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Styringsparametere
Juni Mål-

opp-
nåelse

Juli Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 28 28 28 27 28 28 28

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

Antall kritiske hendelser 33,0 % 0,0 % -50,0 % 0,0 % -15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 95,0 % 98,0 % 95,0 % 98,0 % 93,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre 
leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 65,0 % 60,0 % 26,0 %  2) 60,0 % 66,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker   1) +4,5 % -2,5 % 0,0 % -2,5 % +5,3 % -17,5 % -30,0 % -30,0 %

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,2 5,0 5,3 5,0 5,0 5,0

Kundetilfredshet Rapporteres halvårlig 4,1 4,1 >=4,1 >=4,1

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

Leveransevolum Rapporteres tertialvis Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 10,0 1,6 21,5 14,1 120,0 54,0 100 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 38,1 74,2 32,4 54,1 393,5 549,6 983 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 570 1 632 1 568 1 627 1 551 1 610 1 623 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 40 550 40 550

Sykefravær 2,9 % 5,5 %
Ikke tall for 

juli
5,5 % 3,7 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 98,2% 97,0 % 95,9 % 97,0 % 94,7 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester 
Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 3,7 %/1211 3,0 %/1 172 4,7 %/1297 3,0 %/1 172 7,7 %/1226 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172

Målekort 2020  

1) Når bestillinger relatert til koronapandemien ekskluderes er det en reduksjon av åpne saker på 10,3 % hittil i år
2) Endringsfrys i juli
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Driftskalender - grønne dager per 
HF

Målet for juni og juli er nådd. Flere hendelser i begynnelsen av året påvirker fremdeles målet for antall grønne dager hittil i år.

Antall kritiske hendelser Målet for juni er ikke nådd. Nettverk, telefoni og elektronisk pasientjournal har hatt flest utfall i juni, med ulike rotårsaker. Disse 
blir fulgt opp gjennom etablerte prosesser.

Levert kapasitet iht. bestilling Målet er nådd for juni og juli og den positive utviklingen har stabilisert seg på grønt nivå. Nyansatte medarbeidere i 
nøkkelstillinger vil på sikt forbedre situasjonen ytterligere. 

Leveranser iht. avtalt dato med 
kunde

Målet for juli er ikke nådd. Dette er en måned med endringsfrys hvor det ikke skulle vært avtalt leveranser. Målet for hittil i år er 
nådd.

Redusere åpne saker Målet er ikke nådd, årsaken er hovedsakelig knyttet til økt antall bestillinger knyttet til koronapandemien, samt ferieavvikling og
frysperiode som ikke hensyntas i grenseverdiene. Når bestillinger relatert til koronapandemien ekskluderes er det en reduksjon 
på 10,3 % hittil i år. 

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Målet er nådd. Både juni og juli måned viser en bedre leveransepresisjon enn mai måned. Likevel er ikke målsettingen nådd for
hittil i år. Det skyldes at det fremdeles er leveringsutfordringer for mange produktgrupper. Sykehuspartner HF arbeider fortsatt
for å komme tilbake til en normal leveringssituasjon og siden mai har det vært betydelig nedgang (44%) i andel produkter som er 
rasjonert.

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF juni 2020

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Oppsummering: 
Resultat på 14,9 MNOK i juni er 13,3 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet for juni inkluderer 
justering av pensjonskostnader med 7,7 MNOK for første halvår (økt basisramme) og 
arbeidsgiveravgift med 4,1 MNOK (reduksjon av annen lønn). I tillegg er kostnader knyttet til 
program STIM 3,5 MNOK lavere enn budsjettert i perioden. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Totalt 5,6 MNOK lavere enn budsjett i perioden. 
Negativt avvik knyttet til konsulentinntekt er -3,8 MNOK og lavere aktivering -1,7 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Totale personalkostnader er 4,1 MNOK lavere enn budsjett. Lønn isolert er 
høyere enn budsjett som følge av nyansatte uten opptjent ferie og ekstra avsetning for 
feriepenger knyttet til forventet lønnsoppgjør. Negativt avvik på lønn mer enn oppveies av 
positive avvik knyttet til redusert arbeidsgiveravgift % (+4,1 MNOK), refusjon sykepenger 
(+3,0 MNOK) og lite bruk av kurs og kompetansemidler. En forsiktig start på 2020 med lavere 
antall nyansettelser gir fortsatt positivt avvik mot budsjett. 

• Avskrivingene: Avskrivninger er i tråd med budsjett i perioden

• Avtalekostnaden: Avtalekost Inkluderer ekstrakostnader knyttet til utvidet support på 2 
MNOK i perioden som ikke var budsjettert. Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter.

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er i tråd med budsjett i perioden (+0,4 MNOK). 

• Andre driftskostnader: er 1 MNOK høyere enn budsjett i perioden. Avviket er i sin helhet 
knyttet til viderefakturerbare kostnader. 

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regn  Bud  Avvik 

Basisramme 16 8 8

Driftsinntekter 347 336 12

Konsulentinntekt 13 17 -4

Sum driftsinntekter 376 361 15

Lønnskostnader 115 110 -4

Overtid og ekstrahjelp 4 4 0

Pensjonskostnad 14 12 -1

Lønnsrefusjoner -3 0 3

Annen lønn -3 4 6

Aktiverbare timer -9 -10 -2

Varekostnad 4 3 -2

Avskrivninger 99 100 1

Lisenser,service og vedlikehold 84 83 -1

Ekstern bistand 27 26 0

Andre driftskostnader 22 20 -1

Sum driftskostnader 353 353 0

Driftsresultat 23 8 15

Nettofinans 8 7 -2

Resultat 15 2 13

Herav endrede pensjonskostnader -5 5

Resultat etter pensjonsjustering 10 2 8

Denne periode  (Jun)



Regnskap Sykehuspartner HF juli 2020

Oppsummering: 
Resultat på 23,1 MNOK i juli er 8,9 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet for juli inkluderer 
justering av pensjonskostnader i form av økt basisramme med 1,3 MNOK. I tillegg gir lave 
investeringer og forskyvninger i planlagte overføringer fra Regional IKT et positivt avvik på 
avskriving i perioden med 5,8 MNOK. Øvrig positivt avvik skyldes lavere kostnader i 
sommermåneden. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Totalt 4,7 MNOK lavere enn budsjett i perioden. 
Negativt avvik knyttet til konsulentinntekt er -2,0 MNOK og lavere aktivering -2,7 MNOK. Det 
negative avviket skyldes lavere aktivitet enn forutsatt i tilknytning til ferieavvikling.

• Lønnskostnadene: Totale personalkostnader er 3,5 MNOK lavere enn budsjett. Korrigert for 
negativt avvik på pensjon er personalkostnadene 4,6 MNOK lavere enn budsjett. Avviket 
skyldes lavere lønnskostnader (2,5 MNOK), refusjon sykepenger (0,5 MNOK) og lite bruk av 
kurs og kompetansemidler. En forsiktig start på 2020 og forskyvninger av nyansettelser som 
følge av koronapandemien gir positivt avvik mot budsjett. 

• Avskrivinger: Lavere avskrivninger skyldes forsinket overføring av anlegg fra Regional IKT for 
løsninger innenfor digitale innbyggertjenester, EPJ modernisering, kurve- og 
medikasjonsløsning samt laboratoriedataløsning.

• Avtalekostnader: Avtalekost Inkluderer ekstrakostnader knyttet til utvidet support på 2 
MNOK i perioden som ikke var budsjettert. Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter.
Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er i tråd med budsjett i perioden (-0,4 MNOK). 

• Andre driftskostnader: er 3,7 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Avviket er fordelt på alle 
virksomhetsområder. 

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 10              8                1                

Driftsinntekter 336            338            -2               

Konsulentinntekt 4                6                -2               

Sum driftsinntekter 349            352            -3               

Lønnskostnader 87              90              3                

Overtid og ekstrahjelp 4                4                -0               

Pensjonskostnad 14              12              -1               

Lønnsrefusjoner -3               -2               1                

Annen lønn 16              18              2                

Aktiverbare timer -2               -5               -3               

Varekostnad 5                3                -2               

Avskrivninger 99              104            6                

Lisenser,service og vedlikehold 84              83              -1               

Ekstern bistand 8                7                -0               

Andre driftskostnader 14              18              4                

Sum driftskostnader 324            331            7                

Driftsresultat 25              21              5                

Nettofinans -2               -7               4                

Resultat 23              14              9                

Denne periode (Jul)



Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

Oppsummering: 
Positivt avvik mot budsjett er 65 MNOK. Dette skyldes blant annet lavere personalkostnader (+26 
MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand  (+12 MNOK) som gir et positivt avvik på 38 MNOK per 
juli 2020. For å unngå for høy inngangsfart i 2020 har det blitt holdt igjen på rekruttering og 
ekstern innleie ved inngangen til året. Denne effekten har blitt ytterligere forsterket som følge av 
forskyvninger i forbindelse med koronapandemien. Lave investeringer og forskyvninger i 
planlagte overføringer fra Regional IKT gir positivt avvik på avskrivingsnivået med 8,1 MNOK. 
Kostnadene  til program STIM er 15,2 MNOK lavere enn budsjettert per juli.  

• Driftsinntekter: Positivt avvik på 31 MNOK kan hovedsakelig tilskrives en økning i kundestyrte 
avtaler. Herunder inngår utvidet support med +14 MNOK. I tillegg er viderefakturering +12 
MNOK og periferi +7 MNOK i forhold til budsjett. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og 
aktiverbare timer utgjør 20 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personalkostnadene er 26 MNOK lavere enn budsjett (justert for pensjon). 
Det positive avviket skyldes færre ansatte og begrenset bruk av kompetansemidler. Overtid er 
3,2 MNOK over budsjett som følge av aktiviteter knyttet til koronapandemien.  Redusert 
arbeidsgiveravgift i andre kvartal gir en positiv effekt på totalt 8 MNOK. 

• Avskrivinger: Lavere avskrivninger skyldes lave investeringer og forsinket overføring av anlegg 
fra Regional IKT for løsninger innenfor digitale innbyggertjenester, EPJ modernisering, kurve-
og medikasjonsløsning samt laboratoriedataløsning.

• Avtalekostnader: er over budsjett YTD, men inkluderer utvidet support Windows 10 som ikke 
var budsjettert. Korrigert for denne avtalen er kostnadene under budsjett. Kostnaden gir en 
tilsvarende økning i inntekter.

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

• Andre driftskostnader: positivt avvik på 10 MNOK hittil i 2020

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 67                   58                    9               

Driftsinntekter 2 375              2 336               39             

Konsulentinntekt 81                   97                    -17            

Sum driftsinntekter 2 523              2 492               31             

Lønnskostnader 629                 634                  5               

Overtid og ekstrahjelp 30                   27                    -3              

Pensjonskostnad 95                   87                    -8              

Lønnsrefusjoner -19                 -14                  5               

Annen lønn 88                   108                  20             

Aktiverbare timer -57                 -60                  -3              

Varekostnad 27                   18                    -9              

Avskrivninger 690                 699                  8               

Lisenser,service og vedlikehold 591                 585                  -6              

Ekstern bistand 165                 178                  12             

Andre driftskostnader 120                 131                  10             

Sum driftskostnader 2 361              2 393               32             

Driftsresultat 162                 99                    63             

Nettofinans -43                 -45                  2               

Resultat 119                 54                    65             

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF juli 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 393 MNOK mot budsjett på 550 
MNOK, et avvik på 156 MNOK. Av avviket utgjør 
Utstyrsforvaltning – Finansiell leie 70 MNOK. I januar-juli har 
man også levert fra lager i påvente av avtale med ny 
leverandør. Lokale investeringer inkluderer 3 MNOK i 
investeringer knyttet til koronapandemien. For program STIM 
er investeringene 41 MNOK lavere enn budsjett. Aktivitetene 
har vært lavere enn planlagt som følge av replanlegging av 
sentrale prosjekter og påvente av nødvendige avklaringer. 
Prognosen vil bli revidert i august.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer hittil i år utgjør 48 MNOK mot et budsjett 
på 369 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Reg. ERP,  Reg. 
laboratoriedataløsning og Reg. kurve- og medikasjons, som ikke 
er overført fra Regional IKT.

Det forventes at avviket hentes inn i løpet av året. Prognosen 
for 2020 opprettholdes ca. på nivå med budsjett med unntak av 
Utstyrsforvaltning, Infrastrukturbehov relatert til 
koronapandemien (regionalt), Lokal Finansiering SIV og 
«Overført fra Regional IKT» som forventer en økning på 13 
MNOK i overførte anleggsmiddel. Prognosen vil bli revidert i 
forbindelse med august-rapporteringen.

Se ytterligere kommentarer på neste side.

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2020 

 Bevegelse 

denne periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2020-07 

Anlegg under utførelse (AUU) 662 10 138 800

Kapitaliserte investeringer 11 411 25 303 11 715

Avskrivninger -7 748 -99 -690 -8 439

SUM 4 324 -64 -249 4 075

 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 juli 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 3 107 148 -41 308 308

Sikker og stabil drift 7 127 130 -3 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 10 45 72 -27 99 99

Forvaltning av kundetjenestene 8 20 -12 35 35

Automatisering og effektivisering 1 15 18 -3 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 7 37 108 -70 166 185 19

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 2 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 8 18 -9 30 30

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 1 2 -1 2 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 1 1 -1

Infrastrukturbehov relatert til Korona (regionalt) 13 13 13 -13

Sum Investeringer styrt av SP 29 363 515 -152 920 924 4

Lokal finansiering AHUS 4 3 1 6 6

Lokal finansiering SI 1 2 2 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 1 2 3 3

Lokal finansiering OUS 1 10 17 -7 29 29

Lokal finansiering VV 4 5 -1 9 9

Lokal finansiering SIV 3 1 2 5 2 -3

Lokal finansiering ST 1 2 1 1 2 2

Lokal finansiering SS 2 3 -1 5 5

Lokal finansiering HSP 1 1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 4 31 35 -4 63 60 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 3

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 32 393 550 -156 983 984 1

Regional forbedring 2 13 41 -28 70 70

Overført fra Regional IKT 35 328 -293 436 422 -13

Sum investeringer styrt av HSØ 2 48 369 -321 506 492 -13

Totalt 35 441 919 -477 1 489 1 476 -12



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av en forsiktig inngang til året, forsinkelser i STIM samt lavere bruk av finansiell leasing til 
utstyrsforvaltning.

• STIM: Noe forsinkelser i program STIM gir lavere investeringer hittil i år. Dette gjelder først og fremst prosjektet for etablering av telekomkjerne. I tillegg er oppstart av 
prosjektet Felles plattform forskjøvet, og utrulling Trådløst nett har hatt lavere aktivitet som følge av koronapandemien. Oppstart utrulling Telekom løsning er også forsinket på 
grunn av koronapandemien. Større omfang på tilrettelegging av applikasjoner på Windows 10 prosjektet enn planlagt.

• Sikker og stabil drift: Investert beløp fordeler seg i hovedsak med 72 MNOK til Datasenter, 32 MNOK til Datakommunikasjon og 20 MNOK til Applikasjonsdrift.

• Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP): Hovedforklaringen til avvik på -27 MNOK skyldes periodisering av anskaffelser til operativ sikkerhet. Prosess for disse anskaffelser er i gang. 
Programmet ISOP utgjør 30 MNOK av investert beløp hittil i år, som er 5 MNOK lavere nivå enn periodisert budsjett pr juli. Ressurser er omdisponert som følge av 
koronapandemien.

• Forvaltning av kundetjenestene: I juli har det vært lav aktivitet med investert beløp på 0,3 MNOK. Hittil i år er det bokført 8 MNOK, hvor prosjekt Regional kurve og   
medikasjon utgjør 5 MNOK.

• Automatisering og effektivisering: Pr juli er det 9 prosjekter i porteføljen som er i gjennomføringsfasen, hvor prosjektet «Ny kundeportal» har størst pådrag med 5 MNOK.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I tillegg til utplassert utstyr på 37 MNOK med finansiell leie i år, er det også utplassert utstyr for 23 MNOK fra internt lager 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.

• Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Det er levert periferiutstyr for 2 MNOK som var bestilt i 2019 men levert i starten av 2020.

• Infrastruktur i Regional IKT: Pr juli er det levert ny infrastruktur til programmet Regional IKT for forskning (RIF) for 6 MNOK. I tillegg er det investert i ny serverkapasitet for 
Regional kurve- og medikasjonsløsning samt nytt nettverk i Hoffsveien 1A. Prosjektet Sikker føderert konsumering finansieres også av denne rammen.

• Rettsmedisinske fag OUS: Investeringsprosjekt styrt av OUS.

• Infrastrukturbehov knyttet til koronapandemien: Gjelder økt kapasitet for VPN-tilkoblinger i HSØ.

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

• Regional forbedring: Det forventes at mindreforbruket på 28 MNOK pr juli hentes inn gjennom året. Prosjekt for innføring av nytt regionalt fakturaflytsystem utgjør 7 MNOK    
av totalt pådrag på 13 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 293 MNOK skyldes i hovedsak Regional ERP, Regional laboratoriedataløsning, Regional kurve- og medikasjonsløsning samt    
Regional EPJ modernisering som ikke er overført fra HSØ.
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter juli og hittil 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter: Driftsinntektene er noe under budsjettert nivå i 
perioden, men som forventet hittil i år. 

• Annen inntekt: Likviditetstilskudd fra Helse Sør-Øst og tilsvarer 
budsjettert nivå. 

• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til 
kostpris. Periodefremmed kostnad på MNOK 1,5 i perioden, vil 
justeres i senere perioder.

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i 
sammenheng med driftsinntekter. 



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst juli og hittil i år
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Fire av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i juni. Hendelsen 3. juni skyldes utfall på applikasjon for smartkortutstedelse (Nexus Prime), og den 26.juni var det utfall for samtlige 
foretak i Læringsportalen. Nettverk, telefoni og elektronisk pasientjournal (DIPS) har hatt flest utfall i juni, med ulike rotårsaker. Disse blir fulgt opp i henhold til gjeldende prosess.

Driftskalender juni

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.
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Ni av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i juli. Hendelsen 8. juli skyldtes nedtak av tjenesten for tilgang til egen epikrise på nett (MinJournal) grunnet sårbarhet 
i kode fra leverandør, og hendelsen 13. juli skyldes sertifikatproblemer for tjenesten for fjernaksess (VPN).

Driftskalender juli

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
Målet for juni er ikke nådd. Antallet kritiske hendelser økte i juni 2020 i forhold til juni 2019. Det var flere utfall på nettverk, telefoni og elektronisk pasientjournal som følges opp i 
henhold til gjeldende prosess. Målet for juli er nådd. Streng endringskontroll ved ferieavviklingen har positivt påvirket driftssituasjonen. 
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til forberedelse 

av endringer inn i produksjon 
fra prosjekter og forvaltning 

• Endringskontroll og forsterket 
bemanning ifbm. korona-
pandemien

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

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging 

etter uønskede driftshendelser 
• Videreføring av Lean metodikk 

for kontinuerlig forbedring



Håndtering av korona-situasjonen

Innsatsteamet for korona-prioriterte leverandeoppdrag 
videreføres til 1.9.2020
• Oppdragene overleveres i løpet av august til den tverrfaglige 

leveransefabrikken som er under etablering i Sykehuspartner et 
samarbeid mellom flere VO i regi av SMIL 2. 

• De to store prosjektene (Regionalt læringsnettverk/MS Teams 
og Nettverksløsning for Avansert hjemmesykehus) videreføres 
med linjeeierskap.

• Hos HF-ene/RHF: SPOC for korona-prioriterte bestillinger på 
vegne av HF-ets/RHF-ets ledelse videreføres i samme periode.

Hva er levert
Antall oppdrag mottatt: 419*

Antall oppdrag levert ferdig: 366
Antall virkedager i snitt per oppdrag levert: 18,8
Antall oppdrag under arbeid: 56

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

Positive erfaringer med streng endringskontroll er nå videreført 
i linjen
Sykehuspartner HF gikk ut av grønn beredskap i slutten av juni, men 
har beholdt streng endringskontroll som normalen på grunn av de 
positive erfaringene fra beredskapsperioden:
• Signifikant reduksjon av kritiske hendelser 
• Tettere oppfølgning gir bedre kvalitet og redusert risiko
• Har håndtert høyere endringstakt

Saker under arbeid pt.
• Samhandling regional intensivopplæring - Teams (i gang)
• Nettverksløsning for hjemmesykehus (utrulling)
• Elektronisk formidling til eksterne i Public 360 (i gang)
• Martina Hansen hospital: etablering av meldingsintegrasjon med 

Bærum sykehus (i gang)
• Lab-bestillingsløsningen «DIPS Interactor» innføres for 

legevakter (utrulling)
• Videreutvikling av bestillingsløsning for koronatesting

I juni og juli ble hhv. 16 og 1 saker innmeldt.



Sluttrapport forventes godkjent i programstyret 31. august, programmet avsluttes formelt da.

• Prosjektene i program ISOP ble avsluttet 30. juni 2020:

– Prosjektene Bestilling av tilganger BAT, IAM-arkitektur, Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) og 
Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) ble avsluttet 30. juni.

– Prosjektet Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring (RÅGOT) ble overlevert til linjeorganisasjonen 
i Sykehuspartner HF 1. juni og videreføres der.

– Prosjektene Privilegerte tilganger (PAM) og Styrket autentisering (SA) ble overlevert til program STIM 1. juni og 
videreføres der.

• Følgende leveranser ble gjennomført i perioden (juni):

– Privilegerte tilganger ble importert i løsningen for bestilling av tilganger (BAT) 4. juni.

– Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for PAM-løsningen ble lagt frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte i 
Sykehuspartner 10. juni og signert av HR-direktør i Sykehuspartner 26. juni.

– De dynamiske driftsarbeidsflatene Admin desktop og Forvalterdesktop ble overlevert til Sykehuspartner HF 12. juni.

– IAM-behovsanalyse v1.0 og IAM Blueprint ble overlevert til Sykehuspartner HF henholdsvis 15. juni og 30. juni.

Program ISOP – gjennomførte leveranser denne periode



• Programmet har gjennomført interne organisasjonsmessige endringer, tydeliggjøring av ansvar og 
styringslinjer som planlagt. Prosjektplanene er gjennomgått og kvalitetssikret. Kvaliteten i planverket for 
både program og prosjekt er forbedret med spesifisering av milepæler og økonomi som grunnlag for styrket 
styring, rapportering, oppfølging og kommunikasjon, internt og med helseforetakene.

• Endringer i deltakelsen i STIM programstyringsgruppe er iverksatt og første møte etter endringene ble 
gjennomført 12. august.

• Innenfor områdene arkitektur og sikkerhet pågår det arbeid for å ferdigstille og forankre dokumentleveranser 
innen målarkitektur for blant annet innen mobilitet, regional testplattform, fremtidig driftsmodell og regional 
AD struktur. 

• Programmet prioriterer arbeidet med felles plattform trinn 1 og trinn 2 høyt og vil legge frem design og 
prinsipper for beslutning i september.

Program STIM – overordnet status 



• Per utgangen av juli er 9 457 klienter oppgradert til Windows 10 og 585 applikasjoner tilrettelagt i 2020, og er iht plan. Helse Sør-Øst 
RHF finansieringsbeslutning ble mottatt 7. juli for finansiering ut oktober 2020.

• Prosjekt Mobilitetsplattform har levert ny innrulleringsprosess for Android 10-løsningen. Det er gjennomført utrulling av Secure Mail 
for IOS på Sykehuset i Telemark HF og Vestre Viken HF. 

• 10 201 aksesspunkt for trådløst nett er hittil aktivert, i henhold til plan. Trådløst nett ved Sykehuset Telemark HF, Sykehuset 
Sørlandet HF og Vestre Viken HF er ferdigstilt.

• Regional Citrix-plattform er etablert og oppgradert for Oslo universitetssykehus HF. 149 Windows 2008-servere er lagt til sanering.

• Fase 3.1 Regional telekomplattform er overlevert Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF telekom linje. Støttesystem for 
utrulling for Oslo universitetssykehus HF (fase 3.2.1) er produksjonssatt. 

• Produksjonsmiljø er levert av prosjekt Sikkerhetssone slik at konfigurering og forberedelse til pilot kan starte som planlagt for 
prosjekt Privilegerte tilganger.

• Bekreftelse på bestilling av stamnett iht. avtalen er sendt Norsk Helsenett SF.

• Prosjekt Felles plattform har utarbeidet overordnet design og prinsipper for ny felles plattform, samt en helhetlig fremstilling av 
moderniseringen. Designet for ny felles plattform er godkjent i Sykehuspartner HFs arkitekturråd.

Program STIM – gjennomførte leveranser denne periode



• Oppstart for innføring av Secure mail for Akershus universitetssykehus HF. Godkjenning av oppdatert leveranseplan for innføring av 
Secure Mail Oslo universitetssykehus HF. 

• Ferdigstilling av trådløst nett ved Martina Hansens hospital. Oppstart av kabeltrekking og montering av aksesspunkter for Sykehuset 
Innlandet HF ved Hamar, Elverum og Tynset. 

• Prosjekt Sikkerhetssone skal sluttføre implementeringen av basisovervåkning og Public key infrastructure (PKI) i sikker sone.

• Oppstart pilot Privilegert tilgangsstyring.

• Sende invitasjon til prekvalifisering (leverandørinvitasjon) for rammeavtalen for oppgradering og modernisering av lokalnettene ved 
helseforetakene i Helse Sør-Øst.

• Verifisere og produksjonssette regional autentiseringstjeneste.

• Signere avtale med leverandør for å ta i bruk teknologi for sikker autentisering (FIDO2).

• Signere avtale med Norsk Helsenett SF, slik at Helse Sør-Øst kan ta i bruk HelseID.

Program STIM – planlagte leveranser kommende periode



• Tilslutning til revidert plan og økt investeringsbudsjett for prosjektet Sikkerhetssone ble gitt i Sykehuspartner HFs 
styre 17. juni 2020, sak 044-2020. Prosjektet er avhengig av godkjent finansieringssøknad fra Helse Sør Øst RHF 
for videre aktivitet, og aktivitetsnivået holdes på et minimum inntil dette foreligger.

• Som konsekvens av forsinkelser i leveransen for sikker sone er prosjekt Styrket autentisering forsinket med 
leveranser for regional autentiseringstjeneste og regional Public key infrastructure (PKI). Leveransene som sikrer 
PAM-tjenesten er ivaretatt.

• Grunnet forsinkelser på leverandørens side er signering av avtale med leverandør for oppstart pilot på teknologi 
for sikker autentisering (FIDO2) noe forsinket, men planlagt gjennomført i august. 

Program STIM – avvik mot plan, endringer fra forrige periode



Avvikshåndtering juni og juli

2020

I juni var det en økning i antall innmeldte avvik fra helseforetakene. Antall internt meldte avvik har vært stabilt i perioden. Det ble meldt færre avvik fra helseforetakene i juli, men 
beholdningen av avvik har økt grunnet ferieavvikling. Det vil bli gitt økt oppmerksomhet på viktigheten av lukking av avvik innen frist framover for å sikre kontinuitet i arbeidet med
kontinuerlig forbedring.

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

Åpne avvik forrige periode 124 159 153 154 149 164 171 165 178 189 173 199

Nye avvik 45 51 80 70 46 63 48 49 37 41 58 27

Internt innmeldt 11 26 29 41 23 32 27 31 29 17 22 23

Eksternt innmeldt 34 24 50 28 23 31 21 18 8 24 36 4

Lukkede avvik 31 48 79 75 31 56 54 36 26 57 32 13

Åpne avvik per månedsslutt 159 153 154 149 164 171 165 178 189 173 199 213



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i juli utgjør 1 568 som er betydelig under budsjett og skyldes en forsiktig start og forsinkelser i rekruttering som følge av koronapandemien.
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per juni er 8,4 % som er 0,6% lavere enn juni.  
Sykefravær: Fraværet i juni ligger på samme lave nivå som april og mai. Sykefraværet hittil i år viser 3,7 %. Sykefraværet har vært jevnt nedadgående det siste året. Det lave fraværet siste 
måneder antas å henge sammen med koronasituasjonen ved at ansatte har jobbet hjemmefra, samt særlig fokus på smittevernstiltak

TILTAK:

Bemanningsutvikling: For å kunne justere bemanningsutfordringer på tvers av VO gjennom 2020 er det holdt igjen på noen stillinger slik at det vil være rom for å justere rammer for det 
enkelte VO. Covid-19 har i tillegg forsinket noen ansettelsesprosesser. Antall ansatte er forventet å øke ut året.

Sykefravær: Identifisere læringspunkter fra virksomhetsområder som har hatt en betydelig nedgang i fraværet det siste året. Videreføring av systematisk oppfølging av det enkelte VO. 
Oppfølging HMS/IA/BHT-handlingsplan 2020. Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå.

Turnover: Turnover ligger på et relativt stabilt forventet nivå og analyseres jevnlig for vurdering av eventuelle tiltak. 21
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