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Vedlegg 

 

1. Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurderinger 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Tertialvis rapporterer Sykehuspartner HF på måloppnåelse i henhold til Oppdrag og 
bestilling 2019 samt redegjør for virksomhetsrisiko. Tertialrapporten gir således et mer 
utfyllende bilde av hvordan Sykehuspartner HF arbeider og leverer enn månedsrapportene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport for andre tertial 
2019. Det anbefales videre at styret tar anbefalingene fra konsernrevisjonen i følgerevisjon 
for programmet STIM til etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante 
tiltak.  
 
 

2. Faktabeskrivelse 

a. Hva saken gjelder 
Per andre tertial 2019 er de mest sentrale elementene i Sykehuspartner HFs rapportering 

status måloppnåelse, herunder tiltak for å oppnå økonomiske målkrav, samt overordnet 

risikovurdering.   

Sykehuspartner HF har lagt om rapporteringen slik at programmene STIM og ISOP tertialvis 
rapporteres utdypende i eget vedlegg. Konsernrevisjonens rapport følgerevisjon STIM 
fremlegges også i tertialrapporten.  
 

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Måloppnåelse 

Sykehuspartner HF startet året med et høyt aktivitetsnivå, og per andre tertial har 
Sykehuspartner HF innen flere områder en stor grad av måloppnåelse i henhold til krav satt i 
Oppdrag og bestilling 2019, jf. omtale i vedlegg 1 og 2.  

Sykehuspartner HF får fortsatt gode tilbakemeldinger på kundesenteret fra brukerne. 
Brukerundersøkelser viser at de som trenger hjelp og henvender seg til kundesenteret, er 
godt fornøyd med hjelpen de får. Opplevd tilgjengeligheten til systemene er høy per andre 
tertial.  

Det er også arbeidet godt med å redusere kritiske hendelser. Sammenlignet med 2018 er 
slike hendelser redusert med 23 pst., og sett i lys av at antall endringer har vært økende i 
denne perioden, er dette positivt. Målet om minimum 27 grønne driftsdager per måned er 
nådd for fire av ni helseforetak per andre tertial 2019.  

Imidlertid er for mange av bestillingene fra helseforetakene over tid blitt levert senere enn 
avtalt. Dette har blant annet sammenheng med prosessløp og ressurssituasjon internt samt 
leverandørutfordringer. Sykehuspartner HF gjennomfører i 2019 tiltak, herunder 
organisatoriske grep som tjenesteorientering og en gjennomgående forbedringskultur, for å 
forbedre og effektivisere drift og forvaltning i Sykehuspartner HF.  Dette skal over tid gi effekt 
i form av kortere leveransetid og flere leveranser. Ny leveranseprosess for kliniske IKT-
tjenester ble innført i juni, og forventes å gi effekt på sikt. For mindre komplekse leveranser 
innen medisinteknisk utstyr og byggtjenester har endringene allerede gitt effekter per andre 
tertial. Det gjøres oppmerksom på at utvalget av ferdigstilte leveranser på dette området har 
vært noe begrenset i perioden og ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg. 

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har i andre 
tertial overlevert arbeidsstrømmene Risiko og Personvern til linjeorganisasjonen, og 
programmet har nå en portefølje på til sammen elleve aktive prosjekter. Overordnet leverer 
programmet som planlagt, det er fokus på å iverksette tiltak for å redusere risiko. 
Prosjektene har etablert et godt samarbeid med både linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF 
og helseforetakene.  
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Program for standardisering og IKT-modernisering (STIM) har syv prosjekter i 

gjennomføringsfase. Trådløst nettverk aktiverer aksesspunkter ved sykehusene i henhold til 

plan. Prosjekt Regional Citrix-plattform har startet brukertest på Sunnaas HF. Utbygging av 

regional telekomplattform pågår, og forberedelser til utrullingen pågår. Prosjekt 

mobilitetsplattform har grunnet behov for utvidet funksjonalitet i sikkerhetssonen mot 

internett en tidsforskyvning. Grunnet vesentlig større omfang og kompleksitet i 

applikasjonsporteføljen enn forutsatt, strekkes utrullingen av Windows 10 ut i tid, jf. sak 058-

2019.  

 

Begge programmene arbeider sammen med linjeorganisasjonen for å øke andelen av 

interne ansatte. 

 

Konsernrevisjon i Helse Sør-Øst RHF har igangsatt følgerevisjon av program STIM, jf. 

driftsorientering til Sykehuspartner HFs styre 3. september 2019. I sin første rapport 

omhandler revisjonen målarbeid og styringsmodell og konkluderer med at programmet i 

store trekk er organisert etter god praksis, og har etablert en god struktur for programstyring 

og styringsdokumentasjon. Det gis noen anbefalinger vedrørende roller og representasjon 

som Sykehuspartner HF vil implementere, jf. vedlegg 3. 

 
Det er fremdeles utfordringer med måloppnåelse innen resultatkrav for året. Sykehuspartner 
HF startet året med et høyt aktivitetsnivå, og for å håndtere kostnadsutfordringene ble det i 
april iverksatt tiltak knyttet til reduksjon av ekstern bistand, nedjustering av 
rekrutteringsplaner, ytterligere innstramming av overtidsbruk, effektivisering i programmene 
samt reduksjon av andre driftskostnader. Sammenlignet med første halvår er nivået på 
ekstern bistand og overtid redusert, og det er besparelser på andre driftskostnader. Økt 
andel interne i prosjekt har vært utfordrende å nå, og det ble iverksatt ytterligere tiltak primo 
august.  
  
Utfordringene økes ved at pensjonskostnadene i Sykehuspartner HF er økt med 7 MNOK og 
estimatet på finanskostnader har økt med 8 MNOK på grunn av renteutvikling. Per andre 
tertial anslås derfor årsestimat for resultatet til minus 130 MNOK, 40 MNOK lavere enn 
budsjettert årsresultat. Sykehuspartner HF arbeider med å identifisere ytterligere tiltak for å 
nå budsjettert årsresultat, jf. sak 063-2019, og vil drøfte prioriteringene med styre og eier. 
 
Samtidig er det positivt at Sykehuspartner HF har god måloppnåelse på effektivitetskrav 
innen avtalekost, administrasjon og lønnsproduksjon. I tillegg leverer Forsyningssenteret 
som forutsatt.   
 
Risikovurderinger 

Sykehuspartner HF gjennomfører tertialvise risikovurderinger av måloppnåelse. Per andre 

tertial er det ikke vesentlige endringer i samlet risikobilde fra første tertial, men kritisk risiko 

knyttet til vedlikeholdsetterslep er noe redusert som følge av systematisk arbeid gjennom 

året, jf. også sak 040-2019.  

Sykehuspartner HF har per nå syv risikoområder, som jevnlig vurderes opp mot 

virksomhetens mål. Per andre tertial er arbeidet som gjennomføres i programmet STIM og i 

linjeorganisasjonen knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslep samt arbeidet som gjøres for 

å øke presisjon i tjenesteleveransene sentralt for å redusere risiko sett opp mot 

Sykehuspartner HFs måloppnåelse.  



 
 

________________________________________________ 

Side 4 av 4 

 

Gitt utfordringenes kompleksitet tar det tid før pågående tiltak gir større utslag på risikonivå, 

men samtidig er det viktig å understreke at det arbeides godt med ulike tiltak som bidrar til å 

redusere risiko på flere områder. Dette gjelder for eksempel sikring av databehandleravtaler, 

rydding og sanering av infrastruktur og applikasjoner samt styrking av mottak og innføring 

fra prosjekt til produksjon. Se utdypende omtale i vedlegg 1.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Som følge av et høyt aktivitetsnivå ved inngangen av året ble det tidligere i år identifisert et 

merforbruk innen IKT-området og iverksatt tiltak. Tiltakene er likevel ikke tilstrekkelig til å nå 

resultatkravet for året, og det arbeides med ytterligere kompenserende tiltak. Samtidig har 

Sykehuspartner HF i 2019 vist større gjennomføringskraft enn i tidligere år, og en god 

utvikling på flere områder.  

Administrerende direktør ser også positivt på at det er igangsatt følgerevisjon av program 

STIM og vurderer at revisjonen er lagt opp med god involvering av programmet. Dette legger 

til rette for læring og proaktiv oppfølging av anbefalingene.  

Ivaretakelse av sikker og stabil drift er fundamentet for Sykehuspartner HFs arbeid og 

følgelig vår høyeste prioritert. Mye av utviklingsarbeidet i Sykehuspartner HF i resten av 

2019 og kommende år vil dreie seg om tre sentrale løp – redusere teknisk gjeld, sentralisere 

og modernisere infrastrukturen og utvikle organisasjonen for fremtiden. Sykehuspartner HF 

må gjøre et løft for å understøtte Helse Sør-Østs felles mål om «gode og likeverdige 

helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.», jf. Regional utviklingsplan 2035.  

Innen gitte rammer må disse tre utviklingsløpene prioriteres opp mot hverandre. Det vil være 
behov for en vesentlig og ressurskrevende sanering av applikasjoner og infrastruktur i Helse 
Sør-Øst og dette vil måtte balanseres med ressursbruk på nødvendig modernisering og 
utvikling av IKT-tjenestene. Når dette utfordringsbildet kombineres med ulike endringsbehov 
hos helseforetakene vil dette kreve prioritering, både hos helseforetakene, i Helse Sør-Øst 
RHF og i Sykehuspartner HF.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport for andre tertial 
2019. Det anbefales videre at styret tar anbefalingene fra konsernrevisjonen i følgerevisjon 
for programmet STIM til etterretning og ber administrerende direktør iverksette relevante 
tiltak.  
 


