
Virksomhetsrapport
juni - juli 2018

21.08.18



2

Situasjonsvurdering
Sykehuspartner HF ble i foretaksmøtet 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere nytt program for standardiserings – og 
moderniseringsarbeidet i Helse Sør-Øst, arbeidet med dette pågår.

Forsyningssenteret fortsetter å levere som planlagt. Leveransepresisjon på levering av IKT-utstyr er også i henhold til plan, mens 
leveransepresisjon for tjenesteendringer er under målsetningen. Flere tiltak er pågår for å bedre sitasjonen, blant annet økt kapasitet til  
å gjennomføre ROS. 

Det har i juli vært en nedgang i antall kritiske hendelser sammenlignet med samme periode i 2017. For juni var det en økning i antall 
hendelser. Hittil i år er det 136 hendelser totalt og som er bak målkravet.

Finansielt regnskap viser et driftsresultat bedre enn budsjettert akkumulert hittil i år.  Sykehuspartner HF har et lavere antall ansatte enn 
planlagt, og kostnader er derfor også lavere enn budsjettert. Dette bidrar imidlertid til at overtid og kostnader til eksterne konsulenter er 
høyere enn budsjettert. 

Det pågår ulike rekrutteringstiltak for å øke kapasitet. Blant annet en rekrutteringskampanje som har gitt god respons med mange 
søkere. Etterslep på bemanning er redusert i perioden. Videre er det planlagt deltakelse på karriere/utdanningsmesser i tiden fremover.

Sykefraværet viser en positiv trend vurdert mot måltall for 2018 på 5,6%.  Fraværet i juni 2018 er 4,4%, noe som er lavere enn samme 
måned i fjor.  Turnover er betydelig lavere i juni-juni 2018 sammenlignet med 2017.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned juni/juli Akkumulert året

Driftsresultat 40 MNOK -3,7 MNOK 16,7 MNOK

Investeringer 591 MNOK 29 MNOK 249 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# 18%/20# / -64%/4# 11% / 136#

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni inkl. ERP) 90% 86% / 89% 86%

Løsningsgrad kundeservice (HR-tjenester uten ERP) 90% 93% / 94% 98%

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester 
(SLA brudd 1A og 2A)

100 % 100%  /100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% 97%  /98% 98%

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer * +15% -42% -38%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet i henhold til bestilling fra HSØ 98% 97% / 100% 98%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 93% / 99% 93%

Andel interne ressurser 55% 56% / 65% 59%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner 5,6% 4,4% (juni) 5,8%

Turnover 8#/11# 62#

* Leveranser med et forenklet leveranseløp, inngår ikke lenger i grunnlaget for måling av presisjon 



Sykehuspartner HF
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Resultatet hittil i år er 6 MNOK foran budsjett for hele Sykehuspartner HF.

Inntekter
• Det er et negativt avvik på driftsinntekter hittil i år på 8,4 MNOK. Det skyldes primært avskrivninger prosjekter fra Regional IKT-prosjektportefølje 

grunnet utsatt overføring og oppstart på enkelte leveranser. Det er også noe lavere utfakturering knyttet til utplassering periferiutstyr.
• Konsulentinntekter sees i sammenheng med aktiverbare timer, og det er et negativt avvik på 21,1 MNOK hittil i år. Hovedårsaken er at foretaket 

har færre ansatte enn budsjettert gjennom hele året som dermed leverer færre timer. Foretaket leverer etterspurte timer til Regional IKT-
prosjektportefølje, men bestillingene er lavere enn budsjett. Det leveres flere timer enn planlagt til utrednings- og moderniseringsprosjektene, 
men dette gir ingen resultateffekt for Sykehuspartner HF. 

Kostnader
• Totale lønns- og personalkostnader er 39,7 MNOK lavere enn budsjett. Det skyldes primært at det er 68 færre ansatte enn budsjettert (ned fra  

mai hvor avviket var 81 ansatte). Det er også hovedårsak til at bruk av overtid er høyere enn budsjettert; 6,4 MNOK hittil i år.
• Avskrivninger er 19,5 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Mye av dette avviket samsvarer med avviket på inntekter og gir totalt sett liten 

resultateffekt. 
• Avvik på lisenser, service og vedlikehold er todelt. Av positivt avvik på 22,4 MNOK knytter 15 MNOK seg til avvik på moderniseringsprosjektene. 

Dette skyldes en korrigering og oppdatering av avtalekostnader med en positiv effekt. For resten av Sykehuspartner HF er kostnaden lavere enn 
budsjett hittil i år. 

• Kostnader for ekstern bistand er 2 MNOK høyere enn budsjett for måneden og 39,3 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Dette gjelder i stor grad 
ekstern bistand knyttet til utredningsarbeid for videre standardisering og modernisering, hvor det var budsjettert med enn tidligere ferdigstillelse 
av dette arbeidet. Færre ansatte enn budsjettert har medvirket til overforbruk av ekstern bistand. 

• Andre driftskostnader er 10,5 MNOK over budsjett. 8 MNOK av avviket gjelder kostnader i moderniseringsprosjektene. Øvrig Sykehuspartner HF 
har mindre avvik mot budsjett. 



Investeringer
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Totale investeringer i regi av Sykehuspartner HF er 249 MNOK mot et budsjett på 345 hittil i år.
Budsjettet er periodisert likt per måned, mens i praksis har det vært en planleggingsfase for mange av tiltakene i starten av året, slik at det er en forskyvning innenfor året. 
Sykehuspartner HF følger opp prosjektene og investeringene for å sikre leveranser i henhold til plan. 
For applikasjonssanering er det ompostert 26 MNOK fra investering til drift etter gjennomgang med revisor. Omklassifiseringen fremkommer i tabellen under. 
Det vil bli lagt frem en revidert prognose for investeringer i forbindelse med rapportering av andre tertial pr 31/8. 

Prosjekter

(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 7 708 92 609 113 701 21 092 194 920 48 %

Modernisering 0 0 43 750 43 750 75 000 0 %

ASK (Applikasjonssanering) 0 0 15 169 15 169 26 000 0 %

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 10 972 79 364 79 940 576 137 040 58 %

Infrastrukturmoderniseringsprogram 0

Tjenesteorientering og automatisering 29 506 11 879 11 373 20 360 2 %

SLA-oppgraderinger 1 155 6 188 -6 188

Utkjøp periferi operasjonell leasing 192 3 008 -3 008

Finansiell leie - Periferi 8 913 67 644 80 500 12 856 138 000 49 %

SUM 28 969 249 319 344 939 95 620 591 320 42 %

og driftInvesteringer-



Helse Sør- Øst Forsyningssenteret
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Det er små avvik i resultatet mot budsjett i juli, selv om varesalget er 3 MNOK under budsjett. Hittil i år er det fremdeles noe over budsjett.
Andre driftskostnader er lavere enn forventet. Budsjettert andel av andre driftskostnader er 12,5 % av omsetning, og faktisk andel hittil i år er 11,2 %. 



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

I juni var det en økning i antall hendelser - juli hadde en nedgang i kritiske hendelser, jamført samme periode i 2017. 
Hittil i år er det 136 hendelser totalt, og vi ligger bak målkravet. Arbeidet med sikkerhetspatching av servere i juni har stabilisert servermiljøet.

TILTAK
• Rotårsaksanalyse og tiltak skal 

utføres på alle kritiske hendelser 
gjennom problemprosessen for å 
unngår gjentagende avvik

• Gjennomført utbedringer knyttet til 
endepunktsikring
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Informasjonssikkerhet
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Det arbeides kontinuerlig med tiltak innen informasjonssikkerhet. De viktigste initiativene er å gjennomføre etableringen av infrastrukturen for «endepunktsdeteksjon» i ny CERT løsning, 
samt ny separat monitoreringsløsning i Sykehuspartner CERT. Innføringen vil gi helt nye monitoreringskapabiliteter på endepunktene. Endepunktsloggingen har medført økt deteksjon av 
hendelser fra analyseplattformen. Vi ser som før den forventede nedgangen i feriemåneden i antall saker og hendelser. 

TILTAK
• Oppgradering av epost løsning
• Etablering og utrulling av nytt 

system for endepunktsdeteksjon
• Ny separat monitoreringsløsning

for Sykehuspartner CERT
• Sykehuspartner CERT styrkes og 

organiseres mer hensiktsmessig 
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Avvik

Både interne avvik og avvik mottatt fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Av alle informasjonssikkerhetsavvik meldt hittil i år, er det sikkerhetshull, sårbarheter og 
feilkonfigurasjon (33%), tilgangsstyring (31%) og brudd på rutine (26%) som er de hyppigste kategoriene.  Av kvalitetsavvikene mottatt fra helseforetak er flere knyttet til manglende 
kundeforståelse /sen saksbehandling. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges for å gi grunnlag for videre forslag til forbedringer.
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Utvikling
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OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKESHUS HF

Prosjektet leverer tid, kost og omfang i henhold til plan.  Helse Sør-Øst RHF har godkjent oversendt tilbud for gjennomføring. 

Prosess med løsningsdesign og ROS er pågående og det forventes endelig godkjenning fra Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF innen 15. august.
Arbeidet med kartlegging og tilrettelegging av applikasjoner er startet,  og etablering av basistjenester og infrastruktur er startet. Første PC i nettverket på Akershus 
universitetssykehus HF er satt opp på lokasjon Kongsvinger.

Planlegging av testing har startet, det samme kartlegging av opplæringsbehov. 

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-prosjektportefølje var i juni 97 % og i juli 100 %. 56 % av ressursene som leverte timer til Regional IKT-
prosjektportefølje i juni var interne ressurser. I juli var det 65 %. 

Andelen interne ressurser Regional IKT-prosjektportefølje har holdt seg på et jevnt nivå. RKL melder fortsatt gult på ressurser. Det er fortsatt utfordringer med kapasitet til 
gjennomføring av risikovurderinger, en situasjon som forventes å endre seg fra august av når kapasiteten på denne kompetansen forsterkes. Sykehuspartner HF har blant annet hatt 
ansvar for følgende leveranser i perioden:



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanning har en positiv utvikling, men ligger fortsatt en del bak budsjett. Det pågår ulike rekrutteringstiltak for å øke kapasitet, blant annet en 
rekrutteringskampanje som har gitt god respons. Videre er det planlagt deltakelse på karriere/utdanningsmesser ved flere utdanningsinstitusjoner i tiden fremover.
Sykefravær: Sykefraværet viser en positiv trend mot måltall for 2018 (5,6%).  Fraværet i juni 2018 er 4,4%, mot 5% i juni 2017.
Status på virksomhetsområdenivå viser at de fleste har en positiv trend. Det vurderes at høyt fokus på nærværsarbeid og sykefraværsreduserende tiltak i det enkelte 
virksomhetsområde fortsatt er av stor betydning for å nå måltallet.
Turnover: Turnover er innenfor forventet nivå i juli (9,3 %). Den er spredt på flere virksomhetsområder. 
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TILTAK
Bemanningsutvikling: Det pågår og planlegges ulike rekrutteringstiltak for å øke kapasiteten, bl.a en rekrutteringskampanjer og markedsføring ved flere 
utdanningsinstitusjoner av Sykehuspartner som virksomhet.
Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder. Det enkelte VO skal selv vurdere hvordan stabilisere eller redusere sykefraværet i 
forhold til 2018. 
Turnover: Videre tydeliggjøring av mål og prioriteringer i 201 for å gi retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.
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