
Virksomhetsrapport 
andre tertial 2019

inkl. måloppnåelse og risikovurdering



Operasjonell status

Måloppnåelse  

Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

Levere som avtalt 

Øke stabilitet i driftstjenester 

Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 

Effektivisere og redusere kostnader 

Være en attraktiv arbeidsgiver 

Logistikktjenester

HR-tjenester 

Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse
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August Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 53,0% 50,0% 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Bemanningsutvikling - antall FTE 1 465 1 500 1 465 1 500 1 532 1 557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1 488 1 544 1 496 1 494 1 510 1 527

Sykefravær (per juli) 5,7% 5,7% 5,9% 5,7% 6,0% 5,7%

Levere som avtalt Redusere restanser for tjenestebestillinger i tilbudsfasen -6,6% -30,0% -5,4% -30,0% -30,0% -30,0%

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 15,0% 75,0% 40,0% 75,0% N/A 75,0%

Leveransetid tjenesteendringer - gj.sn. behandlingstid 23,2% -25,0% 23,2% -25,0% N/A -25,0%

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

Løsningsgrad kundeservice IKT 88,2% 90,0% 87,3% 90,0% 90,0% 90,0%

Løsningsgrad kundeservice HR 92,0% 90,0% 92,0% 90,0% 90,0% 90,0%

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Driftskalender - grønne dager per HF 27 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet 99,95% 99,00% 99,96% 99,00% 99,00% 99,00%

Antall kritiske hendelser 50,0% -10,0% -23,0% -10,0% -10,0% -10,0%

Økonomi og effektivitet Resultat (inkl. Forsyningssenteret) -14 MNOK -9 MNOK -110 MNOK -56 MNOK                         -130 MNOK -90 MNOK

Investeringer 77 MNOK 59 MNOK                           379 MNOK 490 MNOK                      727 MNOK 727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader NA NA 30,3 MNOK >20 MNOK 30 MNOK 30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 11,0% 15,0% 11,6% 15,0% 11,5% 15,0%

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 9,6% 9,0% 10,2% 9,0% 9,0% 9,0%

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 97,9% 97,0% 97,8% 97,0% 97,0% 97,0%

Målekort andre tertial 2019
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Redusere restanser for 
tjenestebestillinger i tilbudsfasen

Tjenestebestillinger ligger bak målkravet grunnet håndtering av backlog leveranseoppdrag. Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser 
forventes å gi positiv effekt på antall tjenestebestillinger i tilbudsfasen. Endringen startet 17. juni og effekt forventes utover høsten. I samarbeid 
med de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst har Sykehuspartner HF gjennomgått og avklart status for bestillinger som har vært lenge i 
tilbudsfasen (backlog) og avsluttet saker etter avtale. 
Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg. 

Leveranser i henhold til avtalt dato 
med kunde

Leveransepresisjonen ligger fortsatt bak målkravet. Leveranseoppdrag er forsinket eller replanlagt grunnet kapasitetsutfordringer hos 
Sykehuspartner (ca. 25%), leverandørutfordringer (ca. 25%), forsinkelse hos kunde, samt andre tekniske- og merkantile utfordringer. Arbeidet 
med prosessene viser at datakvaliteten for KPIen er lav, og det arbeides med å forbedre denne. Estimat for året er derfor satt til N/A per nå. 
Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser forventes å få positiv effekt. For mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr (MTU) 
og byggtjenester ses det positive endringer også per august. Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser har vært noe begrenset i perioden og er
ikke nødvendigvis et representativt utvalg. Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg. 

Leveransetid tjenesteendringer -
gj.snittlig behandlingstid

Leveransetid ligger bak målkravet grunnet backlog leveranseoppdrag. Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser og ny 
leveranseoppdragsprosess forventes å redusere leveransetid, men dette vil ta tid. Backlog vil i en lengre periode påvirke denne KPIen negativt. 
Målingen ble etablert i løpet av året og denne periode og hittil i år er lik. Det arbeides med datakvaliteten, og estimat for året er derfor satt til N/A 
per nå. 

Løsningsgrad kundeservice IKT Datagrunnlaget for måling av KPIen er utvidet til å omfatte alle førstelinjekanaler. For å sikre et bredere kompetansegrunnlag og effektiv 
ressursutnyttelse er det igangsatt fordypende opplæring innenfor fagsystem tilknyttet 24/7 brukerservice og generell brukerservice. Det er også 
igangsatt kompetansehevende tiltak på tvers av samlet brukerstøttemiljø, samt kompetansehevende tiltak og bedring av prosesser og 
registreringskvalitet på tvers av første og andre linje.

Driftskalender - grønne dager per 
HF

Målkravet, 28 grønne dager, er ikke nådd for august, som endte på 27 grønne dager.

Antall kritiske hendelser Kritiske hendelser ligger bak målkravet for august. I juli og spesielt august har det vært flere kritiske hendelser knyttet til lab-systemet LVMS på 
Sykehuset Østfold HF som ble produksjonsatt ultimo mai. Systemet er fortsatt i «Early Life Support», som normalt skal være avsluttet to uker etter 
produksjonsetting. Tiltak med fokus på strengere krav til forberedelse av endringer inn i produksjon fra prosjekter og forvaltning videreføres. Sett 
bort fra LVMS er antall kritiske hendelser som i august 2018. Hittil i år er det en reduksjon på 23 % sammenlignet med 2018. Sykehuspartner HF 
og RKL-programmet, i regi av Helse Sør-Øst RHF, har iverksatt tiltak for å forhindre gjentakelser.

Resultat, inkl. Forsyningssenteret Hoveddrivere for avviket er knyttet til  endrede forutsetninger: oppgradering av applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10, 
pensjonskostnader, og økte finanskostnader. Videre er høyere lønnskostnader og ekstern bistand. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot STIM, 
ISOP og kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Det er iverksatt tiltak for å nå den oppdaterte prognosen.

Reduksjon avtalekostnader N/A for periode - måling utføres pr. tertial (denne periode = måned)
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Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF august*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret
55

Oppsummering: Resultatavviket i august skyldes hovedsakelig ekstra avsetning 
på 6 MNOK på lønn. Årets lønnsoppgjør var noe høyere enn budsjett og 
effektene av endring av gjennomsnittlig virkningstidspunkt var ikke fullt ut 
ivaretatt. I tillegg økte månedens finanskostnader med 3 MNOK pga. endring i 
rentebetingelsene fra og med 1. juli. 

• Driftsinntekter er høyere enn budsjett og skyldes hovedsakelig endring i 
avsetninger for Kurveprosjektet. Dette har ingen resultateffekt da det 
speiles i avskrivningene.

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Konsulentinntektene er 2 MNOK 
under i budsjett, og tiltak er iverksatt for å få opp andel interne 
prosjektressurser og dermed også redusere ekstern bistand.

• Behov for tilleggsavsetning på 6 MNOK til årets lønnsoppgjør gir en 
overskridelse på lønnskostnader. Overtid er noe lavere enn budsjett, og 
antall ansatte er 35 færre enn budsjett.

• Høyere avskrivninger gjelder endringen på  Kurveprosjektet. Ingen 
resultateffekt. 

• Lisenser, service og vedlikehold er 7 MNOK lavere i august som en effekt av 
opprydding og oppdatering av prognoser på mange store og små avtaler. 

• Ekstern bistand: Nivået sett bort fra viderefakturerbart, har gått ned 
sammenlignet med første halvår, og avviket mot budsjett lavere. Av avviket 
denne måneden ligger 6 MNOK i STIM. STIM leverer resultat ca. på budsjett, 
men ressurskostnadene er i større grad eksterne. 

• Avviket på ADK er blant annet lavere reisekostnad, møtekostnader og 
lokasjonskostnad. 

August

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme       

Driftsinntekter   316   309   7

Konsulentinntekt   9   10 -  1

Sum driftsinntekter   325   319   6

Lønnskostnader   110   107 -  3

Aktiverbare timer -  7 -  8 -  1

Varekostnad   2   3   

Avskrivninger   112   104 -  9

Lisenser,service og vedlikehold   70   77   7

Ekstern bistand   30   22 -  8

Andre driftskostnader   14   19   5

Sum driftskostnader   332   323 -  9

Driftsresultat -  7 -  4 -  3

Nettofinans -  8 -  5 -  3

Resultat -  15 -  9 -  6



Regnskap Sykehuspartner HF per august*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

66

Oppsummering: Høyere lønnskostnader og ekstern bistand er hovedårsaken til  
resultatavviket. Ekstern bistand er spesielt knyttet mot STIM, ISOP og kostnader 
relatert til SLA-oppgraderinger. Lavere avskrivninger skyldes forsinkelser i 
overføringer fra Regional IKT, men dette gir ikke resultateffekt. 

• Driftsinntekter: Det er fakturert ca. 25 MNOK mindre enn budsjett knyttet til 
avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte leveranser og 
overføringer fra Regional IKT. Viderefakturering er 29 MNOK høyere enn 
budsjett.

• Færre SP-timer inn mot STIM og ISOP er hoveddriver for avviket på 
konsulentinntekt og aktiverbare timer.

• Avviket på lønnskostnader skyldes i hovedsak at det ved inngangen av 2019 ble 
rekrutterte raskere enn forutsatt i budsjett innenfor sikker og stabil drift. I 
tillegg er det avvik knyttet til overtidsbruk og pensjonskostnader. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og har tilsvarende 
avvik på inntekter.

• Ekstern bistand: 19 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med tilhørende 
inntekt. Øvrige avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 10 MNOK er andre 
driftskostnader 11 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes først og fremst 
lavere kostnader knyttet til reise og møtevirksomhet.  

Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme 1                1                0                

Driftsinntekter 2 459          2 448          11              

Konsulentinntekt 87              86              0                

Sum driftsinntekter 2 547          2 535          12              

Lønnskostnader 866            845            -22             

Aktiverbare timer -49             -61             -13             

Varekostnad 32              21              -11             

Avskrivninger 765            795            30              

Lisenser,service og vedlikehold 608            615            7                

Ekstern bistand 251            195            -56             

Andre driftskostnader 143            144            1                

Sum driftskostnader 2 615          2 551          -64             

Driftsresultat -68             -16             -52             

Nettofinans -44             -40             -4               

Resultat -113           -56             -56             



Sykehuspartner HF prognose andre tertial*

77

Oppsummering: Prognosen viser et resultat som er 40 MNOK svakere enn 
budsjett. Etter at resultatkravet for 2019 ble fastsatt har følgende 
eksterne forhold endret seg ift forutsetningene; oppgradering av 
applikasjoner som ikke er kompatible med Win10 (-10 MNOK), økte 
pensjonskostnader (-7 MNOK) og økte finanskostnader (-8 MNOK).  Det er 
iverksatt ytterligere tiltak for å nå den oppdaterte prognosen. 

Driftsinntekter:
– Nedtak prognose skyldes hovedsakelig lavere utfakturering av 

avskrivninger på grunn av forsinkelser i utrulling og idriftsettelse av 
enkelte løsninger fra Regional IKT.

– Prognosen på SP-timer, bl.a. inn mot Win10, er lavere enn budsjettert. 
Det jobbes med å få allokert flere SP-ressurser inn i prosjekt, men det 
vil ikke være mulig å nå det opprinnelige budsjettet. 

– Driftskostnader:
– Prognosen for lønnskostnader har gått ned siden prognosen per Q1 og 

er nå 2 MNOK under budsjett, til tross for at pensjonskostnadene er 7 
MNOK over budsjett. 

– Avviket på avskrivninger skyldes forsinkelser i idriftsettelser som er 
omtalt under inntektene. 

– Det jobbes systematisk med reduksjon av avtalekostnad, og endring i 
enkelte større avtaler gir positivt budsjettavvik. Ettersom dette er 
kundestyrte avtaler gir det ingen resultateffekt for Sykehuspartner, 
men det er positivt for alle foretakene. 

– Ekstern bistand er hovedårsaken til prognoseavviket mot budsjett og 
relateres i hovedsak til STIM og ISOP. Det er også avvik inn mot SLA-
oppgraderinger bla. grunnet økt omfang knyttet til Win10.

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

For å håndtere kostnadsutfordringene ble det i april iverksatt et 
tiltaksprogram knyttet opp mot reduksjon av ekstern bistand, 
nedjustering av rekrutteringsplaner, 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. Kostnadsnivået i august viser en positiv 
trend.



Investeringer Sykehuspartner HF august

88

• Sikker og stabil drift: Budsjettavvik skyldes i hovedsak ny treårig avtale anskaffelse av lisenser for virtualisering av servere for perioden 2019-2021, der 
investeringsandelen utgjør ca. 30 MNOK.

• STIM og Telefonapparat OUS HF: Lavere investeringsnivå enn budsjett pr august skyldes senere BP3-beslutning enn budsjettert knyttet til Arbeidsflate, 
Datasenter og Telekom. I prognosen er det tatt høyde for investering i sikker sone som ikke var budsjettert i 2019.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Lavere investeringsnivå enn budsjett pr august skyldes i hovedsak senere BP3-beslutning enn budsjettert for 
prosjektet Privilegert tilgangsstyring.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Investert beløp gjelder i hovedsak oppgradering av ressurs- og prosesstyringssystem hos Sykehuset Østfold, 
som ble avsluttet i juni. I august er det anskaffet HW til pasientjournalsystemet.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Pr august har det kun vært levert HW for 1 MNOK til forskersonen. Servere til regional kurve er i bestilling.

• Finansiell leie – periferi og Periferi - egenfinansiering: Budsjettet er periodisert flatt, og pr august er det bokført utstyr for syv måneder. I desember vil det 
bokføres utstyr for 2 måneder. Fra og med 1.juli og inntil videre er det en endring fra finansiell leie til egeninvestering. Sykehuspartner HF vurderer 
hensiktsmessigheten av å fortsette med finansiell lease, gitt ny finansstrategi i Helse Sør-Øst RHF, og har fått godkjenning av Helse Sør-Øst RHF til 
egenfinansiering av periferiutstyr til vurderingen er klar. Det er derfor usikkerhet rundt fordelingen mellom disse to postene i prognosen.

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Årsprognose pr 

aug

Avvik 

bud-

årsprognose

Vedtatt 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 17 124 80 -44 175 71 % 175 140

STIM 14 104 156 52 200 52 % 200 200

Telefonapparat OUS HF 16 16 15 0 % 15 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 8 58 69 11 101 57 % 101 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 2 9 13 4 15 60 % 15 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 4 17 31 14 42 41 % 42 47

Standardisering og modernisering, testmiljø 3 3 5 0 % 5 5

Infrastrukturbehov i Regional IKT 1 24 23 25 4 % 25 38

Periferi - Finansiell leie 22 63 98 35 148 43 % 120 28 148

Periferi - Egen finansiering 2 2 28 -28

Sum investeringer styrt av SP 71 379 490 114 727 52 % 727 727



Helse Sør-Øst Forsyningssenter august

Hittil i år:
• Driftsinntekter: Varesalget er litt over budsjett i juli og ca. 9 % høyere hittil i år. 
• Annen inntekt: Ingen vesentlige avvik
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Andel logistikkostnad i henhold til 

budsjett er 12,4 %, mens faktisk andel er på ca. 11 % hittil i år. 
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Sykehuspartner HF samt Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

1010



11

Tre helseforetak har hatt 28 eller flere grønne dager i august. 

Driftskalender august
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Fire av ni helseforetak har hatt 27 eller flere grønne dager per måned per andre tertial 2019.

Driftskalender andre tertial

Mai Juni

Juli August



Kritiske hendelser
Hittil i år er det en reduksjon på 23 % sammenlignet med 2018, samtidig som antall endringer har økt fra 2018. I juli og spesielt august har det vært flere kritiske hendelser 
knyttet til lab-systemet LVMS på Sykehuset Østfold HF som ble produksjonssatt i slutten av mai. Systemet er fortsatt i «Early Life Support», som normalt skal være avsluttet 
to uker etter produksjonssetting. Tiltak med fokus på strengere krav til forberedelse av endringer inn i produksjon fra prosjekter og forvaltning videreføres. Sykehuspartner 
HF og RKL-programmet, i regi av Helse Sør-Øst RHF, har iverksatt tiltak for å forhindre gjentakelser. Sett bort fra LVMS er antall kritiske hendelser som i august 2018. 
Endringsvolum er en dokumentert endring i saksbehandlingssystemet knyttet mot 1 eller flere tjenester. Økt endringsvolum skyldes blant annet mer proaktivt vedlikehold.

1313

Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Strengere krav til 
forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 
•   Styrket involvering 
og ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
•   Styrket fokus på 
rotårsaksanalyser etter 
uønskede 
driftshendelser 
•   Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig forbedring



Status leveranseforbedring for mindre komplekse leveranser
Tjenesteleveranser som er mindre i omfang og kompleksitet innen medisinteknisk utstyr (MTU) og bygg, utgjør en mindre andel av det totale omfanget. Ny leveranseprosess 
for disse tjenestene har redusert gjennomsnittlig total leveransetid (ende-til-ende) med 86 % sammenlignet med 2018. Ledetid for å utarbeide tilbud er redusert med 78 %. 
Trenden med økende backlogg er brutt og total backlogg er redusert med 34 % siden null-målingen i april.
Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser har vært noe begrenset i perioden og er ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg. 

Arbeidsdager for tilbud – mindre komplekse leveranserGjennomstrømingstid (ende til ende) – mindre
komplekse leveranser, gjennomsnitt

Reduksjon i beholdning etter NULL-målingÅpnede og lukkede saker



Avvikshåndtering
I august har det vært en økning i antall innmeldte avvik fra helseforetakene, og en nedgang i antall lukkede avvik. Dette har sammenheng med ferieavvikling.

Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldt er avvik meldt internt i Sykehuspartner HF. Eksternt innmeldt er avvik meldt inn til Sykehuspartner HF fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Historiske tall kan være endret på grunn av 
etterregistreringer. 1515

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

Åpne avvik forrige periode 331 198 202 216 246 152 130 124

Nye avvik 29 73 75 63 53 43 26 44

Internt innmeldt 10 23 29 29 19 24 8 11

Eksternt innmeldt 19 30 25 34 34 19 21 33

Lukkede avvik 162 69 61 33 147 65 32 9

Åpne avvik per månedsslutt 198 202 216 246 152 130 124 159
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Målekort per andre tertial 2019 sikkerhet
Nye indikatorer gjennomgås i møtet. 



Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene.
2. Tiltak/leveranser fra/til program Regional klinisk 

løsning (RKL), program Regional IKT for forskning (RIF) 
og andre regionale programmer.

3. RIS/PACS skal leveres på felles plattform.
4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

Overordnet status pr 
prosjekt i gjennomføring 

Status 
1. tertial 

Status 
2. tertial

Interessent-
involvering

Tid/ 
Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst 

Mobilitetsplattform

Regional Citrix plattform

Telekom bygging kjerne

Telekom utrulling fase 1

Sikkerhetssone

Trådløst nettverk

Windows 10

Datasenter*

Tverrgående tjenester* 

Program STIM
Interessent-
involvering

Tid/
Fremdrift

Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGu GGu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Gu GuGu

# Mest kritiske risikoer

1

Etableringen av ny regional sikkerhetsarkitektur. 
Tiltak: -Gjennomføre prosjekt sikkerhetssone. Gjennomføre 
prosjekt sonemodell og AD-struktur (katalogtjeneste). Etablering 
av regional sikkerhetsarkitektur. 

2

Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift. 
Tiltak: Sikre rettidige og gode beslutningsunderlag. Tidlig 
forankring med beslutningstakerne. 

3
Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet).
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser.

4

Manglende enighet om sentralisering og migrering til felles 
regional plattform. Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. 
Tydelighet fra ledelse på alle nivå og ryddige, involverende 
prosesser. Eskalering ved behov.

5
Forsinket oppgradering til Windows 10 (ny).
Tiltak: - Justere utrullingsplan, redusere omfang og kompleksitet,
styrke prosjektbemanning -og oppfølging. 

G

Kommentar til overordnet status - programnivå

Prosjekt Trådløst nettverk aktiverer aksesspunkter i henhold til plan. Prosjekt Regional Citrix-plattform har startet brukertest på 
Sunnaas HF. Datasenter arbeider med målarkitektur for felles plattform. Prosjekt Felles plattform trinn 1 forventer oppstart i
kommende tertial. Utbygging av regional telekomplattform pågår. Grunnet vesentlig større omfang og kompleksitet enn forutsatt, 
strekkes utrullingen av Windows 10 ut i tid. Utrulling pågår ved Sunnaas HF og Sykehuspartner HF. Forankring av ny plan ferdigstilles 
i september. Prosjekt mobilitetsplattform har grunnet behov for utvidelse av demilitarisert sone (DMZ) en tidsforskyvning. Prosjektet 
bistår linjeorganisasjonen i arbeidet. Programmet har startet arbeidet for prosjekter for migrering, testplattform og fremtidig 
driftsmodell. Det vises til nærmere omtale i vedlegg 2.  
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Økonomi 
(mill. kroner)

Regnskap 
hittil i år 
(MNOK)

Budsjett 
hittil i år 
(MNOK)

Prognose 
2019 

(MNOK)

Revidert
budsjett 

2019 
(MNOK)

Investering 104 163 200 227

Drift 127 117 200 200

Totalt 231 280 400 427
Ressurser (fulltidsekvivalenter) 176

*Ikke styregodkjent



Program ISOP – august 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

I program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) er arbeidsstrømmene Risiko og Personvern overlevert 
til linjeorganisasjonen, og programmet har nå en portefølje på til sammen elleve aktive prosjekter. Overordnet leverer programmet 
som planlagt, og prosjektene har etablert et godt samarbeid med både linjeorganisasjon i Sykehuspartner HF og helseforetakene.

Innen arbeidsstrømmen Styrket Tilgangsstyring er Automatisk tilgangsstyring levert for CMS ved Akershus universitetssykehus HF, og 
markedsundersøkelsen av autentiseringsmetoder er gjennomført og presentert for et stort antall interessenter, med positive 
tilbakemeldinger. Prosjektet Styrket autentisering har forankret sine leveranser på IKT-ledermøte i Helse Sør-Øst, og gjennomført 
arbeidsmøter med alle helseforetak for å skape felles forståelse og tilrettelegge for smidig innføring av prosessene for identitet- for 
egne ansatte. PAM-prosjektet jobber med anskaffelse og har som mål å signere kontrakt med en produktleverandør medio september.

Arbeidsstrømmen Sikkerhetsplattform har i august hatt fokus på overlevering og er i sluttfasen på de siste leveransene til 
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme med 7,1 MNOK fordelt på 1,6 MNOK på drift og 5,5 MNOK på investering. 
Programmet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere prognosene, og arbeider med ytterligere tiltak for å komme ned på tildelt 
ramme for 2019. Det vises til nærmere omtale i vedlegg 2. 

# Mest kritiske risikoer

1 Manglende kontroll på avhengigheter til andre prosjekter i regionen kan føre til at noen blir 
oversett og programmets leveranser blir forsinket, blir mer kostbare eller ikke spiller sammen 
med andre leveranser i regionen. Tiltak: Kartlagt og registrert avhengigheter. Videre 
kontinuerlig følge opp og fortløpende avdekke nye avhengigheter ved å ha regelmessig dialog 
med program og prosjekter. Opprettet samarbeidsarena med STIM og RKL for å styrke 
kontrollen på avhengigheter mellom programmene.

2 Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke blir 
tatt i bruk eller blir omgått, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Gevinster og 
gevinsteiere er identifisert, og ansvaret for gevinstene overlevere til dem. Bistå med å lage 
planer for realisering av gevinstene.

3 Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noen å levere til, det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, samt driftsavvik og at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Programmet har styrket 
arbeidet innenfor endringsledelse for å bistå linjeorganisasjonen, spesielt innenfor IAM-
område, slik at de forstår og er beredt til å ta imot leveransene fra ISOP.

4 Manglende involvering av helseforetakene (brukerne) kan føre til at de ikke ser nytten eller 
nødvendigheten av å ta i bruk løsningene, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. 
Tiltak: Fremme orienteringssaker om programmets leveranser i direktørmøtet, IKT-
ledermøtet, fagdirektørmøtet og regionale fagråd, og avholde presentasjoner om 
programmets hensikt, leveranser og gevinster i helseforetakene.

Overordnet status per prosjekt/ 
hovedprosjekt

Status 
07.19

Status 
08.19

Interessent-
involvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinst

Privilegerte tilganger (PAM)

Styrket autentisering (SA)

Øvrige prosjekt innen Styrket tilgangsstyring

Sikkerhetsplattform

Interessent-
involvering

Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser GevinstplanGuGu GGu Gu

Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Marianne Østvand
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Gu

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

Eksterne avhengigheter til 
Sykehuspartner HF

1. Leveranser til Regional 
klinisk løsning (RKL) 

2. Integrering mot HelseID fra 
Direktoratet for e-helse
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Gu
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1
3

2 4

Nøkkeltall per 31.08.19 Regnskap hittil i 
år (MNOK)

Budsjett hittil i 
år (MNOK)

Prognose 2019 
(MNOK)

Budsjett 2019 
(MNOK)

Investering 56,8 68,0 96,7 91,2

Drift 43,5 38,1 54,8 53,2

Totalt 100,3 106,1 151,5 144,4

Ressurser (FTE) 44

Se vedlegg 2 for fullstendig tabell



Utvikling (1/2)
For august er levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter og hittil i år 98 %. I august var 53 % av timeressursene som ble levert til Regional IKT-
prosjektportefølje interne. Gjennomsnittlig andel interne hittil i år er 55 %.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser i andre tertial:

1919

NYE SYKEHUSBYGG
Nytt Psykiatribygg ved Sykehuset i Vestfold HF er tatt i bruk, og siste innflytting ble gjennomført som planlagt i juni. Prosjektet leverte under kostnad og på tid. 
Prosjektplanlegging for Nytt Somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF pågår. Dette er planlagt ferdig i andre kvartal 2021.

Sykehuspartner HF har videre bidratt til følgende byggeprosjekter:
– Rådgivende tjenester prosjektering til nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF) samt sluttføring av leveranseavtale og omfangsestimater for 

Sykehuspartner HFs leveranser.
– Forprosjektfase for nytt klinikkbygg og Protonsenter ved Radiumhospitalet (Oslo universitetssykehus HF), og bistand i utarbeidelsen av IKT Plan, 

omfangsestimering, kalkylearbeid og fremdriftsplaner  
– Kalkylearbeider og premisser og krav til IKT infrastruktur for nytt Psykiatribygg, Sørlandet sykehus HF 

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Grunnet systemfeil på personsøk i felles sentralbordløsning ved Oslo Universitetssykehus HF ble ikke migrering av sentralbordene gjennomført i juni, 
leverandør har rettet feil og migrering blir gjennomført i september.    

PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING; STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK) 

Prosjekt Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har nå sanert 2367 servere. Dette er en økning på 161 servere fra forrige rapportering 
(juli). ASK antar å kunne sanere ytterligere 2-300 servere og 387 applikasjoner før prosjektet avsluttes 31.12.2019. Prosjektet jobber tett med Win10-
prosjektet (STIM) og med Sykehuspartner HF sin linjeorganisasjon for å overføre kompetanse og ansvar for oppgaver ASK har utført. Det er ansatt to ressurser 
i Sykehuspartner HF som nå er under opplæring. 



Utvikling (2/2)

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for/bidratt inn i følgende leveranser i andre tertial:

2020

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Aker sykehus (Oslo universitetssykehus HF) ble i juni lagt over på IP-telefoni grunnet planlagt rivningsarbeid. Den nye løsningen er klargjort for å kunne 
migreres over på STIMs nye telekommunikasjonsplattform når denne er klargjort, testet og godkjent.

System ved patologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus HF (Sympathy) ble oppgradert ultimo august. Oppgraderingen inneholder logging av bruk, i hht GDPR-
krav, og ny funksjon for pakkeforløp.  

Oppgradering av Doculive Patologi ved Oslo Universitetssykehus ble produksjonssatt ultimo august. Oppgraderingen medfører at systemet bruker nye servere 
og medisinsk teknisk nett og sikkerhet er oppgradert. Siden lab lokasjoner har fått nye klienter som kjører på nytt medisinsk teknisk nett på Oslo 
universitetssykehus HF er XP klienter fjernet. Brukere kan nå også benytte nye brikettprintere (Printmate).

Sykehuset Innlandet HF har i august fått byttet til ny DIPS-plattform samt oppgradert databasen for DIPS. Sykehuset Telemark HF har i august fått byttet DIPS-
plattform. Disse oppgraderingene av prosjekt DIPS-OCA skal forberede oppgradering til Oracle 18 og senere Dips 7.4/Arena 18. 

Ved Akershus universitetssykehus HF er prosjekt for oppgradering av medisindoseringssystemet som Sykehusapotekene HF bruker for å distribuere medisiner 
til Akershus universitetssykehus HF overlevert til drift, og prosjektet er avsluttet. Systemet er satt sammen av Delta, database for medisinbestillinger og uttak, 
og Swisslogg, database som kommuniserer med Delta-database, og pillerobot som kjører i eget nett og plukker bestillinger basert på uttrekk fra databasen. 
Resultatet er modernisert system, standardisert driftsløsning og bedret stabilitet i løsningen samt sanering av teknisk gjeld.

Context synk mellom DIPS og PACS som skal gi brukerne enklere arbeidsflyt mellom disse systemene ble produksjonssatt ved Sykehuset i Vestfold i august. 



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto mnd.verk i august er 1 488, noe som er under budsjetterte brutto mnd.verk pr. august. Tilsettinger bremses ut 2019, ved at kun  stillinger i 
hht. vedtatte kriterier har oppstart i 2019, mens øvrige tilsettinger utsettes eller har oppstart i 2020. Dette på grunn av resultatutfordringer i fht økonomi. 
Turnover: Akkumulert turnover (siste 24 mnd) for august er 9,5 %. Akkumulert turnover har økt med 0,6 %  i andre tertial, men ligger totalt sett innenfor det en kan 

forvente i andre tertial. 2019 har jevnt over lavere turnover enn høst 2017 og vår 2018. 
Sykefravær: Sykefraværet per juli viser at vi ligger mellom 5,1 % og 5,7 % (mai-juli). Sykefravær hittil i år øker med 0,2 % til 5,9 % pr. juli mot 5,7 % i juni. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: Det gjennomfører ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent, samtidig som dette må ses opp mot beslutning om brems av 
tilsettinger ut 2019 pga. kostnadsutfordringer i 2019. Tiltak for reduksjon av overtid med økt ledelsesfokus for godkjenning av overtid.
Sykefravær: Oppfølging av HMS/IA/BHT-plan med tiltak på alle nivå av virksomheten. Kvartalsvise HMS/IA-samarbeidsmøter på virksomhetsområdenivå med VO-
direktør, VO-verneombud og HR. Fokus på ForBedring som forebyggende sykefraværstiltak.
Turnover: Tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi videreføres i 2020.
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 6,5 5,6 4,8 5,0 5,0 6,1 5,0 5,4 5,9 6,6 6,6

2018 7,1 7,5 6,4 5,7 4,7 5,0 6,6 5,8 5,6 6,1 6,5 6,6

2019 6,6 7,1 6,0 5,3 5,2 5,1 5,7

Mål 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

0,0 %
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Operasjonell status

Måloppnåelse  

Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur – omtales i vedlegg 2

Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

Levere som avtalt 

Øke stabilitet i driftstjenester 

Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 

Effektivisere og redusere kostnader 

Være en attraktiv arbeidsgiver 

Logistikktjenester

HR-tjenester 

Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i 
realisering av det regionale målbildet, prosjekter og 
utviklingsarbeid.

Følges opp gjennom blant annet bidrag inn i regionale utviklingsprosjekter og arbeidet med 
infrastrukturstandardisering og -modernisering.

Sykehuspartner HF skal styrke rollen i forvaltning av 
regionale løsninger i et livsløpsperspektiv og bygge 
kompetanse gjennom aktiv deltagelse i prosjekter.

Sykehuspartner HF leverer på de behovene som per nå er bestilt fra regionale prosjekter

Sykehuspartner HF skal videreutvikle metode og verktøy 
innen prosjekt- og programstyring i samarbeid med de 
store programmene, helseforetakene og Helse Sør-Øst 
RHF.

Arbeidet med forbedring og utvikling av metode pågår i samarbeid med Helse Sør-Øst og helseforetakene. 
Arbeidet er forankret med regionen, men ferdigstilling tar noe lengre tid enn forventet. Det har i andre 
tertial vært fokus på evaluering av etablerte maler for å unngå dobbeltlagring av informasjon og forenkling. 
Fire maler er forbedret, og klar for godkjenning for regionalt bruk. Videre er prosjekteierstyringen styrket 
gjennom gjennomføring av obligatorisk prosjekteierstyringskurs for alle ledere og 
styringsgrupperepresentanter i Sykehuspartner HF. 

Sykehuspartner HF skal bidra i Helse Sør-Øst RHFs arbeid 
med etablering av helhetlig porteføljestyring og skal ha en 
egen porteføljeansvarlig på linje med øvrige helseforetak.

Sykehuspartner HF bidrar inn i Helse Sør-Øst RHF sitt arbeid med Proff2 og har egen porteføljeansvarlig.

Sykehuspartner HF skal bidra i Helse Sør-Øst RHFs arbeid 
med etablering av regional arkitekturstyring.

Sykehuspartner bidrar inn i arbeidsgruppene drevet av Helse Sør-Øst RHF, og har gitt tilbakemelding på 
versjon 0.6 av utkast til konseptrapporten.

Sykehuspartner HF skal sørge for at alle kritikalitet 1-
tjenester er testet i et testmiljø og etter den regionale 
testmetoden før produksjonssetting.

Teststrategi og –policy er utarbeidet og på regional høring. Det er gjennomført opplæring og 
kommunikasjon om kravet til testing. Det er også krav om at testing er gjennomført før løsning 
produksjonssettes og er en del av sjekklisten ved godkjenning av changer.

Sykehuspartner HF skal etablere anonymiserte regionale 
datasett for test og andre formål.

DIPS som stand-alone testmiljø skal i henhold til plan lanseres 15. september. Det er videre planlagt 
ytterligere lanseringer andre halvår. 

Sykehuspartner HF skal tilby støtte til utvikling av e-læring 
for regionale løsninger.

Det er utarbeidet et beslutningsgrunnlag om forvaltning av e-læringskurs i regionen. Sykehuspartner HF 
avventer behandling i Helse Sør-Øst RHF i forhold til vår rolle i dette.

Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 1/2
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Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 2/2

Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal delta aktivt inn i planlegging og 
levere i henhold til inngåtte leveranseavtaler i 
byggeprosjekter, jamfør styringsmodellen.

Sykehuspartner HF har inngått hovedavtale om byggeoppdrag i Helse Sør-Øst og er aktivt deltakende i 
pågående byggeoppdrag. Sykehuspartner HF har styrket innsatsen for å få tydeliggjort aktivitetene og 
leveransene i fase 1 av byggeprosjekter. Fase 1 aktivitetene er en forutsetning for at Sykehuspartner HF skal 
kunne lykke i fase 2 av byggeprosjektene.
Nytt Psykiatribygg, Sykehuset i Vestfold HF gikk i produksjon i henhold til plan 9. mai, og med siste innflytting 
i juni 2019.

Sykehuspartner HF skal bistå i arbeid med nye 
sykehusbygg og drift av eksisterende bygg.

Se over

Sykehuspartner HF skal understøtte prioriterte regionale 
innovasjon- og lettvekts-IKT-tiltak i omforent forståelse 
med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF samarbeider med Helse Sør-Øst RHF om felles tilnærming til prioritering og finansiering 
av innovasjonsaktiviteter.
Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å etablere god praksis for å levere bidrag til 
innovasjonsprosjekter, inkludert opprettelse av en separat styringsgruppe for Sykehuspartner HFs samlede 
innsats rundt innovasjonsstøtte.



Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal redusere restanser for 
tjenestebestillinger fra helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Tjenestebestillinger ligger bak målkravet grunnet håndtering av backlog leveranseoppdrag. Innføring av ende-til-
ende ansvar for leveranser forventes å gi positiv effekt på antall tjenestebestillinger i tilbudsfasen. Endringen 
startet 17. juni og effekt forventes utover høsten. I samarbeid med de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst har 
Sykehuspartner HF gjennomgått og avklart status for bestillinger som har vært lenge i tilbudsfasen (backlog) og 
avsluttet saker etter avtale. 

Sykehuspartner HF skal forbedre bruker- og 
kundeopplevelsen til de øvrige helseforetakene i Helse 
Sør-Øst.

Kundetilfredshetsmålingen for første halvår 2019 viser en økning fra 3,1 til 3,5 på en skala fra 1-6. Målet for 
2019 er 3,6. Resultatet er likevel lavere enn hva Sykehuspartner HF ønsker. Kundene opplever blant annet 
fortsatt en utfordrende leveransesituasjon. Sykehuspartner HF arbeider med å bedre kundetilfredsheten 
gjennom en rekke tiltak. 

Sykehuspartner HF skal øke kapasitet på gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyser.

Gjennomføringskapasiteten i risiko- og sårbarhetsanalyser er økt vesentlig i 2019. Det jobbes med å 
rekruttere flere faste ansatte til området og benytte færre innleide. Flere tiltak innen prosessforbedring er 
iverksatt og ytterligere tiltak forventes å gi effekt høst 2019.

Sykehuspartner HF skal effektivisere tilbud- og 
leveransearbeidet.

Effektivisering av tilbud- og leveransearbeidet ligger bak målet per august 2019. Innføring av ende-til-ende 
ansvar for leveranser og ny leveranseoppdragsprosess forventes å få positiv effekt på dette området. Det 
forventes riktignok at de avtalte KPIene knyttet til dette området lenge vil ligge under målkravet. Dette 
skyldes det store volumet med leveranseoppdrag (backlog) som har ligget lenge i gammel 
leveranseoppdragsprosess. Disse vil i en lengre periode påvirke KPIene negativt.

Levere som avtalt



* Omtales under tilsvarende mål

Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Levere som avtalt Applikasjonssanering -25,0% -25,0%

Kapasitet risiko- og sårbarhetsanalyser 100,0% 50,0%

Kundetilfredshet 3,5* >=3,6

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal arbeide målrettet for å levere 
sikre og stabile tjenesteleveranser, og skal løpende 
iverksette tiltak som bidrar til forbedringer.

Det er en reduksjon på 23 % på kritiske hendelser sammenlignet med 2018. Det levers stabilt over kravet på 
tilgjengelighet.

Sykehuspartner HF skal ha et aktivt forhold til å 
implementere automatiserings- og 
selvbetjeningsløsninger for bl.a. brukerstøttetjenestene.

Det skal utarbeides et nytt tjenestedesign og ROS for automatisert håndtering av glemte passord og låste 
brukerkontoer (Fastpass). Dette arbeidet er igangsatt. Ny fremdriftsplan for å implementere ny løsning for 
Oslo Universitetssykehus HF ferdigstilles i september. Forprosjekt for ny kundeportal er avsluttet og 
avventer godkjenning for videreføring. Arbeidet med å redusere ressursbruk i administrative prosesser i 
sykehusene gjennom ADI prosjekt for «ansettelser» blir ferdig utrullet i 2019.  Det er startet et prosjekt for å 
ta i bruk robot («Bot-Anna) i kontrollen og behandlingen av reiseregninger. Løsningen er under testing i 
Sykehuspartner HF. 

Øke stabilitet i driftstjenester



* Omtales under tilsvarende mål

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling

Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Automatiseringsgrad og selvbetjening *
Innføre FastPass, løsning for 
bestilling av tilganger , kundeportal 
og digitale assistenter
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal gjennom styrket prosess og 
metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser, påse at 
sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende måte i hele 
foretaksgruppen. Videre skal Sykehuspartner HF kunne 
stoppe informasjonssystemer og nettverk som medfører 
en vesentlig informasjonssikkerhetsmessig risiko for 
foretaksgruppen som helhet.

Sykehuspartner HF har gjennomført organisatoriske og prosessuelle tiltak for at sikkerhetskrav skal ivaretas 
i leveranser. Det pågår sammen med Helse Sør-Øst RHF dialog rundt regional prosess, herunder også 
mandat rundt håndtering av risiko og tiltak. 

Sykehuspartner HF skal styrke arbeidet med systematisk 
avvikshåndtering, herunder lukking av avvik, og 
kontinuerlig holde oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik.

Sykehuspartner HF har styrket arbeidet med systematisk avvikshåndtering gjennom ansvarliggjøring av 
linjen i forhold til årsaksanalyser og implementering av tiltak. Det arbeides med forbedring av rutiner og 
prosedyrer og det er innført et midlertidig verktøy for avvikshåndtering. Det rapporteres regelmessig på 
antall åpne avvik. Holdningsskapende arbeid videreføres.

Sykehuspartner HF skal øke motstandsdyktigheten mot 
uønskede hendelser og dataangrep og forbedre egen 
sikkerhetsorganisasjon.

Det er etablert tiltak i henhold til plan. Dette er et området som må overvåkes kontinuerlig, hvor det 
fortsatt gjenstår arbeid og som må over i en modus med kontinuerlig forbedring. 

Sykehuspartner HF skal i løpet av 2019 implementere 
løsninger for videreutvikling av prosesser for 
tilgangsstyring, med formål om at alle tildelte tilganger 
skal spores tilbake til tjenestlig behov og opphøre når 
behov opphører. Dette omfatter både tilganger for 
databehandlingsansvarlig og for Sykehuspartner HF som 
databehandler.

Håndteres i stor grad gjennom program ISOP, se tertialrapport for programmet i vedlegg 2. 

Sykehuspartner HF skal i samarbeid med Regionalt 
sikkerhetsfaglig råd (RSR) i løpet av 2019 utarbeide 
regional standard for protokoll over 
behandlingsaktiviteter.

Personvernprosjektet ble nedlagt sommeren 2019, og gjenstående aktiviteter er overført til linjen basert på 
en vurdering av at det var mest hensiktsmessig. Linjen overtar oppgaver med kort tidsfrist. Risiko for at 
protokoll ikke er utarbeidet i løpet av året er moderat.

Forbedre informasjonssikkerhet og personvern



Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Informasjonssikkerhet

E-læring innenfor informasjonssikkerhet 

Tiltak: Det gjennomføres kampanjer knyttet til e-
læringskurs i 3. tertial. 

39,9% 99,0%

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling



31

Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal bidra til å redusere variasjonen av 
utvalgte applikasjoner i samarbeid med helseforetakene 
og Helse Sør-Øst RHF*

* Utvalget knyttes til tre kategorier av applikasjoner: 
1. Applikasjoner som kan erstattes med foreslåtte 
standardiserte applikasjoner 
2. Applikasjoner som noen helseforetak har beholdt, mens 
andre har sanert 
3. Applikasjoner som kun benyttes på ett helseforetak 

Sykehuspartner HF har inngått avtale primo mai med alle helseforetak i Helse Sør-Øst om sanering av totalt 
387 applikasjoner i 2019, og det arbeides videre med ytterligere sanering. Applikasjonene er satt til sanering 
og er gjort utilgjengelige for brukerne.  

Sykehuspartner HF skal kontinuerlig identifisere områder 
for effektivisering og gevinstrealisering. Det forventes en 
utvikling med lavere enhetspriser innen flere områder. 
Reduksjonene i enhetspris/pris per tjeneste må 
reflekteres i budsjettet for 2019, og senere også i arbeidet 
med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 
2020-2023. 

Sykehuspartner HF fokuserer på kontinuerlig forbedring og effektivisering gjennom automatisering og 
robotisering der det er mulig.

For å sikre totalt kostnadsnivå for 2019 ble det i etterkant av prognosen per første kvartal og senere i andre 
tertial satt i gang tiltak som innebærer nedjustering av kostnadsnivået for året. Tiltakspakken følges opp tett 
og vi ser begynnende effekter.

Sykehuspartner HF skal gjennomføre sammenligninger 
mot de andre regionene. Sammenligningene skal følges 
opp og oppdateres årlig.

I regi av Direktoratet for E-helse blir det årlig gjennomført sammenligning av IKT-kostnadene mellom og 
internt i helseregionene. 

Effektivisere og redusere kostnader



* Omtales under tilsvarende mål

Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Effektivisere og redusere 
kostnader

Kostnadsreduksjon 0% -3,0%

Total IT kost pr. arbeidsflate +1,1%* -1,0%
Løpende infrastrukturkost / total IT kost -6,2% -1,5%

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal arbeide for å tiltrekke seg 
nødvendig kompetanse.

Økt deltagelse på utdanningsmesser på høyskoler og universiteter i 2019. Stillingsannonser med økt 
profilering og synlighet på finn.no og sosiale medier. Ytterligere profilering av Sykehuspartner HF internt 
og eksternt er under løpende vurdering.

Sykehuspartner HF skal sikre faglig utvikling for sine 
medarbeidere.

Det ble oppnådd en score på 69 i 2019, som er en økning fra 68 i 2018. Helhetlig 
kompetansestyringsmodell under arbeid, kompetansematrisemodell under testing. Faglig utvikling skjer i 
stor grad gjennom daglig arbeid, arbeid med utvikling av organisasjon og ved deltakelse gjennom 
programmer.

Sykehuspartner HF skal arbeide for et godt arbeidsmiljø 
med engasjerte medarbeidere.

ForBedring hadde en økt score jevnt over sammenlignet med fjorårets resultat. Teamenes skår går fra 70  
til 85, på enkeltspørsmålet «Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg», er skår 86, noe som tilsier at vi 
har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. 

Være en attraktiv arbeidsgiver



* Omtales under tilsvarende mål

Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Attraktiv arbeidsgiver Økt synlighet og attraktivitet som arbeidsgiver *
Ekstern scoring av arbeidsgiver-
attraktivitet 

Økt medarbeidertilfredshet 86 75
Økt tilfredshet innen faglig utvikling 69 70

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal videreføre påbegynt arbeid for å 
sikre bedre kvalitet og hensiktsmessig forvaltning av 
varekatalog og grunndata for innkjøp- og 
logistikkprosesser (MDM). Basert på det arbeidet 
Sykehuspartner HF har gjennomført i samarbeid med 
helseforetakene og det regionale helseforetaket i 2018 
skal Sykehuspartner HF legge frem en endelig plan for 
effektivisering og forbedring av produksjon og leveranser 
av grunndata. Planen ferdigstilles innen 15. februar 2019 
for samordning med pågående arbeid for implementering 
av regional ERP-løsning hos resterende helseforetak.

Sykehuspartner HF har overtatt prosjekt om statiske artikler. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst RHF 
og gjennomføres med dedikert prosjektleder. Prosjektplan er laget, ressurser er identifisert og utvikling 
har startet.

Sykehuspartner HF skal, i henhold til særskilt bestilling i 
2019, bidra til effektive prosesser innen innkjøps- og 
logistikkområdet støttet av regional ERP-løsning. I 2019 
skal Sykehuspartner HF ha særskilt oppmerksomhet på 
prosesser som bidrar til økt leveringspresisjon, samt færre 
rest- og erstatningssituasjoner. Kartlegging og vurdering 
av endringsbehov skal presenteres for Helse Sør-Øst RHF 
for videre forankring og beslutning.

Verktøy for dokumentasjon av prosesser er ikke avklart fra Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF vil bidra når 
verktøy er avklart.
Leverandører til Helse Sør-Øst Forsyningssenter sanksjoneres ved for sen levering. Dette har ledet til 
økt leveringspresisjon fra flere leverandører.
Prosjektet for rest- og erstatning er forlenget ut september, hvor fokus er på prosesser mellom 
Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF.

Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med å oppdatere 
sortimentsplan med tiltaksplan for forsyningssenteret og 
bidra i arbeidet med å få forankret en innføringsplan med 
budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle 
helseforetakene i foretaksgruppen, herunder ny 
finansieringsmodell for regional forsyningsløsning fra 1. 
januar 2020.

Sykehuspartner HF deltar i pilotprosjekt for avdelingspakker til sykehuset i Drammen. Prosjektet ledes av 
Helse Sør-Øst RHF. Pilotprosjektet har startet og skal ferdig ved utgang 2019.

Logistikktjenester



Hittil i år Mål-
oppnå

elseFaktisk Mål

Logistikktjenester Kundetilfredshet
Avventer avklaring Helse Sør-Øst 
RHF

Baseline og tiltaksplan. Korrektive 
tiltak

Drift av regional forsyningsløsning 100,0% 99,0%
Kostnadsutvikling for drift av felles forsyningssenter Ferdigstilt planverk Ferdigstille planverk
Kostnadsutvikling for grunndataforvaltning på 
artikkelnivå

Ferdigstilt baseline og tiltaksplan Ferdigstille baseline og tiltaksplan

Øvrige KPIer fra Oppdrag og bestilling
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Mål Kommentar Status

Sykehuspartner HF skal sørge for god drift og forvaltning 
av kompetanseportalen for Leger i spesialisering.
Det skal i 2019 gjennomføres en pilot ved avtalte 
helseforetak, slik at det legges til rette for at foretakene i 
Helse Sør-Øst kan innføre kompetanseportalen (ProfileX-
Dossier) for alle yrkesgrupper.

Løsningen for leger i spesialisering er etablert, men  har vist seg mer komplisert å forvalte grunnet 
tverregional forvaltning og utvikling, noe som vil kreve styrking av forvaltningsmiljøet i HRØR.

Kompetanseportalen (Profile X) for øvrige yrkessgrupper er i Pilot ved SIV HF og Klinikk for 
laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus HF. Pilot avsluttes medio september og det vil da bli 
besluttet om etablering av regional tjeneste eller ikke.

Sykehuspartner HF skal fortsette å effektivisere 
tjenesteproduksjonen og synliggjøre 
konkurransedyktighet.

Pilot på bruk av robotteknologi til kontroll av reiseregninger / kjørebøker er i gang. Løsningen er basert på 
standard robotløsning levert av Visma (Bot Anna).
Det er gjennomført årlig benchmarkundersøkelse og vi avventer resultater.

Sykehuspartner HF skal etter avtale bidra til effektivisering 
av HR-tjenestene og arbeidsprosessene i øvrige 
helseforetak.

Arbeidet med å redusere tidsbruk i administrative arbeidsprosesser fortsetter. I 2. tertial har det vært 
fokus på effektivisering av ansettelsesprosess ved Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, Sunnaas
og Pasientreiser. Det er også startet arbeidet med effektivisering av ansettelsesprosessen ved  Oslo 
Universitetssykehus HF og Sykehuset Sørlandet HF.

HR-tjenester
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Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i 
sammenheng. Andel «enheter med modent 
sikkerhetsklima» (jf. definisjon i 
pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert helseforetak skal 
være minst 60 %. [Minst 60 % av medarbeiderne i 
enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen mellom 
helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være 
ForBedring. Dette publiseres årlig].

En andel på 60 % eller høyere indikerer modent sikkerhets- og teamarbeidsklima. I Sykehuspartner er
andelen 81 %, av disse svarer 79 % «helt enig eller delvis enig»

Sykehuspartner HF skal årlig gjennomføre undersøkelsen 
ForBedring, utarbeide resultatrapporter med felles 
indikatorer etter mal fastsatt ved etablering av 
undersøkelsen og følge opp med forbedringstiltak der det 
er behov for det. 

Forbedring ble gjennomført med en svarprosent på 97 %. Resultatrapporter er sendt ut 
virksomhetsområder, avdeling-, seksjons- og enhetsnivå der enheten har mer enn fem respondenter. 
Resultatene er presentert i styret, toppledergruppen og ledergrupper i virksomhetsområdene, AMU og 
samarbeidsforum. Ansvar for oppfølging ligger i lederlinjen, og ny oppfølging av handlingsplaner foretas 
innen utgangen av september.

Sykehuspartner HF skal bidra til å evaluere og følge opp 
erfaringer fra Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018 
og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Cyberhendelsen i Helse Sør-Øst er evaluert både gjennom interne og eksterne rapporter. Tiltak følges opp, 
tekniske tiltak i stor grad gjennom ISOP-programmet. Sykehuspartner HF har ikke deltatt i hverken Trident 
Juncture eller Nasjonal helseøvelse. Derimot har vi brukt disse store øvelsene som bakteppe i vår egen 
øvelse Blackout 2018.

Sykehuspartner HF skal implementere ny sikkerhetslov.

Sykehuspartner HF har vært sentral i det regionale arbeidet med tilpasning til ny sikkerhetslov, og har 
bistått det regionale foretaket med planlegging og gjennomføring av kartleggingsprosessen, også opp mot 
Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehuspartner HF er i rute med egen kartlegging. Sykehuspartner HF 
har etablert en sikkerhetsorganisasjon jf. sikkerhetsloven. Sykehuspartner HF har bestilt tilkobling til 
Nasjonalt Begrenset Nett, denne forventes levert ila. året.

Sykehuspartner HF skal informere eget styre om ansvaret 
for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, jf. 
forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Sykehuspartner HF skal sørge for at 
styremedlemmene får nødvendig opplæring i 
internkontroll og risikostyring.

Sykehuspartner HF vil gi styret opplæring i internkontroll og risikostyring høsten 2019.

Organisatoriske krav og rammebetingelser 1/2
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Sykehuspartner HF skal, i en samlet risikoanalyse, 
identifiserer minst to områder der foretaket har gode 
resultater eller stor framgang, hvilke faktorer som har 
bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne 
kunnskapen kan brukes til å bedre måloppnåelsen på 
andre områder.

I forbindelse med samlet risikovurdering for virksomheten utarbeides det samlet tiltaksplan som har høy 
prioritet med henhold til gjennomføring. Denne inngår i virksomhetsstyringen gjennom året. Det gjøres 
vurderinger med henhold til mulighet for innhenting av beste praksis og erfaring fra andre helseforetak –
inkludert organisatoriske enheter med tilsvarende ansvar i andre regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF vil følge opp tiltak knyttet til 
Riksrevisjonens undersøkelse om Helse Sør-Øst RHFs
gjennomføring av det regionale radiologiprogrammet. Det 
skal arbeides for å redusere risiko og kompleksitet i 
regionale IKT-prosjekter, og å sikre riktig organisering, 
klare ansvarslinjer og ledelsesinvolvering. Sykehuspartner 
HF skal, på forespørsel, bidra i dette arbeidet.

Hovedprosjektet ledes av Oslo universitetssykehus HF, men anskaffelsen er regional. Flere områder i 
Sykehuspartner HF bidrar inn i dette arbeidet. Arbeidet er i henhold til plan.

Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre 
meldeplikt for ansatt helsepersonell etter 
helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. 
Meldeplikt etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig 
virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig 
næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i 
Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, 
samarbeidsforhold o.l.

N/A

I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 % av 
nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne 
eller med «hull i CVen». 

Sykehuspartner HF har revidert utlysningstekst i stillingsannonser, og sørget for informasjon på internett, 
internett og til alle ledere om inkluderingsdugnad og viktighet av å alltid vurdere å ansette en kandidat selv 
om en har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV». Vi har dialog med NAV og tiltaksbedrifter hvor vi da bidrar 
som arbeidstrenings- og arbeidspraksisbedrift. 1 2019 har vi ansatt tre medarbeidere etter 
arbeidstreningsperiode og en med «hull i CV» har blitt fast ansatt i ordinær rekrutteringsprosess.

Organisatoriske krav og rammebetingelser 2/2



Operasjonell status

Måloppnåelse  

Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

Levere som avtalt 

Øke stabilitet i driftstjenester 

Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 
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Være en attraktiv arbeidsgiver 

Logistikktjenester

HR-tjenester 

Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Tema Omfang Tidsperiode                          Status                   

Prosjektmetodikk Etterlevelse av prosjektveiviseren, inkludert verktøystøtte Q4/2018 – Q1/2019 Utført

Miljøstyring (ISO 14001) Miljøstyring generelt, inkludert elementer fra HMS Q1/Q2 -2019 Utført   

Informasjonssikkerhet Revisjon av tiltak etter risiko- og sårbarhetsanalyser Q1                                                              Utført

Nettverksrevisjon Prosessmodenhet innenfor Nettverksområdet Q1                                                              Utført

Informasjonssikkerhet – nettverk Etterlevelse av rutiner/retningslinjer for brannmurendringer Q2                                                              Utført

Gjennomgang av produkter 

fra Microsoft 

Microsoft Premium Support revisjoner Q1 – Q4                                                     Pågår
7 er gjennomført

Interne revisjoner gjennomført/pågår per andre tertial
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Revisor Mål Status Kommentar

OUS – Revisjonsutvalg Del 1: Håndtering av sentrale krav i ny personopplysningslov
Del 2: Håndtering av sikkerhetslogger på bestilling fra sykehuset

Pågår

Konsernrevisjonen Forvaltning av regionale kliniske systemer Avsluttet Jf. sak 060-2019

Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av angrep 

mot sine IKT-systemer

Pågår 

Konsernrevisjonen Følgerevisjon av STIM. Styring og innretning av programmet. 

Prosess for risikostyring med oppfølging av tiltak.

Løpende, 

tertialvis

Jf. sak 058-2019

Eksterne revisjoner som er gjennomført/pågår per andre tertial

Revisjoner
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Resultat per helseforetak 

Kommentar:

– Samlet kundetilfredshet i regionen har økt 
fra 3,1 til 3,5 siden forrige måling 

– Underliggende tilbakemeldinger viser økt tro 
på tiltakene Sykehuspartner HF har iverksatt 
for å bedre leveransesituasjonen

– Resultatet for regionen er forbedret 
sammenlignet med forrige måling, men 
vurderes fortsatt som et lavt resultat

– Samtlige kunder får gul status i henhold til 
gjeldende vurderingsnøkkel

Kundetilfredshetsmåling første halvår 2019

Kunde

Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall

Gjennomsnitt for regionen 3,1 55 3,5 71

2,2 6 3,3 8

3,4 5 3,1 8

2,8 3 3,7 3

4,2 6 4,3 7

2,5 10 3,2 5

4,5 4 3,3 6

2,8 6 3,9 7

3,7 7 4,0 8

2,4 5 3,2 5

3,0 3 3,4 5

2018 2. halvår 2019 1. halvår

Svarprosenten i vårens undersøkelse er 33 % med 71 svar fra en målgruppe på 216. Målgruppen består av den

øverste ledelsen ved helseforetakene, dvs. administrerende direktør og alle som rapporterer til vedkommende. 
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Innholdsfortegnelse



Risiko knyttet til vedlikeholdsetterslep er redusert som følge av systematisk arbeid gjennom året. Det er 
ellers ikke vesentlige endringer i samlet risikobilde siden forrige rapportering. 

Utover vedlikeholdsetterslep har arbeidet med leveransekvalitet og måloppnåelse særlig høy prioritet. Gitt 
utfordringenes kompleksitet tar det tid før pågående tiltak gir større utslag på risikonivå, men samtidig 
bidrar ulike tiltak til å redusere risiko på flere områder. Eksempler er utarbeidelse og signering av 
databehandleravtaler, rydding og sanering av infrastruktur og applikasjoner, samt styrking av mottak og 
innføring fra prosjekt til produksjon.

Videreføring av programmene STIM og ISOP, arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslep og 
tjenesteorientering i Sykehuspartner HF er av stor betydning for å redusere risiko da disse områdene 
påvirker alle definerte risikoområder. 

Risikobilde - oppsummert



T2
-2

0
1

8

1 - Måloppnåelse: Det er en risiko for at høyt aktivitetsnivå uten tilstrekkelig prioritering kan 
svekke endringsevne og evnen til å levere i henhold til målkrav

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

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

4 - Leveransekvalitet: Det er en risiko for at manglende leveransekvalitet kan føre til avvik i 
tjenester og forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

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

6 - Infrastrukturmodernisering: Det er en risiko for at kompleksitet, omfang og 
eventuell utilstrekkelig forankring av innretningen av moderniseringen kan føre til 
mangelfull eller forsinket standardisering og modernisering i foretaksgruppen 

7 - Kompetanseutvikling: Det er en risiko for at manglende evne til kompetansevridning kan 
gi svekket leveranseevne

4

5

7

6

Risikobilde etter tiltak = Restrisiko hvor 
effekt av tiltak er vurdert i ettårsperspektiv

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde - nåsituasjon
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Overordnet risikobilde



Risiko Prioriterte tiltak Fremdrift

1- Måloppnåelse – Etablere porteføljestyring i Sykehuspartner og bidra 
i arbeidet med å etablere helhetlig porteføljestyring 
og arkitekturstyring i foretaksgruppen

– Forbedre styringsinformasjon, etablere nytt 
styringssystem, samt governance for 
masterdata/grunndata 

– Operasjonalisere tjenesteorientering med 
tilhørende organisasjonsutviklingsløp

– Sykehuspartner HF bidrar i prosess for etablering av
regional arkitekturstyring styrt av Helse Sør-Øst RHF. 

– Bedre datakvalitet i utvalgte datakilder. Planlegge anskaffelse 
for nytt styringssystem og etablering av nytt datavarehus 
pågår. 

– Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess og 
roller innført.

2- Vedlikeholds-
etterslep

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

– Applikasjonssanering

– Sikre nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-
tjenester

– Sikre tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsvurderinger 
for alle kritikalitet 1-tjenester

– Plan for implementering av skallsikring av endepunkter for 
høsten 2019 utarbeidet. Ytterligere 220 servere er sanert.

– Følges opp gjennom eget sanerings- og konsoliderings-
prosjekt (ASK)

– Gjennomført kartlegging av tjenestene med hensyn til 
lokasjon og redundans.

– Revidert beredskapsplaner knyttet til utfall og gjenoppretting 
av tjeneste.

– Planlagte investeringer i infrastrukturen for 2019 
implementert H1. Bevilgning til ytterligere prioriterte 
utskiftninger godkjent.

Risikoreduserende tiltak
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Risiko Prioriterte tiltak Fremdrift

3 – Informasjons-
sikkerhet

– Gjennomføre initiativ gjennom programmene ISOP og STIM 
for styrking av verktøy og IKT infrastruktur  

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

– Det er gjennomført prioriterte tekniske tiltak for å øke 
sikkerheten, blant annet knyttet til  klientpolicy og herding.

– God fremdrift på etablering av databehandleravtaler. 
– Aktiv oppfølging av avviksprosessen, samt gjennomføring av 

sikkerhetsskolen og ulike tiltak for å styrke kultur og etterlevelse.
– Arbeidet med regional protokoll for behandlingsaktiviteter er 

bak plan.

4- Leveransekvalitet – Gjennom transformasjonsprosjektet tydeliggjøre og 
implementere definisjon og eierskap for tjenester, sammen 
med prosesser, roller og ansvar for leveranser

– Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom 
prosjekter og drift og forvaltning

– Etablere governance for masterdata/ grunndata 

– Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess og 
roller innført.

– Fremdrift i henhold til plan. Pågående arbeide for å forbedre  
oversikt over portefølje og leveranser.

– Fremdrift i henhold til plan.

5 – Leverandørstyring – Styrke prosess og verktøystøtte for asset management, 
lisenshåndtering og kontraktstyring, samt sikre fremdrift 
for å nå målbildet for lisenshåndtering

– Sikre at databehandleravtaler med leverandører iht krav i 
GDPR er på plass

– Videreutvikle og profesjonalisere  leverandørstyring

– Fremdrift henhold til plan.

– Fremdrift i henhold til plan for reforhandling av avtaler på GDPR 
mal.

– Fremdrift henhold til plan.

Risikoreduserende tiltak



Risiko     Prioriterte tiltak Fremdrift

6 – Infrastruktur-
modernisering

- Gjennomføre prosjekt regional sikkerhetssone
- Implementere felles regional sonemodell og katalogtjenester 

(AD-struktur) 
- Etablering av regional sikkerhetsarkitektur
- Sikre tilgang på ressurser
- (WIN10) Replanlegging, redusere omfang og kompleksitet, styrke 

prosjektbemanning og –oppfølging.

- Pågående arbeid i prosjektet for regional sone, 
domene og katalogtjeneste i samarbeid med ISOP og 
linje.

- Løpende eskalering ved behov, prosjektene må sikre 
rettidig ressursbestilling.

- Prosjekt Windows 10 legger fram revidert plan til 
beslutning.

7 – Kompetanse-
utvikling

- Synliggjøre kompetanse- og kapasitetsbehov og gjennomføre 
tiltak innen kjerne- og kritiske fagområder

- OU prosess for endret driftsmodell i tilknytning til 
infrastrukturmoderniseringen

- Tydeliggjøre roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet 
med tjenestestyring

- Fremdrift i henhold til plan. Videre løp med 
nedbryting på taktisk og operativt nivå.

- Gjennomføres i tilknytning til STIM programmet.

- Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet 
leveranseprosess og roller innført.

Risikoreduserende tiltak


