressurser til de ulike oppgavene, innhente grunnlagsdata og 
analyse av utvalgte kundeplanleveranser. 
 
Innenfor rammen av det felles transformasjonsarbeidet fortsetter også arbeidet med 
tjenesteorientering av Sykehuspartner HF, i tillegg til en strukturert tilnærming til arbeidet med 
gevinstrealisering. Dette arbeidet har startet i 1. tertial med å kartlegge status og få etablert 
grunndata for å prioritere videre innsats. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav per 1. tertial innen flere hovedprioriteringer. 
Sykehuspartner HF leverer bra innen området sikker og stabil drift, men har i siste del av tertialet 
hatt et noe høyere nivå på kritiske hendelser. Selv om antall kritiske hendelser varierer fra måned til 
måned er det iverksatt flere tiltak som forventes å redusere antall kritiske hendelser, og dette vil bli 
fulgt opp. For nivået på kritiske hendelser over tid er den pågående moderniseringen og 
standardiseringen av infrastrukturen viktig.  
 
Sykehuspartner HF leverer svakere enn måltallet på leveranser i kundeplan. Administrerende 
direktør erkjenner at det er viktig å levere i henhold til forpliktelsene og reetablerer regimet fra 2020 
med styrket oppfølging av leveransene. Det er en erkjennelse av at forbedringene som er gjort i 
leveranseprosessen ikke fullt ut er implementert slik at de har en varig effekt. I tillegg videreføres 
arbeidet med å effektivisere leveranseprosessen og redusere ventetid. I dette arbeidet vil det også 
bli viktig å sikre at flere leveranser leveres i henhold til først avtalte leveransedato. Kundeplanen skal 
gi forutsigbarhet for prioriterte leveranser, og Sykehuspartner HF må derfor levere bedre på dette 
området. Det er en underliggende utfordring at behovet for leveranser overstiger kapasiteten til 
Sykehuspartner HF, dette vil adresseres i arbeidet med budsjett for 2022. 
 
Sykehuspartner HF leverer godt på det økonomiske området. Sykehuspartner HF har per 1. tertial et 
positivt økonomisk resultat, og en årsprognose som er 27 MNOK bedre enn resultatkravet.  
Administrerende direktør har over tid hatt et stort fokus på økonomistyring i organisasjonen. 
Samtidig er det viktig å gjennomføre aktivitetene slik at prosjekter og andre tiltak bidrar til å levere 
på helseforetakenes behov. 
 
Tertialrapport 1. tertial for program STIM prosjekt Windows 10 er inntatt i sak 045-2021. Samlet sett 
har program STIM god styring og kontroll på prosjektene, og det er god fremdrift på arbeidet. STIM 
er en viktig del av Sykehuspartner HF og den positive utviklingen i STIM er derfor viktig for hele 
Sykehuspartner HF. Prosjekt Windows 10 leverer i henhold til plan, og det gode arbeidet som gjøres 
har lagt et godt grunnlag for neste fase som styret godkjente i sak 040-2021. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport 1. tertial 2020 inkludert 
risikovurderingen. 
 
 
 


