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Øvrige mål og føringer 
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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 27 28 28 28

Tilgjengelighet for tjenester 99,99 % 99,95 % 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95%

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 97,0 % 96,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. siste avtalte dato med kunde 82,0 % 75,0 % 79,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Leveranseevne  - andel av kundeplan levert Rapporteres tertialvis 19,8 % 34,0 % 90,0 % 90,0%

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet Rapporteres 2x pr år 4,2 4,2 4,2

Leveransetilfredshet (kvalitet på leveranse) Rapporteres tertialvis 3,5 3,7 3,7 3,7

Effektivisere driften

Økonomisk resultat 12 4 59 30 128 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 44 83 226 339 1 068 1 075

Brutto månedsverk 1 642 1 657 1 646 1 645 1 679 1 679

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12 % 12 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 48 876 48 876

Sykefravær per mars 4,6 % 4,5 % 4,7 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

Kvalitet masterdata ERP Kvalitet masterdata Rapporteres tertialvis 91,3% 92,0 % 91,4 % 92,0 %

Målekort 2021  
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Løpende driftskvalitet -
driftskalender

I april har åtte hendelser berørt flere foretak, noe som påvirker antall grønne dager totalt. En større andel av
hendelsene er knyttet til utførte endringer denne perioden. Hendelsene blir fulgt opp i etablerte prosesser. Tiltak er 
blant annet forbedring av prosesser og verktøy, økt involvering av leverandører samt streng endringskontroll.

Leveranseevne - andel av kundeplan 
levert

Det er ferdigstilt færre leveranseoppdrag på kundeplan enn planlagt for denne perioden. Prioriterte oppdrag ut over 
kundeplanene som sanering av legacy-domener, korona-prioriterte leveranser og flytteoppdrag er én av årsakene til 
dette. Sykehuspartner HF viderefører og styrker tiltak for å bedre leveranseevnen og å øke samlet leveransekapasitet, 
blant annet gjennom effektivisering av leveranseprosessen og reduksjon av unødvendig ventetid i prosessen.

Leveransetilfredshet (kvalitet på 
leveranse)

Denne kundemålingen er basert på få svar. Av 161 spurte har 17 svart. Det gir svakt grunnlag for indikatoren. Det 
sendes rutinemessig påminnelser til brukerne for å øke svarprosenten. 

Sykefravær Nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige måned. Sykefraværsutvikling følges tett og det gjøres videre analyser av 
årsaker til fraværet både på overordnet nivå og på individnivå. 

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF april 2021

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 31 31 0

Driftsinntekter 346 343 3

Konsulentinntekt 15 14 1

Sum driftsinntekter 393 389 4

Personalkostnader 127 129 2

Aktiverbare timer -8 -5 3

Varekostnad 9 3 -7

Avskrivninger 107 110 2

Lisenser,service og vedlikehold 96 98 1

Ekstern bistand 27 28 1

Andre driftskostnader 18 19 1

Sum driftskostnader 378 382 4

Driftsresultat 15 7 8

Nettofinans 2 3 1

Resultat 13 4 9

Herrav endrede pensjonskostnader 1 1

Resultat etter pensjonsjustering 14 4 10

Denne periode  (Apr)
Oppsummering: 

Positivt avvik på inntekter skyldes at Sykehuspartner HF har levert flere timer og har økte 
leveranser på kundestyrte avtaler. I tillegg er kostnadene lavere enn budsjettert. Positivt avvik på 
kostnadssiden skyldes personalkostnader (+2 MNOK), avskrivninger (+2 MNOK) og lisenser (+1 
MNOK). Flere timer har også blitt benyttet på aktiverbare prosjekter, som også gir et positivt 
kostnadsavvik i perioden (+3 MNOK). Netto finans viser et positivt avvik på 1 MNOK. 

Resultatet for april viser totalt et positivt avvik mot budsjett på 10 MNOK korrigert for økning i 
pensjonskostnader. Av det positive budsjettavviket skyldes 3 MNOK flat basisfinansiering av STIM 
i budsjett. Reelt avvik mot budsjett uten STIM er 7 MNOK.   

• Sum driftsinntekter: Sum driftsinntekter er 4 MNOK høyere enn budsjett. Det positive avviket 
skyldes økte leveranser på kundestyrte avtaler. Inntektene til program STIM er redusert med 5 
MNOK i perioden, fordi inntektsføring skjer i tråd med realiserte driftskostnader i programmet. 
Reduserte inntekter i STIM oppveies av økte kundestyrte inntekter på andre områder. 

• Personalkostnader: Totale personalkostnader er 2 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik 
skyldes hovedsakelig høyere refusjoner for sykefravær (+2 MNOK) og lavere kostnader knyttet 
til annen lønn inkludert kurs og kompetansemidler (+0,9 MNOK). Pensjonskostnader er høyere 
enn budsjett  (-1 MNOK). 

• Aktiverbare timer: Aktiverbare timer er 3 MNOK høyere enn budsjett i perioden. Flere timer 
enn budsjettert er benyttet på aktiverbare prosjekter i perioden. 

• Avskrivinger: Avskrivninger i april er 2 MNOK lavere enn budsjett og skyldes blant annet lavere 
nivå på ferdigstilte tjenesteendringer enn budsjettert samt periferiutstyr som hadde færre 
utplasseringer siste del av 2020 enn forutsatt i budsjettet.

• Lisenser, service og vedlikehold: Avtalekostnader er 12 MNOK lavere enn budsjett. Avviket er 
blant annet knyttet til forsinkelser i endring av tjenester finansiert over rammen for regional 
forbedring innen administrative fellestjenester. 

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 1 MNOK lavere enn budsjett i perioden. 

• Andre driftskostnader: er 1 MNOK lavere enn budsjett i perioden.



Regnskap Sykehuspartner HF per april 2021

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 125 125 0 375

Driftsinntekter 1 354 1 365 -11 4 176

Konsulentinntekt 61 59 2 177

Sum driftsinntekter 1 541 1 549 -8 4 728

Personalkostnader 505 513 9 1 585

Aktiverbare timer -34 -27 8 -90

Varekostnad 24 12 -13 35

Avskrivninger 428 436 8 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 376 385 9 1 189

Ekstern bistand 102 110 8 298

Andre driftskostnader 70 76 6 228

Sum driftskostnader 1 471 1 506 35 4 590

Driftsresultat 70 43 27 139

Nettofinans 7 12 5 39

Resultat 63 30 32 100

Herrav endrede pensjonskostnader 4 4

Resultat etter pensjonsjustering 67 30 36

 Budsjett

2021 

Hittil i år Oppsummering: 

Resultatet per april viser et positivt avvik mot budsjett på 32 MNOK. Det positive avviket skyldes i 
hovedsak lave kostnader. Personalkostnader (+9 MNOK), avskrivinger (+8 MNOK),  lisenser, service og 
vedlikehold (+9 MNOK) og ekstern bistand (+8 MNOK). Positivt avvik knyttet til ekstern bistand gjelder 
lavere kostnad i program STIM og fører til tilsvarende reduksjon i inntekter. Flere timer har også blitt 
benyttet på aktiverbare prosjekter, som også gir et positivt kostnadsavvik (+5 MNOK). 

Av det positive budsjettavviket på 36 MNOK, korrigert for økning i pensjonskostnader, skyldes 5 MNOK flat 
basisfinansiering av STIM. I budsjett er basisfinansiering av STIM flatt fordelt gjennom året og ikke i tråd 
med kostnadspådrag. Reelt avvik mot budsjett for Sykehuspartner HF uten periodiseringsavviket til STIM er 
30 MNOK. 

• Sum driftsinntekter: Utgjør 1 541 MNOK, som er 11 MNOK lavere enn budsjett per april. Av 
inntektsavviket utgjør viderefakturering av kostnader knyttet til program STIM -19 MNOK. 
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, periferi og 
konsulentinntekter er noe over budsjett.

• Personalkostnader: Totale personalkostnader er 9 MNOK lavere enn budsjett. Positivt avvik skyldes 
lavere lønnskostnader (+3 MNOK), høye lønnsrefusjoner (+6,5 MNOK) og noe lavere kostnader knyttet 
til kurs og kompetansemidler. Pensjonskostnadene er 4 MNOK høyere enn budsjett. 

• Aktiverbare timer: Aktiverbare timer er 8 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Flere timer enn 
budsjettert er benyttet på aktiverbare prosjekter. 

• Avskrivinger: Avskrivninger er 8 MNOK lavere enn budsjett og dette skyldes blant annet lavere nivå for 
ferdigstilte tjenesteendringer samt periferiutstyr som hadde færre utplasseringer i siste del av 2020 enn 
forutsatt i budsjettet.

• Avtalekostnader: Avtalekostnader på 376 MNOK er 9 MNOK lavere enn budsjett. Av avviket utgjør 
Administrative fellestjenester 9 MNOK. Dette skyldes periodeforskyvninger og forskyvninger i  utrulling.

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 8 MNOK  lavere enn budsjett og er knyttet til lavere innleie av 
konsulenter i program STIM. Avviket er hovedsakelig knyttet til Windows 10, som har levert bedre 
fremdrift med et lavere ressursforbruk enn planlagt.  Reduserte konsulentkostnader i STIM fører til 
tilsvarende reduksjon i inntekter.

• Andre driftskostnader: er 6 MNOK under budsjett i perioden som følge av hjemmekontor, lavere 
reiseaktivitet og redusert aktivitet knyttet til lokasjonene. 



Investeringer Sykehuspartner HF april og hittil (I)

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer utgjør 226 MNOK mot budsjett på 339 MNOK. 
Av avviket på 113 MNOK utgjør STIM 65 MNOK. Årsprognosen på 
952 MNOK er omtrent på samme nivå som forrige rapportering.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Investeringer styrt av Helse Sør-Øst gjelder Regional forbedring og 
Overført fra Regional IKT. 

Totale investeringer utgjør 107 MNOK mot et budsjett på 104 
MNOK som gir et avvik på -3 MNOK. 
For Regional forbedring er investeringene per april 21 MNOK 
lavere enn budsjett. 
Overført fra Regional IKT er 25 MNOK over budsjett og knytter seg 
i hovedsak til overført investering vedrørende løsning for Regional 
Ambulansejournal (OUS og Innlandet). Denne overføringen var 
forutsatt gjennomført i 2020 og er dermed ikke inkludert i budsjett 
for 2021. 

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2021 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2021-04 

Anlegg under utførelse (AUU) 626 -108 -100 525

Kapitaliserte investeringer 12 504 148 433 12 937

Avskrivninger -8 974 -107,468 -428 -9 403

SUM 4 155 -67 -96 4 060

 Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK) 

 Anskaffelse 

denne 

periode 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud

hittil i år 

 Årsprognose 

pr april 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 16 49 113 65 345 373 29

Sikker og stabil drift 62 85 23 245 245

Sikkerhetstiltak 3 21 18 62 62

Forvaltning av kundetjenestene 3 8 13 5 40 40

Automatisering og effektivisering 3 10 12 1 35 35

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 11 58 58 190 190

Standardisering og modernisering, testmiljø 5 5 15 15

Infrastruktur i Regional IKT 2 3 5 2 15 15

Rettsmedisinske fag OUS fase 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Investeringer relatert til Korona (regionalt) 1 -1 1 -1

Infrastruktur LHL-bygget 1 4 -4 4 -4

Sum Investeringer styrt av SP 36 198 312 114 952 975 23

Lokal finansiering AHUS 1 3 2 -1 9 9

Lokal finansiering SI 1 3 2 9 9

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 2 1 -2 4 3 -1

Lokal finansiering OUS 3 14 13 -1 65 50 -15

Lokal finansiering VV 1 2 3 1 11 11

Lokal finansiering SIV 1 1 2 7 7

Lokal finansiering ST 1 1 3 3

Lokal finansiering SS 2 3 2 -2 5 5

Lokal finansiering SA 1 1 3 3

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 8 27 27 -1 116 100 -16

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 1

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 44 226 339 113 1 068 1 075 7

Regional forbedring -7 10 31 21 85 85

Overført fra Regional IKT 3 97 72 -25 470 611 140

Sum investeringer styrt av HSØ -3 107 104 -3 555 696 140

Totalt 40 333 443 110 1 623 1 771 148



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av lavere investeringer i program STIM, investeringsrammen Sikker og stabil drift og  
delporteføljen Sikkerhetstiltak. Prognose for året er 29 MNOK lavere enn budsjett for STIM. For Sikker og stabil drift samt Sikkerhetstiltak skyldes avviket ulik 
periodisering i budsjett i forhold til realisert.

• STIM: Periodisering i budsjettet av anskaffelser til prosjektene telekom, trådløst nett og PAM Én styrt vei inn er hovedforklaringen til budsjettavviket. Prosjektet 
Kryptert indre kjerne er budsjettert fra starten av 2021, men har ikke per april startet på gjennomføringsfasen. Prosess for BP3-beslutning er i gang. For prosjektet 
Regional Citrix-plattform er det lavere nivå enn budsjett som skyldes mindre behov for ressurser samt en forskyvning fra investering til driftskostnader.

• Sikker og stabil drift: Det er i april investert for ca 6 MNOK som gjelder økt lagringskapasitet samt utskiftning av servere, beløpene ble avsatt i mars. Prognosen for året 
viser investeringer i tråd med budsjett. Det foreligger detaljerte investeringsplaner for året og avvik per april er midlertidig. 

• Sikkerhetstiltak: Investert beløp i april gjelder tre prosjekter med oppstart i 2020. Øvrige prosjekter innenfor delporteføljen er i fasene for konsept og planlegging og er 
foreløpig driftskostnader. Investeringene knyttet til disse prosjektene vil komme senere i 2021. Utvidelser og utskiftninger i sikkerhetsplattformen gjøres løpende og 
per april det investert 2 MNOK. Prognosen er foreløpig lik budsjett, men dette er usikkert og det antas at investeringene i delporteføljen kan bli noe lavere. 

• Forvaltning av kundetjenestene: Av investert beløp i april på 3 MNOK utgjør halvparten bytte av databaseplattform for klinisk fellesapplikasjon. Øvrig investering 
gjelder løsninger innenfor spesialtjenester og kliniske spesialapplikasjoner.

• Automatisering og effektivisering: Investert beløp i april fordeler seg på 8 forbedringsprosjekter. Prosjekt for anskaffelse av nytt arkitekturverktøy er kommet til 
gjennomføringsfasen denne perioden.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: Per april er det utplassert utstyr for 58 MNOK som er i henhold til budsjett.

• Infrastruktur i Regional IKT: Investert beløp i april gjelder prosjektet Sikker føderert konsumering, servere til regional data og analyseplattform samt regional filsluse til 
infrastruktur for forskning.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF. Prognosen er økt som 
skyldes anskaffelse av terminaler i forbindelse med ny telekomplattform.

• Regional forbedring: Investeringsnivået for april er negativt som skyldes for høy avsetning i mars vedrørende forbedring av regional kurve og medikasjonsløsning.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Overført beløp fra HSØ i april gjelder Digitale innbyggertjenester.



9

Helse Sør-Øst Forsyningssenter april 2021

Oppsummering: 

• Driftsinntekter (varesalg): Høyere enn forventet for perioden og 
hittil i år. Hovedårsaken til avviket er knyttet til ny varekategori 
(Behandlingshjelpemidler) som ikke var hensyntatt i budsjettet.

• Likviditetstilskudd fra Helse Sør-Øst tilsvarer budsjett. 

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

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader er høyere enn 
forventet, avviket hittil i år knytter seg i hovedsak til regionalt 
felleslager som viderefaktureres Helse Sør-Øst.                                
Dette gjelder koronasituasjonens krav om høyere  lagerbeholdning 
samt at høyere varesalg enn forutsatt  gir en økt lagerkostnad.  
Disse to punktene er årsak til det negative resultatavviket hittil i år.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 92 68 24 401 305 96 955

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 92 68 24 401 305 96 955

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 81 60 -20 361 273 -88 854

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 13 7 -6 47 32 -15 101

Sum driftskostnader 94 68 -26 408 305 -103 955

Driftsresultat -2 0 -2 -7 0 -7 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat -2 0 -2 -8 0 -8 0

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Apr) Hittil i år



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst per april 2021

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 31 31 0 125 125 0 375

Driftsinntekter 438 411 27 1 755 1 670 86 5 131

Konsulentinntekt 15 14 1 61 59 2 177

Sum driftsinntekter 485 456 28 1 942 1 854 88 5 683

Personalkostnader 127 129 2 505 513 9 1 585

Aktiverbare timer -8 -5 3 -34 -27 8 -90

Varekostnad 90 63 -27 385 284 -101 889

Avskrivninger 107 110 2 428 436 8 1 344

Lisenser,service og vedlikehold 96 98 1 376 385 9 1 189

Ekstern bistand 27 28 1 102 110 8 298

Andre driftskostnader 31 26 -5 117 108 -10 329

Sum driftskostnader 472 450 -22 1 879 1 811 -68 5 545

Driftsresultat 13 7 6 62 43 20 139

Nettofinans 2 3 1 7 12 5 39

Resultat 11 3,8 7 55 30 25 100

Herav endrede pensjonskostnader 1 1 4 4

Resultat etter pensjons justering 12 4 8 59 30 29

 Budsjett

2021 

Denne periode  (Apr) Hittil i årSykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 

Oppsummering: 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på inntekter skyldes at 
Sykehuspartner HF har levert flere timer og har økte leveranser 
på kundestyrte avtaler. 

• Driftskostnader: Positivt avvik på kostnadssiden innen flere 
kontogrupper. Betydelig økt varesalg gjennom forsyningssenteret 
er hovedforklaring på avvik i kontogruppe varekostnad. 

• Resultat: Av det positive budsjettavviket på 29 MNOK skyldes 5 
MNOK STIM. I budsjett er basisfinansiering av STIM fordelt flatt 
gjennom året og ikke i tråd med kostnadspådrag. Reelt avvik mot 
budsjett for Sykehuspartner HF uten periodiseringsavviket til 
STIM er 24 MNOK. 

• Forsyningssenteret er inkludert med  -8 MNOK, men er forventet 
å gå i balanse gjennom fakturering og tilskudd fra Helse Sør-Øst 
for året under ett.

• Prognose: Sykehuspartner HF forventer et resultat etter 
pensjonsjustering på ca. 127 MNOK for året før avregning mot 
helseforetakene.
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1 av 9 helseforetak har 28 eller flere grønne dager. I april har åtte hendelser berørt flere foretak, noe som påvirker antall grønne dager totalt. En større andel av hendelsene er knyttet til utførte endringer denne 
perioden. 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.

Driftskalender april 2021

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse 
eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare 
for liv og helse, betydelig merarbeid eller 
negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, 
viktige for pasientgrupper/publikum, eller 
essensielle for effektiv drift av foretaket. 
Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig 
merarbeid eller negative konsekvenser for 
omdømmet til kunden.



Kritiske hendelser april 
Målet for april er ikke nådd. I april har det oppstått flere kritiske hendelser i etterkant av utførte endringer enn tidligere måneder. Det er ikke samme årsak til hendelsene. 
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• IKT-T har gjennomført flere tiltak for 

forbedring av kompetanse både på de 
grunnleggende -og sekundære ITSM-
prosessene. 

• Streng endringskontroll med økt 
involvering av linjeressurser

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

• Oppdatering og gjennomgang av 
Tjenestekatalog med ansvar og roller for 
applikasjoner og infrastruktur 
(TIMifisering)

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging etter 

uønskede driftshendelser 
• Videreføring av Lean metodikk for 

kontinuerlig forbedring
• Videre bredding av problemprosessen for 

å redusere antallet gjentagende feil som 
kan føre til kritiske hendelser

• Tettere samarbeid med changeprosessen
for å redusere antallet kritiske feil i 
etterkant av ulike type endringer eller 
vedlikehold

tertialvis til styret



Program STIM 

Se egen tertialrapport for program STIM   



Program STIM – overordnet status april 2021

• Program STIM har ved utgangen av april åtte prosjekter i gjennomføringsfase og fem i planleggings- eller konseptfase. De fleste prosjektene har god 
fremdrift. Prosjekter med avvik til vedtatt plan og styringsparametere følges opp særskilt. Dette omtales under «kommentarer til status». 

• Prosjekt Styrket autentisering er godkjent avsluttet (BP5) og overført forvaltningsorganisasjonen, inkludert gevinstrealiseringsplan. 

• Styret i Sykehusparter HF godkjente i møte 21. april andre gjennomføringsfase (BP3.2) for Felles plattform trinn 1. Styret har også vedtatt å 
inkludere modernisering av lokalt nettverk i datasentrene (DC-LAN) i omfanget til prosjekt Modernisering av nett. Prosjektplanen er justert i 
henhold til godkjent omfangsendring. Tidspunkt for kontraktsignering på rammeavtale og avslutning av gjeldende prosjektfase påvirkes ikke. 
Finansieringssøknader er sendt til Helse Sør-Øst RHF.

• Prosjekt Felles plattform trinn 2 har fått avklart leverandørstrategi for hybride skytjenester og fått klarsignal for utsendelse av markedsundersøkelse 
(RFI) til leverandører. 

• Endret omfang av prosjekt Trådløst nett er vedtatt, med prosjektavslutning i 2021 innenfor styringsrammen. Plan for resterende arbeid innarbeides i 
plan for prosjekt Trådløst nett fase II, som er under etablering. 

• Utrulling av regional telekomplattform er gjenopptatt etter 3,5 måneder med stans. Utrullingsrekkefølgen er oppdatert. 

• Felles drifts- og forvaltningsmodell jobber etter sprintprinsipper og det prioriteres utviklingsoppgaver med 14 dager varighet for de prioriterte 
prosjektene Felles plattform trinn 1, Container-teknologi, Samhandlingsplattform og verdistrømmer.

• Regionale sikkerhetsprinsipper og -krav for skytjenester er utarbeidet, og skal sammen med den etablerte Regional sikkerhetspolicy for skytjenester 
bidra til trygg bruk av skyløsninger også i fremtiden. 

• Programmet har i samarbeid tjenestedesigner jobbet med visualisering av målbildet for IKT-infrastruktur inkludert STIM, som hjelpemiddel i 
forbedret kommunikasjon og forankring. 



Program STIM – gjennomførte leveranser april 2021

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn kurs i løsningen er publisert på læringsportalen i norsk versjon. Engelsk versjon utarbeides. 

• Prosjekt Innføring kryptert stamnett har produksjonssatt Datacenter Interconnect (DCI) fra Norsk Helsenett SF. Migrering av 
tjenester til nytt stamnett gjennomføres via flere endringsvinduer frem mot sommeren 2021.

• Prosjekt Trådløst nett har aktivert aksesspunkt ved Sykehuset Innlandet på Tynset sykehus, avdeling anestesi-intensiv-operasjon.

• Prosjekt Kryptert indre kjerne har rettet forespørsel til tilbydere på nasjonal rammeavtale for nettverk og mottatt tilbud fra 
leverandør på utstyr for å kunne øke kapasitets av indre kjernenett i regionene samt lokalnett mellom de sentrale datasentrene. 
Dette for å kunne gjøre et godt estimat for gjennomføringsfasen.

_____________________________

• Prosjekt Windows 10 er i henhold til plan og har hittil rullet ut 31.134 klienter (33.869 inkludert lagerbeholdning). 
Applikasjonstilrettelegging og test er foran plan, med lavere ressursforbruk enn planlagt. Prognosen er redusert med 6 FTE ut
året.



• Prosjekt Regional Citrix-plattform produksjonssetter ved Oslo universitetssykehus HF, med påfølgende Early Life Support-periode.

• Prosjekt PAM – én styrt vei inn leverer etablert autentiseringsmetode og aksesstjeneste tilpasset ansatte i helseforetakene og 
ansatte hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst. 

• Prosjekt Regional telekomplattform ferdigstiller grovkartlegging ved Rikshospitalet. 

• Prosjekt Mobilitet etablerer arkitekturbeskrivelse for mobile enheter. 

• Prosjekt Modernisering av nett leverer del to av moderniseringsstrategi for nettverksinfrastruktur, inkludert migreringsstrategi. 

________________________________

Prosjekt Windows 10 planlegger oppstart for Sykehuset Østfold HF, Martina Hansens hospital og Oslo universitetssykehus HF, med 
forventet økning i lagerbeholdningen med 7220 klienter.

Program STIM – planlagte leveranser mai 2021
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Program STIM – økonomi per april 2021

Påløpt per
Inntjent

verdi per

30.04.2021 30.04.2021

SP HF styresak 084-2020, SP HF styresak 032-2021 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 14.01.2021

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 20.11.2020, Søknad om 

finansiering sendt HSØ RHF 26.04.2021

SP HF styresak 013-2020 og 047-2020 HSØ RHF styresak 048-2020, 074-2020

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 18.06.2020 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 07.07.2020

Mobilitet 16,3 17,3 19,5 5,1 4,6 15,6 SP HF styresak 085-2020

SP HF styresak 046-2020,SP HF styresak 033-2021 HSØ RHF finansieringsbeslutning  mottatt 14.10.2020

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 18.06.2020, Søknad om 

finansiering sendt HSØ RHF 23.04.2021,

PAM - En styrt vei inn 14,4 16,3 18 3,4 3,3 14,4 SP HF styresak 011-2021

Regional Citrix-plattform 73 82 92 59,4 71,1 62,1 SP HF styresak 024-2019 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 22.05.2019

SP HF styresak 033-2019 HSØ RHF styresak 087-2019

HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 17.10.2019

Fase 2 (delfase 3.2.2) innføring 

resterende OUS HF, samt pilot 

VVHF

41,1 50,2 57,5 2,1 3,1 41,1 SP HF Styresak 091-2020 HSØ RHF styresak 021-2021 finansieringsfullmakt for delfase 3.2.2 i prosjekt 

regional telekomplattform. Finansieringsbeslutning mottatt 23.04.2021

- SP HF styresak 091-2018 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 22.01.2019

- SP HF styresak 045-2020 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 20.08.2020

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 18.06.20

Windows 10 fase 1                                                                                                           414 459 490 333,6 372,6 SP HF styresak 036-2018, HSØ RHF brev august 2018 HSØ RHF styresak 063-2018, 073-2020

SP HF styresak 059-2019, 025-2020, 043-2020 og 075-2020 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 07.07.2020

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 18.06.2020 (for finansiering ut oktober 2020)

Søknad om finansiering sendt HSØ RHF 15.10.2020 HSØ RHF finansieringsbeslutning mottatt 05.11.2020 for finansiering omlegging 

av 50.000 klienter

(Baseline jun. 20 - nov. 21 brukes 

ved inntjent verdi)
178 98,1 156,4 137,1

Beslutningsdokumenter  HSØ

Felles plattform trinn 1 28,2 29,4 32,1 13,0 14,1 28,2

STIM prosjekter i 

gjennomføringsfase (MNOK)

Grunn-

kalkyle

Styrings-

ramme

Kostnads-

ramme
Prognose Beslutningsdokumenter SP

37,3Innføring kryptert stamnett 38 43 49 11,3 9,6

Modernisering av nett 15 17,8 21,9 13,2

37,4 68,5

17,79,7

115,6

Regional telekomplattform

fase 3.2.1 utrulling OUS HF
60,7 70 77,5 38,9

Trådløst nett 115,6

64,7 (2019)

51 (2020-

21)

115,7 

64,8 (2019) 

31,5 (2020) 

  3,0 (2021)

99,3 (totalt)

91,8



Prosjekt Regional telekomplattform har forsinkelser som påvirker sluttdato:

• Stansen i utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF gav prosjekt Regional telekomplattform en forsinkelse. En endringsanmodning 
med revidert plan og endret utrullingsrekkefølge mellom Ullevål sykehus og Radiumhospitalet er til godkjenning. 

Prosjekter som har mindre forsinkelser, som ikke påvirker sluttdato, følges opp tett i programmet: 

• Prosjekt PAM – Én styrt vei inn er bak plan med etableringen av autentiseringsmetode og aksesstjeneste tilpasset ansatte i 
helseforetakene og ansatte hos IKT-leverandørene i Helse Sør-Øst. Både autentiseringsmetode og aksesstjeneste leveres i mai. 

• Prosjekt Modernisering av nett er noe bak plan som følge av forsinkelse i anskaffelsesprosessen, men forventer å levere 
hovedmilepælene på plan. 

Program STIM – kommentarer til status april



Avvikshåndtering april
Som i forrige periode har beholdningen av åpne avvik i april økt på grunn av flere identiske interne avvik knyttet til retningslinjer for utsendelse av passord for ansatte i Helse Sør-Øst. 
Retningslinjene skal forankres med foretaksgruppen i juni. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvik. Prosessen med å anskaffe nytt 
støtteverktøy har en liten forsinkelse på grunn av arbeid med fornyede krav i konkurransegrunnlaget. 

mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april

Åpne avvik forrige periode 190 172 198 212 256 250 260 273 218 214 248 304

Nye avvik 40 58 27 94 53 52 43 33 45 70 90 61

Internt innmeldt 16 22 23 68 19 25 20 15 19 54 67 40

Eksternt innmeldt 24 36 4 26 34 27 23 18 26 16 23 21

Lukkede avvik 58 32 13 50 58 41 29 89 49 52 34 35

Åpne avvik per månedsslutt 172 198 212 256 251 261 274 217 214 232 304 326



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i april utgjør 1 642 som er i tråd med budsjett.

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per april fortsetter å falle og er nå 4,6% som er 0,5 % lavere enn mars og 5,0 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i fjor. 

Sykefravær: Fraværet pr mars har gått ned med 0,2 %-poeng siden forrige periode (4,8 %). Februar viser nå 5,1 % på grunn av etterregistreringer. Sykefraværet i første tertial er 0,3 % høyere 
(før justering) enn ved 1 tertial i fjor, men lavere enn 1 tertial i 2019. Sykefravær følges opp av nærmeste leder og det vil gjøres videre analyser av fraværet.

TILTAK:

Bemanningsutvikling: Jevnlig rapportering og tett oppfølging for å sikre at bemanning er i tråd med budsjett. I april er bemanning rett i underkant av budsjett

Sykefravær: Fortsatt fokus på medarbeideroppfølging og  1-1 samtaler, systematisk ivaretakelse av smittevern og forebyggende arbeidsmiljøtiltak i pandemisituasjonen. Oppfølging av 
ForBedring. Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå i samarbeid med vernetjenesten. 

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak.
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Sykefravær 2020-2021Bemanning  2020-2021

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

SP 2019 6,7 7,1 6,0 5,2 5,2 5,3 6,9 5,3 5,8 4,9 5,0 4,6

SP 2020 4,8 4,9 4,3 3,0 3,1 3,6 5,4 4,1 4,4 5,1 4,7 4,5

SP 2021 4,5 5,1 4,6 - - - - - - - - -

Mål 2021 4,5 % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Gj.snitt hittil 2021 4,5 4,8 4,7

 -
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FREMTIDIG KJERNEVIRKSOMHET OG KJERNEKOMPETANSE I SYKEHUSPARTNER HF
– overordnet status per 30. april 2021 

BAKGRUNN
Initiativet «Smart bruk av Sykehuspartner» operasjonaliserer vedtatt kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Arbeidet innebærer å styrke Sykehuspartner HF sine 
evner til å løse oppgaver innen prioriterte satsningsområder ved å etablere og videreutvikle fagmiljøer som skaper økt merverdi for helseforetakene, og som bygger 
opp under kjernevirksomheten. Dette innebærer også mer hensiktsmessig bruk av leverandørmarkedet.  

STATUS
Smart bruk av Sykehuspartner jobber med følgende oppgaver og aktiviteter knyttet til operasjonaliseringen: 

1. Utarbeide målbilder for å bygge evner (satsningsområder) og videreutvikle fagmiljøer i samsvar med ny kjernevirksomhet og -kompetanse. 
2. Kartlegge kjernekompetanse
3. Analysere kompetansegap og kapasitetsbehov
4. Utarbeidelse av utviklingsplaner som skal sikre riktig implementering av Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet og kjernekompetanse
5. Detaljering og implementering av rammeverk for bedre utnyttelse av leverandørmarkedet
6. Iverksetting av utviklingsplaner i linjen

Overordnet plan for operasjonaliseringen følger på neste side.  

PLANLAGTE OPPGAVER KOMMENDE PERIODE
Frem til 1. oktober 2021 vil «Smart bruk av Sykehuspartner» arbeide med å ferdigstille helhetlige utviklingsplaner, som inneholder oppgaver knyttet til 
kompetanseutviklingstiltak, struktur og nye måter å jobbe på. Deretter vil dedikerte eiere i Sykehuspartner HF linje ha ansvar for å iverksette utviklingsplanene. 

PLAN FOR OPPGAVE- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Sykehuspartner HF sine utviklingsplaner for å iverksette ny kjernekompetanse og kjernevirksomhet skal etter planen ferdigstilles innen 1. oktober 2021. Disse planene 
sammenstilles og de viktigste oppgavene vil deretter inngå i Sykehuspartner HF sine målekort og rapporteres på i virksomhetens tertialrapport.  
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Frem til 1. oktober 2021 vil «Smart bruk av Sykehuspartner» jobbe med å ferdigstille helhetlige utviklingsplaner som skal legge grunnlaget for sikre riktig implementering av 
Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Deretter vil utviklingsplanene iverksettes fortløpende. 
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Pågående oppgaver og aktiviteter



Nytt somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF
Prosjektet arbeider med ferdigstillelse av tekniske leveranser; nettverk, telefoni og akuttvarsling. Leveransene ferdigstilles og testes i løpet av mai 2021. Arbeid med 
overlevering til drift og forvaltning pågår. Arbeider med å sikre bistand til Sykehuset i Vestfold HF knyttet til innflytting på nytt sykehus i oktober/november 2021. 

Nytt sykehus i Drammen
Levert prosjektplan, godkjent av byggherre, i mars 2021. Operasjonalisering av løsningsfabrikken (Sykehuspartner HFs leveranseteam for byggeprosjektene)  pågår, og 
ferdigstilles i andre kvartal 2021. Arbeidet med å kvalitetssikre tilbyder til nettverksanskaffelse i april 2021 (del av anskaffelsen  i STIM Modernisering av nett).

Ny klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Inngåelse av leveranseavtale, som regulerer Sykehuspartner HF sine leveranser til Nytt klinikk – og Protonbygg Radiumhospitalet, legges frem for  godkjenning i styret i 
Sykehuspartner HF i møtet 2. juni 2021. Kontraktsinngåelse med nettverksleverandør er planlagt signert andre kvartal 2021. Det er gjennomført forhandlinger med 
tilbyderne. 

Nytt psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Leveranseavtale for Nytt psykiatribygg på Sørlandet Sykehus HF er signert av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Design og budsjett knyttet til nettverk, DECT/alarm 
og AV-løsninger er godkjent av byggherre. Det er startet arbeid med anskaffelse av nettverksutstyr og utstyr knyttet til DECT/alarm for å sikre leveranse til november 
2021. 

Ny Storbylegevakt
Ny Storbylegevakt for Oslo skal etableres på Aker. Prosjektet har startet gjennomføringsfasen. IKT porteføljeplan godkjennes i prosjektet juni 2021, og danner grunnlag for 
Sykehuspartner HF sine leveranser til prosjektet. Utarbeidelse av omfang for tilbud vedrørende restleveranser pågår. 

Nytt lokalsykehus, forprosjekt for Aker og Nytt Rikshospital
Enighet om innholdet i rådgiveravtalen mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF, og avtalen er til signering i Sykehuspartner HF. Arbeid med Sykehuspartner HF 
sine leveranser er påbegynt. Prosjektets fremdrift er i henhold til plan.

Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF - fase 1 leveranser  (eksisterende sykehus)
Helseforetakene i samarbeid med Sykehuspartner HF, har estimert ressursbehovet fra Sykehuspartner HF for fase 1 leveransene frem mot «Klinisk ibruktakelse minus 12 
måneder». Det jobbes med å prioritere fase 1 leveransene inn på kundeplan. Omfanget er vesentlig større enn hva som normalt leveres på kundeplanene, og 
Sykehuspartner vurderer tiltak for å sikre leveransekapasitet frem mot nye sykehusbygg.

Leveranser nye sykehusbygg 

I 1. tertial har Sykehuspartner HF blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Interne revisjoner 

Kommentar:
Sykehuspartner HF vedtar årlig et program for interne revisjoner.  
Sykehuspartner HF har oppmerksomheten rettet mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert. Dette ved å sørge for at årsaksanalyse gjennomføres, 
tiltak implementeres/risiko aksepteres og status følges opp. Sykehuspartner HF har økt fokus på å ta ut gevinsten av gjennomførte revisjoner ved å sikre at revisjonsfunn 
lukkes. Noen tiltak er tid- og ressurskrevende.

Tema Tertial-år Funn Åpne funn Status 1. tertial 2021

Miljørevisjon T1-2019
3 observasjoner 
1 anbefaling

0 Alle funn er lukket.

Brannmursendringer T2-2019
5 avvik, 
1 observasjon

1 avvik
Et tiltak knyttet til opplæring følges videre opp. Prioriteringer i forbindelse med 
pandemien har forskjøvet tidspunkt for ferdigstillelse. Øvrige funn lukket.

Applikasjonsrevisjon – Prosang T3-2019
7 avvik, 
1 observasjon

0 Alle funn er lukket. 

Oppfølging og etterlevelse av 
databehandleravtaler

T1-2020

2 avvik,
12 
observasjoner
5 anbefalinger

2 observasjoner
Tiltak knyttet til rutiner og endringer i databehandleravtaler er igangsatt og følges 
videre opp. Øvrige funn er lukket.

Miljørevisjon T1-2020 2 observasjoner 0
Alle funn er lukket.

Miljørevisjon 2021
T1-2021 1 observasjon 1 observasjon Observasjon knyttet til meldekultur følges opp videre. 

Leverandørstyring T1-2021
2 avvik
3 observasjoner

2 avvik
3 observasjoner

Nylig ferdigstilt revisjon.

Sikkerhetsplattformen 2020/CERT 
District Zero (unntatt offentlighet)

T1-2021 7 avvik 1 avvik 6 av 7 avvik er lukket. Siste avvik ferdigstilles innen 1. juni. 

Leverandøroppfølging T1- 2021 Pågår
Vurdere en leverandørs databehandling og etterlevelse av 
databehandleravtale/informasjonssikkerhet

Følgende interne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 1. tertial
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Revisor Mål Status Kommentar
Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.

Gjennomført.

Rapporten ble offentliggjort 15.12.2020. 

Det ble gitt fire anbefalinger til oppfølging i 

helseforetakene.

Sykehuspartner HF deltok under høringen av 

rapporten i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i 

Stortinget 22.02.2021.

Jf. sak 010 og 072 i 2019

og sak 016 og 087 i 2020. 

Riksrevisjonen Utnyttelse av IKT systemer i helseforetakene Orientering om oppstart av foranalyse. Gjelder foretaksgruppen

Konsernrevisjonen Følgerevisjon av program STIM per 3. mars 
2021 (rapport 1/2021)

Temaet er revisjon av kvalitetssikring i 
rapporteringsprosessen.

Pågår fortløpende, tertialvis.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 020-

2021, i møte 11. mars.

Styret i Sykehuspartner HF behandlet sak 022-

2021, i møte 17. mars.

Jf. sak 055 og 058 i 2019, 

sak 003, 041 og 073 i 

2020 og sak 022 i 2021.

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved Sykehuspartner 

HF.

Varslet, gjennomføres i perioden 16.-17. 

desember.

Oslo Universitetssykehus HF Revisjon i henhold til databehandleravtale. Startet Dokumentasjon er 

oversendt.

Konsernrevisjonen Revisjon av IKT-anskaffelser og 

leverandørstyring.

Startet, gjennomføres i mai-september.

Kiwa Teknologisk Institutt 

Sertifisering as

Miljøstyringssystemet

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)

Gjennomføres 19.-20. mai. Resertifisering

Eksterne revisjoner

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 1. tertial
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Fullmaktsaker per 1. tertial

Sak Tittel Status

084-2020 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt Felles plattform trinn 1 – gjennomføring 

av første fase

Søknad sendt HSØ 24. 

november 2020

Søknad godkjent av Helse Sør-

Øst RHF 7. januar 2021

091-2020 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt regional telekomplatform -

gjennomføring av fase 3.2.2.

Søknad sendt HSØ 22. 

desember 2020

Søknad godkjent av Helse Sør-

Øst RHF 23. april 2021

032-2021 Søknad om fullmakt til finansiering av prosjekt Felles plattform trinn 1 – gjennomføring 
av andre fase

Søknad sendt Helse Sør-Øst 
RHF 
27. april 2021

033-2021 Søknad om finansiering av økt ramme prosjekt Modernisering av nett, gjennomføring 

av første fase

Søknad sendt Helse Sør-Øst 

RHF 

23. april 2021

040-2021 Søknad om finansiering av oppgradering til Windows 10 fase 2 Søknad sendt Helse Sør-Øst

RHF 

30. april 2021



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering

29

Innholdsfortegnelse



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

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

3 - Det er en risiko for at manglende leveranseevne og -kapasitet kan føre til at Sykehuspartner 
ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og forlenget investering i systemer som 
skal avvikles.

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

5 - Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastruktur-
moderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring og forberedelser for 
gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i 
foretaksgruppen. 

6 - Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket 
endrings- og leveranseevne

46

5

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde - nåsituasjon

3

2

Overordnet risikobilde

1 5

6

2

4

1
3



Risikobeskrivelse #1 Det er en risiko for at vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske hendelser og økte driftskostnader

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 3 4

Etter første tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Kritiske hendelser
- Økte driftskostnader

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Sikre gjennomføring av livssyklushåndtering med prioritet på end of life og end of
support på produkter, herunder rydding og sanering av legacy

Tiltak pågår som har gitt betydelig bedre kontroll på kritiske komponenter, herunder sanering av Windows 
2003 servere og Windows 2008 servere. Videre sanering av samtlige Windows 2003 servere planlegges 
utført i løpet av 2021, sammen med en høy andel av Windows 2008 serverne. 

Det arbeides også med å sikre forvaltning og prioritering av oppgraderinger for hele porteføljen for å unngå 
tilsvarende situasjoner med end-of-life i fremtiden.

Det arbeides med å finne balanse mellom finansiering og kapasitet til å sikre livsyklusstyring av alle 
komponenter i nåværende og fremtidig plattform.

31.12.21

31.08.21

Løpende

Applikasjonssanering Det er per april 2021 sanert om lag 550 unike applikasjoner, noe som tilsvarer 26% av baseline i 2020. Det er 
fremdeles saneringskandidater som skal vurderes, men innsatsen dreies nå mot standardisering.

30.06.22

Sikre kritikalitet 1-tjenester Prioritere tjenestene inn i vårt konfigurasjonsstyringssystem (CMS) med alle koblinger mellom 
eiendelsregister (Asset Manager) og relasjonsdatabase (uCMDB) for å identifisere de ulike komponenter 
som inngår i de kritiske tjenestene for å oppnå gjennomgående livssyklusstyring.

31.12.21

Oppgradering til Windows 10 Utrulling pågår, per april var 29 500 av om lag 68 000 klienter oppgradert til Windows 10 av Windows 10 
fase 1 prosjektet. Fase 1 omfatter om lag 50 000 klienter.

Windows 10 fase 2 som omfatter 16 000 klienter vedtatt i styret i Sykehuspartner 30.04.2021. Fase 3 som 
omfatter 2 000 MTU-relaterte klienter vil legges frem for styret i oktober 2021.

31.12.21

31.12.22

Oppgradering av regional Citrix-plattform Oslo universitetssykehus HF som siste foretak produksjonsettes 13. mai 2021. 13.05.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4



Risikobeskrivelse #2 Det er en risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til svekket pasientsikkerhet og omdømme

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 3 5

Etter første tertial 2021 3 5

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket pasientsikkerhet        - Potensielt omfattende forsinkelser i infrastrukturmodernisering             - Store kostnader knyttet til håndtering og normalisering
- Tap av omdømme / tillit         - Hele eller deler av regional IKT-infrastruktur må re-etableres

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Gjennomføring av prioritert satsningsområde – standardisering og sanering Arbeid med standardisering og sanering følger plan. Egen rapportering på dette. 30.06.22

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

Arbeid med håndtering av databehandleravtaler iht. plan. Implementering av NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet pågår og vil pågå gjennom 2021. 

31.12.22

Sikkerhetskompetanseheving Oppfølging av avviksprosessen, gjennomføring av sikkerhetsskolen og ulike tiltak for å styrke kultur og etterlevelse.
Oppfølging av tiltak knyttet til internkontroll og internrevisjoner. 

Løpende

Gjennomføring av revisjoner og internkontroll Arbeidet med regional protokoll for behandlingsaktiviteter i henhold til plan. Internrevisjoner gjennomføres i tråd 
med plan. Oppfølging av Riksrevisjonens kontroll følges opp. 

Løpende

Sikkerhetstesting Oppstart for gjennomføring av scanning 1. kvartal 2021 Løpende

Fjerning av trust til legacydomener / terminering av legacydomener, sanering av 
Windows 2003

Pågår for fire foretak. Plan for øvrige foretak. Øvrige foretak gjennomføres suksessivt og frem mot terminering alle 
legacy-domener.

31.12.22

Oppfølging av Riksrevisjonens rapport og innføring av NSMs grunnprinsipper for 
IKT-sikkerhet

Systematisk innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (pågår) og oppfølging og lukking av tiltak 
identifisert i Riksrevisjonens rapport (pågår). 

31.12.22

Tiltak for å styrke tilgangsstyring (IAM) Automatisert bestilling av tilganger (BAT) implementert, Privilegert tilgangsstyring (PAM) innført og ulike 
forbedringsprosjekter videreføres i regi av både linje og STIM. Helhetlig gjennomgang/opprydding av tilganger 
internt i Sykehuspartner HF 4. kvartal 2020.

Løpende

Sikring av e-post. E-post er en hyppig brukt angrepsvektor som er vanskelig å 
forsvare.

Mange tekniske sikkerhetstiltak implementert. Brukeropplæring pågår kontinuerlig. Policymessige grep for å 
redusere angrepsflate implementeres ila. året.

31.12.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Risikobeskrivelse #3 Det er en risiko for at manglende leveranseevne og -kapasitet kan føre til at Sykehuspartner ikke leverer på forpliktelsene til helseforetakene og 
forlenget investering i systemer som skal avvikles.

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 3 3

Etter første tertial 2021 3 3

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Forsinkelser i leveransene til helseforetakene
- Avvik i tjenester
- Forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Tydeliggjøre prosesser, roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med 
tjenesteorientering

Oppdatert status i tjenesteorienteringsarbeidet presentert og veikart for videre arbeid under utvikling. 
Videre arbeid med tjenesteorientering i Sykehuspartner styres sentralt sammen med strategiske 
satsningsområder for å sikre helhetlig koordinering og samkjøring av initiativ. 

31.12.21

Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom prosjekter og drift og forvaltning Pågående arbeide for å forbedre oversikt over portefølje og leveranser. 
Forbedret verktøystøtte for oppfølging som understøtter ansvar og økonomioppfølging, og som gir 
akseptabel kobling mellom pågående prosjekter og tjenestene.
Planlagt kartlegging og videre iverksettelse av samarbeidstiltak 

01.12.21

Avklare og prioritere leveranser gjennom kundeplaner Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner som bidrar til god dialog med helseforetakene om prioritering 
av leveranser og følger opp regionale føringer. 

Løpende

Etablere smidige leveranseteam og forbedre verdistrømmer gjennom blant annet 
strategisk initiativ for «raskere kundeverdi – nye måter å levere på» 

Smidig leveranseteam er operativt for sykehusspesifikke kliniske løsninger, gjennomfører leveranser og 
iverksetter tiltak der det indentifiseres flaskehalser. Kjerneteam for forbedring av verdistrømmer er etablert.

31.12.21

Forbedre styring og prioritering av ressurskapasitet Gjennom initiativet Kapasitetsstyring legges det til rette for å kunne styre hvordan ressurskapasiteten 
prioriteres og fordeles i Sykehuspartner. 
Det arbeides med å ta i bruk kapasitetsstyring innenfor tre av delporteføljene i Sykehuspartners 
prosjektportefølje for fire utvalgte enheter

01.03.22

01.10.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 3



Risikobeskrivelse #4 Det er en risiko for at utilstrekkelig oppfølging av leveranser og programvare fra leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer 
med etterlevelse av avtalemessige forpliktelser

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 3 4

Etter første tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Økt avtalekost og økt kost i prosjekter.
- Forsinkede prosjektleveranser og andre leveranser til helseforetakene.
- Lav kvalitet i Sykehuspartners sine leveranser til helseforetakene

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet effekt 

Videreutvikle verktøystøtte for avtaleforvaltning ved integrasjon mot ERP og arkivsystem. Prosjekt pågående. Etablering av integrasjon mellom kontraktsstyringsverktøy og andre 
definerte verktøy pågår, men er forsinket.

30.06.22

Videreutvikle leverandørhåndtering ved forbedring av leverandørstyring samt tydeliggjøring
av roller og ansvar for avtaleeier og avtaleforvalter.

Styring av strategiske leverandører er under forbedring ved at det skal lages bedre 
synliggjøring av styringsinformasjon og tydelighet angående møter med leverandørene.

Roller og ansvar er definert og kontinuerlig forbedring pågår.

31.12.21

Løpende

Følge opp at prosedyrer for anskaffelser i STIM etterleves for å sikre gode leveranseavtaler Anskaffelsesprosedyrene følges i store anskaffelser; Modernisering Nett, Felles Plattform 
og Regional Telecom. 

Løpende i programmets
levetid

Sikre god overlevering fra STIM til avtaleforvaltning i linjen. Når avtaler er klare og skal overføres, vil det bli allokert avtaleansvarlig og evt. 
leverandøransvarlig. 

Løpende i programmets
levetid

Overføring av IKT-avtaler fra Helse Sør-Øst RHF og Helseforetakene til Sykehuspartner Avklare prinsipper for overtakelse og få besluttet gjennomføring. 

Gjennomføre overtagelse.

30.09.21

30.06.22

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Risikobeskrivelse #5 Det er en risiko for at kompleksitet og omfang i gjennomføringen av infrastrukturmoderniseringen og utilstrekkelig involvering, finansiering, endring 
og forberedelser for gevinstrealisering kan føre til mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen.

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 4 4

Etter første tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen.

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Tydeliggjøre prosjektenes omfang, leveranser og avhengigheter og avdekke manglene i 
arkitekturen ift. å oppnå totaliteten i oppdraget. 

Har videreført avhengighetskartlegging, fått på plass programarkitekt, opprettet visuelt målbilde og 
kommunisere dette. Målbildet for STIM presenteres til styret i Sykehuspartner. 

30.06.21

Tett og kontinuerlig samarbeid med linjeorganisasjonen for å sikre at roller, rutiner og 
prosesser kommer på plass, og at det etableres en effektiv forvaltning som støtter opp under 
forbedret tjenestekvalitet. 

Gjennomført avhengighetsmøter med ledelsesnivå 2 og berørt virksomhetsområde. Ukentlige
samhandlingsmøter med prosjektansvarlige. Dialogmøter med prosjekteier. Prosjekt Felles drift- og 
forvaltningsmodell (FDM) gir innspill til linjeorganisasjonen med henhold til kapasitet og 
kompetanse for aktuelle prosjekt.

30.06.22

Helseforetakene må aktivt bidra med å kommunisere STIM programmets krav, behov og 
prosesser innad i egen organisasjon. Helseforetakene ved SPOCene må bidra til å synliggjøre 
sine aktiviteter som kan påvirke leveransene til STIM. 

STIMs behov til foretakene står på agenda for SPOC-møter. Avhengighetsarbeidet deles med 
foretakene i SPOC-allmøter og 1:1-møtene. Vestre Viken inviteres til å presentere sin interne 
kommunikasjon i helseforetaket. 

31.12.21

Etablere og gjøre gevinstrealiseringsplan for program STIM kjent for foretaksgruppen. Programmets gevinstrealiseringsplan, inkludert BP6-realiseringsfase presenteres på kommende 
programstyremøte. 

30.06.21

Følge opp tilstandsvurdering av lokale datarom og kommunikasjonsrom i linjen og 
helseforetakene. Etablere en aktiv forvaltning av data- og kommunikasjonsrom. 
Helseforetakene må etablere en plan for hvordan og når de skal oppgradere data- og 
kommunikasjonsrom. 

Etablerer en aktiv forvaltning av data- og kommunikasjonsrom. Iverksatt interim-prosjekt i linjen. 
Gjennomgang av lokale datarom til styret i Sykehuspartner.

31.12.21

Jevnlig dialog med helseforetakene om behov for anskaffelser og oppgraderingskostnader, 
samt påpeke at dette må inkluderes i budsjett for 2022 og ØLP 2023-26. 

Pågående kommunikasjon med helseforetakene om innholdet i budsjett 2022. Forbereder nytt notat 
til helseforetakene om behov for økonomiske avsetninger. Konverterer prosjektenes business case 
til økonomiske konsekvenser for foretakene. 

30.08.21

Samarbeid med Telenor for å avklare ambisjonsnivå 2022 for modernisering av 
infrastrukturtelefoni.

Har dialog med Telenor for å avklare løsningsalternativer. 30.06.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

3 4



Risikobeskrivelse #6 Det er en risiko for at ikke tilstrekkelig evne til organisasjonsutvikling kan gi svekket endrings- og leveranseevne

Risiko på vurderingstidspunktet Sannsynlighet Konsekvens Inngangsrisiko

Etter tredje tertial 2020 3 4

Etter første tertial 2021 3 4

Konsekvens for tid, kost, kvalitet - Svekket endringsevne
- Svekket leveranseevne

Prioriterte risikoreduserende tiltak Status Forventet 
effekt 

Etablere smidig drifts- og forvaltningsmodell i tilknytning til infrastrukturmoderniseringen Gjennomføres i tilknytning til program STIM. Det er etablert tett samarbeid med linje for å sikre 
kapasitet og kompetanse. 

Løpende i 
programmets
levetid

Dedikert transformasjonsteam for å styrke arbeidet med strategiske initiativ med fokus på 
prioritering, samkjøring og økt endringsevne. 

Videre arbeid er del av Sykehuspartner sitt transformasjonsarbeid opp mot strategisk målbilde. 
Dedikert endringsteam med fokus på å støtte opp under strategiske initiativ på tvers av 
virksomheten for koordinering og kraftsamling rundt endringsarbeid.  

31.12.21

Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre tiltak innen viktige fagområder Fremdrift i henhold til plan knyttet opp til strategisk initiativ. Videre løp med nedbryting på taktisk 
og operativt nivå.

31.12.21

Videreutvikle kultur og endringskapabilitet Operasjonalisering i forlengelse av vedtatt kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Endringsarbeid 
prioritert gjennom SMIL transformasjon; intensjon om styrket samkjøring av organisasjonen til 
beste for helseforetakene og oppdraget. Økt vekt på gevinstrealisering og tjenesteorientering på 
tvers og endringsledelse og kommunikasjon. 

Løpende

Tydeliggjøre og forbedre styringsmodellen gjennom bedre organisering og styring, og som 
sikrer at alle utviklingsinitiativ forsterker Sykehuspartners mål 

Prosjekt Helhetlig styringssystem – Styringsmodell gjennomføres 31.12.21

Vurdering av restrisiko 
etter gjennomførte tiltak

Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko

2 4



Status Informasjonssikkerhet inklusive oppfølging av 
Riksrevisjonens funn, se eget vedlegg.
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd
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