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Situasjonsvurdering 
Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat på budsjett. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften 
av foretaket inkludert forsyningssenteret, sammen med både iMod-programmet (i bero) og avsetninger som er foretatt 
for forpliktelser mot inngått kontrakt mot leverandøren DXC.  

Utviklingen av kritiske hendelser viser et positivt resultat hittil i år, med et lavere antall avvik enn resultatkrav. 
Tjenestestabilitet og leveransepresisjon er jevnt over stabil, men leveransepresisjon for forsyningssenteret har en negativ 
utvikling i august. Leverandøren følges opp tett for å opprettholde leveransene til ny leverandør har overtatt. 

Bemanning, justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av 
kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. Sykefraværet i juli 
viser fortsatt nedgang både i forhold til årets første måneder, og samme måneder i fjor. Akkumulert turnover har 
vært stigende siste halvår og viser en økning i august til over måltall. Det er iverksatt tiltak for å redusere turnover 
innen de områdene der den er høyere enn ønsket. 

Det er gjennom tertialet lagt ned vesentlig arbeid knyttet til å svare ut henvendelser relatert til 
infrastrukturmoderniseringen, sammen med planlegging og iverksettelse av tiltak og utredning av alternative 
moderniseringsløp.  



RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING 

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI   
Måned Akkumulert 

Samlet driftsresultat -333 MNOK  -29,9 MNOK -214,9 MNOK 

Driftsinvesteringer
 

 85+521) MNOK  3,1 MNOK  31,5 MNOK 

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER     

Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 29%/#20 -42% / #143 

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 86% 84,4% 

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 93% 92% 

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd 1A og 2A)  100% 100% 99,6% 

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 93,2% 94,3% 

Leveransepresisjon for tjenesteendringer
2
 69% 74% 67% 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV     

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 99%  100% 99% 

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 95,0%  94,8% 

Andel interne ressurser 55% 47% 52% 

KUNDE- OG BRUKERTILFREDSHET 

Brukertilfredshet 5% (4,9) 5,1 4,9 

Kundetilfredshet 10% (4,3) - 3,8       

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE      

Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt 6-8% #23 9,5%/#135 

Sykefravær - SP totalt  5,5% 4,8% (juli) 5,48% 

Målekort 

4 
1) 

Økte rammer fra HSØ på 52 MNOK 
2
Vurdert mht. første kommuniserte dato. 



ETT SYKEHUSPARTNER MED KUNDEN I SENTRUM 

• Ansatte samhandler effektivt på tvers av interne og eksterne fagmiljø 
• Ansatte forstår hvordan eget arbeid gir verdi for kunden 
• Videreutvikle en felles kultur; vi møter opp i tide, er godt forbered og leverer som avtalt både til eksterne og interne kunder 

 

• Antall kritiske hendelser reduseres med 10 % 
fra 2016  

• Andel tjenesteendringer gjennomført iht. 
avtalt leveringsdato forbedres med 15 % fra 
2016 

• Leveransepresisjon for forsyningssenteret 
skal være 96 % eller bedre 

• Total IT kost per arbeidsflate reduseres med 
5 % fra 2016  

• Antall produserte lønns- og trekkoppgaver pr 
årsverk skal være 1000 eller bedre 

• Baseline for administrasjonseffektivitet 
etableres  

• Baseline og tiltaksplan for redusert kost per 
artikkel i grunndataforvaltning i 
forsyningssenteret etableres 

• Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- 
og driftsovertagelse til HPE innen 1.5.2017  

• Implementering av ny avtale for drift av 
regional forsyningsløsning innen 01.01.18 

 

• Kundetilfredshet forbedres med 10 % fra 2016 

• Brukertilfredsheten forbedres med 5%  fra 
2016  

• Baseline og tiltaksplan for tilfredshet med 
vareforsyning gjennom felles forsyningssenter 
etableres  

• Helhetlige tjenester for laboratorie- og 
bildediagnostiske systemer etableres 

• Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til 
leveranser og kostnader for tjenesteendringer 
og oppgradering 

• Etablere en forbedret forespørsel- og 
tilbudsprosess tilpasset ekstern partner og som 
er enkel å benytte med tilbud som er lette å 
forstå 

• Regime for planlegging, dokumentering og 
rapportering på gevinstuttak fra 
infrastrukturmodernisering etableres 

En partner for helsetjenester i utvikling 

LEVERANSEKRAFT VERDI FOR KUNDEN   

• Infrastrukturmodernisering gjennomføres 
iht. plan 

• Etablere plan sammen med HFene innen 1.5 
for sanering og konsolidering av 
applikasjonsporteføljen  

• Levere kapasitet og riktig kompetanse til 
Digital fornying og iMod  

• Sikre etterlevelse av prosjektveiviseren  

• Sikre gjennomføring og god 
driftsoverlevering fra alle prosjekter  

• Referansearkitektur og forvaltningsmodell 
som sikrer økt standardisering av MTU i 
fremtidig driftsmodell (FMO) er etablert og 
forankret i foretaksgruppen 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI 

Mål 2017 

Målarbeid ikke startet 
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Avvik kostnader 
• Personalkost har et avvik på ca. -5,3 MNOK i august måned. Dette skyldes først og fremst at planlagt virksomhetsoverføring ikke er 

gjennomført. Hittil i år er det et positivt avvik på 14,8 MNOK.  
• Det meste av avviket på avskrivninger gjenspeiler avviket på driftsinntektene som skyldes forsinkelser på enkelte prosjekter fra Digital 

Fornying, samt en lavere balanseføring av prosjekter fra ekstern partner.  
• Hittil i år er det et positivt avvik på avtalekostnad på ca. 111 MNOK. Dette er i hovedsak relatert til at avtalen med DXC er satt i bero, og 

skal sees i sammenheng med føringer på andre driftskostnader. Det øvrige avtaleverk har hittil i år en noe høyere kostnad enn 
budsjettert, men dette vil bli redusert inn mot årsslutt.  

• Ekstern bistand har et avvik på ca. -44,6 MNOK hittil i år. Overforbruket er knyttet til iMod. Innen ordinær drift har det hittil i år vært et 
underforbruk på grunn av sterk kostnadskontroll. Det forventes at kostnadene vil øke utover året, da innleie i en mellomperiode 
benyttes for å erstatte ressurser som har sluttet innen områder med høy turnover.  

• Andre driftskostnader: Hittil i år et negativt  avvik på ca. 103 MNOK som primært skyldes bokføring av forpliktelser til ekstern partner. 
Posten sees i sammenheng med reduserte avtalekostnader. Lavere reisekostnad, mobilkostnad og lokasjonskostnader virker positivt.  

 
Avvik inntekter 
• Avviket på driftsinntekter knytter seg i hovedsak til lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger grunnet forsinkelser på enkelte 

prosjekter fra Digital fornying.  
• Avvik i august på konsulentinntekter er på -2,3 MNOK, hittil i år 30 MNOK. Det er et negativt avvik hittil i år på konsulentinntekter på 

totalt 42 MNOK, halvparten av avviket knytter seg til prosjekter i iMod. Det har vært levert færre timer enn budsjettert hittil i år, 
samtidig som det har fått en vesentlig effekt at iMod prosjektet er stilt i bero.  



 

 

Sykehuspartner HF – Prognose for 2017 
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9 

Rapporten under viser total prognose mot budsjett for Sykehuspartner HF totalt  

Sykehuspartner Resultat per juli Prognose

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Prognose  Årsbudsjett 

 Budsjettavvik 

prognose 

Basisramme  25 336  25 333   3  38 000  38 000   

Driftsinntekter 2 014 242 2 033 258 - 19 016 3 032 281 3 053 680 - 21 400

Konsulentinntekt  137 068  176 550 - 39 482  198 319  270 881 - 72 562

Periferi og telekom  63 917  65 953 - 2 036  99 224  97 776  1 449

Sum driftsinntekter 2 240 563 2 301 094 - 60 531 3 367 824 3 460 337 - 92 513

Personalkostnader  767 235  782 083  14 848 1 163 303 1 139 600 - 23 703

Varekostnad  18 165  12 133 - 6 031  29 653  18 200 - 11 453

Avskrivninger  713 157  788 495  75 338 1 070 767 1 187 768  117 001

Service og vedlikehold  595 987  706 517  110 531  851 428 1 102 554  251 127

Ekstern bistand  110 611  65 991 - 44 619  212 521  91 845 - 120 676

Andre driftskostnader  234 227  135 900 - 98 327  314 477  203 186 - 111 291

Sum driftskostnader 2 439 381 2 491 120  51 739 3 642 149 3 743 154  101 005

Driftsresultat før viderefakturering - 198 817 - 190 026 - 8 792 - 274 325 - 282 817  8 491

Inntekter Viderefakturering - 23 911 - 12 852 - 11 059 - 33 981 - 19 278 - 14 703

Kostnader Viderefakturering  24 090  12 852  11 239  33 889  19 278  14 611

Netto Viderefakturerbare kostnader -  180   -  180   92     92

Nettofinans - 24 058 - 32 257  8 200 - 43 904 - 50 178  6 274

Resultat - 223 055 - 222 283 -  772 - 318 137 - 332 994  14 857



 

 

Driftsinvesteringer 
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Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer  på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser, periferiutstyr og andre 
forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er prioritert i regionen fremfor reinvesteringer 
på eksisterende anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på driftsinvesteringer og bruken av midlene  prioriteres i henhold til gjeldende 
prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som 
etableres av digital fornying. 
 
 

Status pr. august 
• Prognosen for driftsinvesteringer og finansiell leasing er økt med henholdsvis 52 og 90 MNOK. Dette med bakgrunn i økte rammer 

fra Helse Sør-Øst, som er tildelt i brev den 13.07.2017. Totale driftsinvesteringer er dermed 137 MNOK i 2017. 

• Disponerte driftsinvesteringsmidler pr. 01.09.2017 er 83 MNOK som inkluderer bla. true-up av enkelte programvare og vekst i 
behov for lagringskapasitet og backup. I tillegg følger planlagte investeringer som ligger til grunn for innvilget tilleggsbevilgning på 
52 MNOK. Dette inkluderer 17 MNOK til en analyseplattform for sikkerhet som distribueres til samtlige foretak. 



 

 

Oppdateres av Nils/Christer 
- Tiltak gjennomført tas som ny foil eller i 

notatfelt.  

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser 

Utviklingen av kritiske hendelser viser et positivt resultat hittil i år, med et lavere antall hendelser enn resultatkrav for 2017.  
Ved utgangen av august er det oppnådd  en akkumulert reduksjon på 42% hittil i år.  
Oppfølgingen i releasevinduene gir tydelig effekt samt med ytterligere optimaliseringen i endringsprosessen forventes det fortsatt positiv trend med tanke på 
innføringer og endringer av tjenester. 
  

TILTAK 
• Økt kontroll og overvåkning 
• Økt fokus på endringsstyring 
• Økt proaktivitet 
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regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).  

Utvikling 
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DIGITAL FORNYING - REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL) 

Målbilde og veikart for Digitale innbyggertjenester ble godkjent i programstyret 22. juni. Det er prioritert å fokusere på tjenestene journalinnsyn og digital 
utsending av brev i 2017 og 2018. 

Regional løsning for interaktiv henvisning og rekvirering er tilgjengelig for bruk mot de største leverandørene av journalsystemer som brukes på legekontorene. Det 
er per 31. august 314 av om lag 800 legekontor i vår region som kan rekvirere elektronisk mot helseforetak i regionen med denne løsningen.  

Regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) er innført ved Vestre Viken HF. Med dette har Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset 
Telemark, Betanien Hospital, Sunnaas sykehus og Vestre Viken regional standard. Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus er i rute for å ta i bruk 
regional standard i løpet av 3. tertial 2017. Arbeid med standardisering har begynt på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. Programstyret anbefalte videre plan 
for konsolidering av EPJ i programstyret 22. juni. Saken er oversendt Helse Sør-Øst for videre behandling.  

VIRKSOMHETSSTYRING (VIS) 

Alle faglige avklaringer om innhold i resten av release 4 mellom Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus om tilpasninger i den regionale løsningen er ferdigstilt, 
og det arbeides videre med å klargjøre denne. Det er startet utrullingsprosjekt ved Vestre Viken med produksjonssetting anslått til oktober 2018. 

ANDRE PROSJEKTER 

Ny Sykehuspartnertjeneste ‘Seekuence Medical’ som er et fagsystem for opptak og lagring av bilde og video er integrert med journalsystemet DIPS ved Vestre 
Viken HF. Når det er sendt en Multimedierapport fra Seekuence til DIPS, kan klinikere gå inn på den aktuelle pasienten i DIPS og finne multimedierapporten i 
pasientens journaldokumenter. Rapporten inneholder en oppsummering av funnene som ble gjort under prosedyren og en link. Løsningen fungerer som 
beslutningsstøtte/beslutningsunderlag og dokumenterer faktisk forløp og muliggjør at en diagnostisering kan forenkles og kvalitetssikres. Med dette systemet kan 
man levere behandling på en mindre ressurskrevende måte, pasienten slipper å gjennomgå flere tilsvarende undersøkelser og man vil oppnå en raskere 
diagnostisering da data er tilgjengelig for alle i utrednings- og diagnostiseringsfase.  

ANNET 

Sykehuspartners  ansatte har også bidratt i arbeidet med å avvikle og å stille i bero Infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod og prosjektene knyttet til dette. 

 

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og Infrastrukturmodernisering i annet tertial var 98%. 48% av ressursene som leverte timer til Digital 
fornying og Infrastrukturmodernisering var interne ressurser fra Sykehuspartner. Andel interne ressurser i Digital fornying  var 51 %, mens andelen for Infrastrukturmodernisering 
var 45%. Andelen interne ressurser for Digital fornying har vært relativt stabil gjennom året så langt. For Infrastrukturmodernisering har andelen interne ressurser sunket gjennom 
året, med størst nedgang i perioden april til juni, dette skyldes i hovedsak at interne ressurser er frigitt til driftsoppgaver og eksterne i noe grad er beholdt for å sikre kompetanse.  
Sykehuspartner HF sine ansatte har blant annet bidratt i følgende leveranser i perioden: 



 

Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%.  

Organisasjon og medarbeidere 

Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse,  
blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet.  
Sykefravær: Sykefraværet i juli 2017 er vesentlig lavere enn tilsvarende periode i 2016 som var 7,1%. Sykefraværet hittil i år er 5,5% mot 6,3 totalt % i 2016.  
Sykefraværet viser en positiv utvikling, der igangsatte tiltak i VO med høyt sykefravær viser positiv effekt.  

Turnover: Akkumulert turnover har vært stigende siste halvår og viser en økning i august til over måltall. Det er iverksatt tiltak for å redusere turnover innen de områdene der den er 
høyere enn ønsket, bl. a økt innleie og rekrutteringskampanje og tydeliggjøring av Sykehuspartners mål og oppgaver fremover. 
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TILTAK 
 

• Igangsatte sykefraværsreduserende tiltak i HRØR og Kunder og tjenester utføres iht. 
plan  

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd 
 

 Turnover  totalt 2015       - 6,9 % - 95 personer 
 Turnover totalt 2016        - 6,8 % - 88 personer 
Turnover hittil i år 2017   - 6,7 % - 96 personer 

2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 

Sluttet 7 7 6 19 6 7 19 17 9 8 7 23 
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Stabile tjenesteleveranser 
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Mål 2017 - Stabile tjenesteleveranser Status Kommentar 

Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte 
SLAer 

  Antall kritiske hendelser og leveransepresisjon innenfor sentrale områder 
viser en positiv utvikling. 

Sykehuspartner skal etablere helhetlige tjenester for laboratorie- 
og bildediagnostiske systemer på lik linje for det som er etablert 
for pasientadministrativt system. 

  Tjenesteporteføljeansvarlige er utnevnt. Det jobbes med helhetlig plan for 
tjenesten. 

Sykehuspartner skal understøtte regional forvaltning av grunndata 
og kodeverk med nødvendige analyser og konsekvensutredninger 
av bestilte endringer på tvers av den regionale IKT-porteføljen. 
Eksekvere endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk IKT. 
 

  Det er gjort innledende avklaringer med Helse Sør-Øst RHF og vi har 
bistått i analyser, og sak er behandlet i Teknologi og e-helse i Helse Sør-
Øst RHF samt dialog med RKL i 2017. Vi jobber videre med for å forberede 
tiltak  for å realisere målsetningen om en styrt regional grunndata og 

kodeverksforvaltning.  
Sykehuspartner skal følge etablert rutine for lukking av avvik og 
kontinuerlig vedlikeholde oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik. 

  Det er mest oppmerksomhet på håndtering av avvik fra helseforetakene. 
Det mottas flest fra Oslo universitetssykehus HF. 
Nytt helhetlig avvikssystem implementeres i 1. kvartal 2018. Dette skal 
sikre en bedre oppfølging av tiltak og rapportering. 



Tilleggsoppdrag 31. mai 2017 

Oppdrag gitt i foretaksmøtet 31. mai 2017 følges opp særskilt. Se sak 063-2017. 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 

Antall kritiske hendelser 1A 10 % forbedring fra 2016-nivå  -42%  Utviklingen av kritiske hendelser viser et 
positivt resultat hittil i år, med et lavere 
antall hendelser enn resultatkrav for 2017.  

Leveringstid innenfor SLA  Ingen brudd Kundeservice 80% innenfor 60 sekund: 
Tallene innenfor tertialet viser et negativt 
resultat for juni på 70%, grunnet en uventet 
økning i antall henvendelser. For juli  og 
august er tallene hhv 81% og 80% og 
innenfor mål.  

Pålitelighet i tjenesteendringer #15 % økning i antall leverte 
tjenesteendringer iht. avtalt 
leveringsdato fra 2016 

67% hittil i år  Med unntak av i februar og juni har det vært 
en positiv utvikling i leveransepresisjonen. 
Nedgangen i juni skyldes blant annet re-
planlegging etter utsatt SCD. I juli var det 
endringsfrys.  

Informasjonssikkerhet Oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik 

 - Felles risikoregister etablert. Stor backlog i 
risikoregisteret som har bygget seg opp over 
langt tid. Det er nå stor fokus på å håndtere 
backlog.  

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 

Styringsparametre knyttet til stabile tjenesteleveranser 
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 

Informasjonssikkerhet 

Sykehuspartners analyseplattform har vært i produksjon siden oktober 2015 med positive resultater. Antall hendelser (1A/2A) forårsaket av 
virus/malware har vært synkende og er nå nokså stabilt. Satsning på monitorering og økt satsing på blokkering (IPS) har gitt positive resultater og 
blokkeringsraten er på vei opp. Det siste halve året har de med uærlige hensikter endret metoder, og går mer bort fra teknisk utnyttelse av sårbarheter. 
De benytter nå e-post i større grad for å oppnå kontroll. Operativ sikkerhet jobber kontinuerlig med å forbedre deteksjonen. 
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Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
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Mål 2017 - Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse Status Kommentar 
Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig 
forbedring synliggjøre fallende enhetskostnader for tjenester innen 
drift og forvaltning. 

  Målene om fallende enhetskostnader for tjenester er innarbeidet i 
budsjettet. Foreløpig prognose er noe bak budsjett. Den totale utviklingen 
vil også påvirkes av at iMod er satt i bero.  

Sykehuspartner skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening 
innen brukerstøtte og foreslå konkrete tiltak som vil gi fallende 
enhetskostnader. 
 

  Utrullingen av Fastpass, der brukere selv kan skifte passord via sms 
fortsetter. Løsningen er nå implementert hos foretakene SPHF, SSHF, SIHF, 
SIVHF, STHF, SØHF, HSP og RHF.  VVHF og SUNHF kommer de nærmeste 
ukene.  Ulikheter i plattform gjør at OUSHF og AHUSHF vil få implementert 
Fastpass noe senere.  Erfaringene så langt viser at løsningen fungerer godt, 
og i stadig større grad benyttes av brukerne. 

Sykehuspartner skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å 
redusere avtalekostnader. I dette ligger et ansvar for en 
kontinuerlig vurdering og forbedring av den samlede 
avtaleporteføljen og vurderinger av hvorvidt eksisterende 
avtaleform skal videreføres eller hvorvidt endringer i kontraktsform 
kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid. 

  

 

 

Årshjul for avtaler er basis for å prioritere hvilke avtaler Sykehusinnkjøp 
og Sykehuspartner vil fokusere på.  Videre har vi prolongert 
nødvendige avtaler p.g.a. at iMod er satt i bero, og også bekreftet at 
Helse Sør-Øst RHF deltar på et par nye nasjonale anskaffelser. For disse 
avtalene og nye anskaffelser har vi tatt forbehold om at vi kan tre ut av 
avtalene når vi blir forpliktet av avtalen med ekstern partner. 



Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse   
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 
Total it-kost pr arbeidsflate 5 % reduksjon fra 2016. Total IT kostnad 

(operasjonelle kostnader og avskrivninger) 
/ antall arbeidsflater 

+0,1 % Prisen per arbeidsflate er ca. på budsjett per 
første tertial (Kr. 48.371).  

Løpende infrastrukturkost/total it-kost 5 % reduksjon fra 2016. Operasjonelle 
kostnader og avskrivninger i Arbeidsflate, 
Datasenter, Nettverk, og Telekom / Total 
IT kostnad (operasjonelle kostnader og 
avskrivninger) 

- Som følge av at iMod er satt i bero vil rammer 
og forutsetninger for å måle og følge opp 
denne KPI’en være endret og dermed ikke gi 
en god styringsindikasjon. 

Administrasjonseffektivitet Etablere nullpunkt. Personalkost for 
stabene vurdert mot personalkost for 
virksomheten for øvrig 

-  Dette nullpunktet blir etablert per 
31.12.2017.  

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2016. Antall henvendelser 
til kundeservice som avsluttes uten 
menneskelig intervensjon/ totalt antall 
henvendelser 

- Se kommentar på forrige slide. Måling 
foreligger ikke for 2.tertial. 

Avtalekost Reduksjon med 25 MNOK fra 2016 Besparelse så langt i 2017 er ca. 13,5 MNOK. 

Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1000 lønns- og trekkoppgaver pr årsverk  1027 Pr august er resultatet godt over målet om 
1000 LTO pr produktive medarbeider 
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Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar 
Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- og driftsoverdragelse til HPE innen 
1.5.2017. 
 

  Gjennomføring er utsatt som følge av at iMod er satt i bero. 

Gjennom infrastrukturmoderniseringsprogrammet skal Sykehuspartner sørge 
for sanering og konsolidering av applikasjonsporteføljen. Arbeidet skal skje i 
samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere avtaler med alle 
helseforetakene  som beskriver nedtak av applikasjoner og innføring av 
infrastrukturmodernisering. Avtalene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 

  Arbeidet var organisert som del av iMod programmet, men videreføres som eget 
prosjekt med formål  om å kartlegge og analysere applikasjonsporteføljen. Det er ikke 
etablert avtaler med helseforetakene om nedtak. 
 
 
 

Sykehuspartner skal i 2017 etabler et regime for planlegging, dokumentering 
og rapportering på gevinstuttak fra infrastrukturmodernisering. 

  Som følge av at iMod er satt i bero avventes gevinstarbeid ut mot helseforetakene.  
Pilot gjennomføres for rapportering på utvalgte KPIer i Sykehuspartner i 2. tertial. 

Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra 
Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying.  
 
Sykehuspartner skal i løpet av andre kvartal etablere en helhetlig 
kompetanseplan som minimum omfatter vurdering av kritisk kompetanse for 
Sykehuspartner, potensiale for effektivisering og plan for 
kompetansedreining. 

  Sykehuspartner har levert 98% av bestilt kapasitet og kompetanse. 

Prosjektveiviseren skal benyttes i alle prosjekter. Alle prosjekter skal 
dokumentere fremdrift basert på earned value-metoden i CA PPM. 
Styringsdokumentasjon fra prosjektene skal være dokumentert, transparent 
og tilgjengelig. 

  21 av 30 prosjekter som inngår i Digital fornying og Sykehuspartners interim portefølje,  
bruker Prosjektveiviseren, men prosjektene bruker i liten grad CA PPM til 
fremdriftsstyring. Prosjektene har ulike løsninger for håndtering av 
styringsdokumentasjon, blant annet som følge av manglende felles god løsning i Helse 
Sør-Øst, for prosjektene. 



Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar 
Sykehuspartner skal fremlegge en plan for eier som synliggjør 
prioritering og finansiering (utvikling og drift) for Sykehuspartners 
understøttelse av de innovasjonsprosjekter som er prioritert. 

  
Plan er utarbeidet og til ledelsesmessig behandling før avstemming med Helse Sør-Øst 
RHF. 

Sykehuspartner skal tilrettelegge for rapportering/uttrekk av 
rapporter over forbruk av antibiotika, resistensutvikling mm, 
verktøy for dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. 

  
Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av målkrav fra Helse Sør-Øst 
RHF. 

Sykehuspartner skal understøtte helseforetakenes arbeid med 
etablering og drift av 3-strøms møterom til bruk i multidisiplinære 
team-møter.  

  
Det foreligger ikke nærmere bekreftelse og spesifisering av målkrav fra Helse Sør-Øst 
RHF. 

Sykehuspartner skal etablere og tilby helseforetakene systemstøtte 
tilpasset ny utdanningsstruktur for leger.   

Prosjektet LIS 1 er i sin sluttfase og løsningen er klar til produksjonssetting, med noen 
mindre restaktiviteter. Prosjektet utarbeider sluttrapport og overfører  formelt sett 
eventuelle restaktiviteter til forvaltningen i løpet av september. LIS 2 og 3 er besluttet 
av nasjonalt AD møte og det forventes at nytt leveranseoppdrag vil komme i 
forlengelsen av LIS 1 

Sykehuspartner skal levere kvalitetssikrede personal- og 
stillingsdata til Nasjonal bemanningsmodell i henhold til regionale 
og nasjonale føringer. 

  
Etter samtale med Helse Sør-Øst RHF  våren 2017 er de godt fornøyd med kvaliteten 
på data fra SP og at dette leveres på bestilling 1-2 ganger pr år. 
 



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 
Levert kapasitet iht 
bestilling 

97 % levert iht bestilling 98% 

Faktureringsgrad 90 % av total kapasitet i tjenesteutvikling inkl. overhead 95% Fortsatt høy utnyttelse av kapasiteten i Tjenesteutvikling. 

Interne/eksterne 
ressurser 

55% Andel interne timer/totalt leverte timer til Digital 
fornying og iMod 

48% Andel interne ressurser i Digital fornying  var 51 %, mens andelen for 
iMod var 45%. Andelen interne ressurser for Digital fornying har vært 
relativt stabil gjennom året så langt. For iMod har andelen interne 
ressurser sunket gjennom året, med størst nedgang i perioden april til 
juni. 

Etterlevelse av 
prosjektveiviseren 

100% Andel prosjekter som følger gjeldende prosedyrer og 
metodikk 

 70% 21 av 30 prosjekter som inngår i Digital fornying og Sykehuspartners 
interim portefølje bruker Prosjektveiviseren. 

Krav til kompetanse 
på prosjektområdet 

0 % avvik.  Dokumentasjon på at alle prosjektledere (og 
sentral prosjektressurser/forvaltningsressurser/ testleder), 
eksterne og interne, har gjennomført den obligatoriske 
opplæringen (for eksempel risikostyring for prosjektledere) 

6% 112 av 119 (94%) som jobber med prosjekt i Avdeling for 
prosjektledelse (egne ansatte og innleide) har gått på kurs i 
risikostyring. I tillegg er det definert følgende kompetanseområder 
som alle interne og eksterne blir oppdatert på: 
• Prosjektveiviseren, CA PPM, Økonomioppfølging i prosjekt, 

Prosesser og rutiner i Sykehuspartner 
Alle interne prosjektledere har gjennomført opplæringen innenfor 
kompetanseområdene. Det gjøres kontinuerlig en konkret vurdering 
av kompetansebehov for de eksterne prosjektlederne ved oppstart 
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Bedret bruker- og kundeopplevelse 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 

Temperaturmåling brukertilfredshet Forbedring med 5 % fra 2016 
(måltall=4,9).  Temperaturmåling: 
tilfredshet med løsning av innmeldte 
saker 

 
4,9 

For juli og august har resultatet på 
brukertilfredshet ligget på hhv. 5,09 og 5,16 

Resultat på regelmessige kundemålinger av 
totalopplevelse med Sykehuspartner 

Forbedring med 10 % fra 2016  (måltall = 
4,3). Kunderapport – måling på 
kundetilfredshet for alle kunder 

3.8 Redusert med 0.1 siden 3. tertial 2016. 

Saker løst i første kontakt kundeservice 90 % løst i første kontakt med 
kundeservice. Resultater for overordnet 
kundetilfredshet skal vises både som 
aggregerte tall for foretaksgruppen som 
helhet og fordelt pr helseforetak 

IKT = 84,4 % 
HRØR  = 92,0 % 

Det har for tertialet vært noe variasjon i 
løsningsgrad, med juni som det laveste resultatet 
på 70%. Dette skyldes et større antall 
henvendelser i kombinasjon med en stor økning i 
antall tilgangsforespørsler og ferieavvikling. 
Tallene for juli og august er på resultatkravet. 



Brukertilfredshet 

Brukertilfredsheten er for juli og august på over 5, noe som er en god utvikling. For løsningsgraden i første kontakt med kundeservice leverer vi også 
bra på siste måned i rapporteringen på 86% 

Status på iverksatte forbedringer 

Det jobbes i to akser med kompetansekartlegging, kartlegging av oppgaver som ikke løses i dag og tiltak for å overføre disse til 
brukerservice og kompetansekartlegging hos den enkelte ansatte og opplæringstiltak. 

 

Overordnede resultater på brukertilfredshet Total brukeropplevelse med Sykehuspartner 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend Snitt hittil i 
år 

Temperaturmåling 
brukertilfredshet 

>5% dvs. 4,9 
(baseline 
desember 2016: 
4,7) 

5,16 4,9 

Andel saker løst i første 
kontakt med kundeservice 90% 86%  

87,5% 
Andel saker løst i første 
kontakt med HR-brukerstøtte 90% 91% 
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Mål 2017 – innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
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Mål 2017 - Innkjøp og logistikk Status Kommentar 

Sykehuspartner skal implementere ny avtale for drift av regionalt 
forsyningssenter med full drift fra 1.1.2018. 

  Prosjektet er i henhold til plan og gjenstående test av IKT ble utført i august. 
Aksepteansetest gjennomføres som planlagt i uke 36 
 

Sykehuspartner skal legge frem en plan for effektivisering og 
forbedring av produksjon og leveranser av grunndata. (Planen 
ferdigstilles innen 15. april 2017 for samordning med pågående arbeid 
for implementering av regional ERP-løsning i Oslo universitetssykehus.) 

  Oppdrag knyttet til varekatalog vil bli oppdatert som en følge av at OUSHF har 
satt krav til regional ERP-løsning. Oppdraget kan forventes i uke 37. Det er 
dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og forvaltningsorganisasjonen om dette. 

Sykehuspartner skal utarbeide innspill til logistikkdelen av ny regional 
Innkjøps- og logistikkstrategi innen utgangen av mars 2017. 

  VO bidrar etter behov, men arbeidet har stanset opp i Helse Sør-Øst RHF. 

I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner 
utarbeide og legge frem forslag til oppdatert sortimentsstrategi med 
tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i arbeidet med å få etablert 
en utrullingsplan med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle 
helseforetakene i foretaksgruppen. 

  Avklart med premissgiver (Grete Valheim) at dette arbeidet skal påbegynnes i 
etterkant av at overordnet strategi for innkjøp-og logistikkområdet i Helse Sør-
Øst RHF er ferdigstilt. 

Sykehuspartner skal sette av ressurser for utvikling av rapporter som 
understøtter helseforetakenes felles forbedringsarbeid og 
gevinstrealisering som forenkler rapportering og oppfølging av 
regionale måleparametere. Dette arbeidet skal finne sted etter 
nærmere bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 

  Fortsatt ingen bestilling fra premissgiver men det har vært en gjennomgang av 
KPI rapporter for logistikk i BI-apps i uke 34. Oppsummering av gjennomgang 
er sendt Helse Sør-Øst RHF  og vi avventer tilbakemelding om videre fremdrift.  



Styringsparametre knyttet til innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 

Mål og styringsparameter for Sykehuspartner innkjøp og logistikk er i hovedsak i henhold til plan. Leveringspresisjon HSØ forsyningssenter har stabil og 
god kvalitet. Plan for modell for tjenesteprising utarbeides. 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 

Kundetilfredshet 
Etablert “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak iht. plan. 

-  Arbeidet blir påbegynt ila. høsten 2017. 

Kostnadsutvikling for drift av felles 
forsyningssenter 

Etablert planverk som tilsvarer minst 
årlig effektiviseringskrav fra helse og 
omsorgs-departementet til 
spesialisthelsetjenesten 

- 

Fokus nå er først og fremst å sikre overgang 
fra gammel til ny leverandør. Neste steg blir 
å samarbeide med ny leverandør om å 
kontinuerlig øke kostnadseffektiviteten i alle 
deler av forsyningskjeden. 

Kostnadsutvikling for grunndataforvaltning på 
artikkelnivå 

Etablert “base-line” og tiltaksplan der 
det fremgår målsettinger om redusert 
kost per artikkel 

Kr. 6,8 pr artikkel 
Akkumulert hittil i år er kostnaden i 
underkant av kr. 7 pr artikkel (variasjon fra 
6,7 til 7,7) 



Innholdsfortegnelse 

Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 

Stabile tjenesteleveranser 

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

Bedret bruker- og kundeopplevelse 

Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 

Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 

 

 

 

32 



Organisatoriske krav og rammebetingelser 
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Mål 2017 - Organisatoriske krav og rammebetingelser Status Kommentar 
Sykehuspartner skal arbeide for å motivere og tilrettelegge 
for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 
prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte 
og utdanningssektoren 

  Sykehuspartner har kun hele stillinger til utlysning. Deltidsstillinger er knyttet 
til ønske om dette pga. omsorgsbehov eller helse. Vi har ikke avdekket 
ufrivillig deltid.  

Sykehuspartner skal sørge for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 
risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 

  Prioriteres, og gjennomføres i tråd med styresak om tiltak for styrket 
informasjonssikkerhet og personvern. 

Helseforetaket skal innen utgangen av første kvartal 2017 
sørge for at felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem. 

  Regionalt ISMS klargjøres for bredding i Sykehuspartners kvalitetsportal. 
Dette blir gjennomført i Q4. Det regionale styringssystemet er likevel 
tilgjengelig for alle gjennom e-håndboken, og er harmonisert med 
Sykehuspartners interne styringssystem allerede. 
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Øvrige mål og føringer  
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Mål 2017 – Sykehuspartner Status Kommentar 
Sikre gjennomføring og god driftsoverlevering fra alle 
prosjekter 

Økt fokus på ukentlige leveranse- og vedlikeholdsvinduer samler leveranser og 
har stor grad av systemfokus sammenliknet med individuelle leveranser.  Måten 
å planlegge, gjennomføre og rapportere leveransene på er blitt meget godt 
mottatt hos helseforetakene.  Det ser ut til at kvaliteten bedres betydelig 
gjennom denne måten å levere på.  

Referansearkitektur og forvaltningsmodell som sikrer økt 
standardisering av MTU i fremtidig driftsmodell (FMO) er 
etablert og forankret i foretaksgruppen 

Det jobbes med å bredde MTU forvaltningsmodell videre, og framdriften er 
fremdeles god.  
Modellen er nå etablert på VVHF og OUSHF, og er nå under utprøving på SIVHF 
og SIHF. På grunn av bredding til flere helseforetak, men nedgang i antall 
ressurser, har dessverre kapasiteten gått noe ned. 

Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til leveranser og 
kostnader for tjenesteendringer og oppgraderinger  

Realiseres blant annet gjennom fokus på leveransepresisjon.  

Etablere en forbedret forespørsels- og tilbudsprosess tilpasset 
ekstern partner og som er enkel å benytte, med tilbud som er 
lette å forstå  

Ny prosess besluttet tatt i bruk 30.10.17 av operativ styringsgruppe.  Arbeid 
pågår for å gjøre tilbudene enklere å forstå. Prøves ut med to utvalgte 
helseforetak i 3. tertial. 

Ansatte samhandler effektivt på tvers av interne og eksterne 
fagmiljø 

Samhandling og endringer har vært fokus på samtlige ledersamlinger, og 
adresseres også gjennom tiltak iverksatt av Prosess og verktøy prosjektet. 
Virksomhetsområdene har fokus på overføring av oppgaver og samhandling 
mellom fagmiljøene,  inkludert etablering av nødvendige roller og fora for å få 
effektiv leveranseflyt.  

Ansatte forstår hvordan eget arbeid gir verdi for kunden I tillegg til videreføring av eksisterende gode tiltak som «Puls på klinikken» og 
«Skygg en kliniker», har Sykehuspartner et betydelig fokus på hva som gir 
kundeverdi på introduksjonskurs for nyansatte, på årlig fagdag, samt alle  
ledersamlinger i sentral regi. 

Videreutvikle en felles kultur; vi møter opp i tide, er godt 
forbered og leverer som avtalt både til eksterne og interne 
kunder 

Møtekultur er adressert på ledersamling i februar 2017. Det vil komme et tiltak 
for alle ansatte på dette i løpet av høsten 2017. 



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 

HMS og ytre miljø 

Det arbeides systematisk med HMS gjennom opplæring og oppfølging, og med ekstra fokus på håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i tilknytning til 
endringsprosesser. Det jobbes med å lukke avvik etter miljørevisjon. 
 
 

Styringsparametre Resultatkrav Resultat 
1. tertial 

Resultat 
2.tertial 

Kommentar 

Sykefravær 

5,5% 6,1% 

 
 
5,5% 

Sykefraværet i juli 2017 er vesentlig lavere enn tilsvarende periode i 2016 som var 7,1 %. 
Sykefraværet hittil i år er 5,5 % mot 6,3 totalt % i 2016.  
Sykefraværet viser en positiv utvikling, der igangsatte tiltak i VO med høyt sykefravær 
viser positiv effekt.  
 

Antall HMS avvik etter tilsyn NA 0 0 Ingen tilsyn. 

HMS-handlingsplaner etter 
vernerunder 

NA 100% 20% Frist for gjennomføring av vernerunde 2017 var 30.6. 4 av 20 verneområder har 
dokumentert vernerunden med handlingsplan. Følges opp for å oppnå måltall 100% i 
2017.  

HMS hendelser NA 0 1 1 registrert HMS-hendelse i 2. tertial, tiltak 1 gjennomført, tiltak 2 under vurdering. 

Personskadefrekvens NA 0 1 1 skade, skjedde på reisevei til jobb.  

HMS: 
• Tiltak for ivaretakelse og informasjon for medarbeidere og ledere i omfang, samt de som ble direkte berørt av 

medieoppslag/evalueringsrapporter ble iverksatt i mai/juni. 
• Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i nært samarbeid med linjeledelse, vernetjeneste , tillitsvalgte og 

bedriftshelsetjeneste. 
• Resultatet etter periodisk revisjon for ytre miljø i mars 2017 var totalt 15 funn.  Alle tiltak ble godkjent eller lukket. Det jobbes nå med å 

tilfredsstille kravene for ny standard ISO 14001:2015 som vi skal sertifiseres etter neste gang. 
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Revisjon – Interne og eksterne revisjoner 

En av syv interne revisjoner er utført.  
Revisjonsansvarlig for alle revisjoner er utpekt.    
 

Revisjonsområde (tema) Omfang Tidsperiode 

ISO 14001 (Miljøstyring) Miljøkrav i anskaffelser og leverandøroppfølging 

Lov om offentlige anskaffelser  

Q1 Utført 

God Distribusjonspraksis (GDP)  Avvikshåndtering med fokus på  håndtering av legemidler Q2 Utsatt til Q3 

Styring av leverandører Sikre at riktige krav blir stilt, avtaleoppfølging Q2 Utført 

Kundeorientering Realisering av tiltak som påvirker kundetilfredshet Q3 

Prosessetterlevelse Incident, Problem, Change Q3 Flyttet til Q1 2018 

Informasjonssikkerhet Avhending av IKT-utstyr Q3/Q4 

Kostnadseffektivitet Verifisere kostnadseffektivitet  Q4 

Interne revisjoner: Revisjonsprogrammet inneholder syv revisjoner for gjennomføring i 2017.  
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Revisor/Tilsyn Målet med revisjonen/tilsynet Status Kommentar 

DnV GL 

Periodisk revisjon iht ISO 14001:2004 

Bekrefte styringssystemets overensstemmelse med standardens krav. Evaluere 
styringssystemets virkningsgrad på å sikre at organisasjonen er i stand til å 
tilfredsstille relevante krav i lover og forskrifter og kontraktsmessige krav, samt å 
oppnå fastsatte mål. 

Gjennomført 

Konsernrevisjonen Forvaltning av lisensiert programvare.   Gjennomført Rapport og tiltak ble lagt fram for 

styret 30. august 

Oslo universitetssykehus HF Revisjon av tilgang til DIPS for databehandlers personell 

 

Pågår Dokumentasjon og redegjørelse 

oversendt 31. august 

Eksterne revisjoner: 



Innholdsfortegnelse 

Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 

Stabile tjenesteleveranser 

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

Bedret bruker- og kundeopplevelse 

Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 

Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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1 - Styring og prioritering: Svak styring av tjenestene eller mangelfull prioritering – manglende «verdi 
for kunden» 

2 - Vedlikeholdsetterslep: Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering - økende 
antall kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer med tilgang til kompetanse 

3 - Kapasitetsutfordring knyttet til målkrav: Høyt aktivitetsnivå og stramt budsjett – lavere 
endringsevne eller lavere evne å levere iht. målkrav 

4 - Leveranseprosesser: Mangler i tilbuds- og leveranseprosesser for tjenesteendring/SLA – avvik i 
leveranseplan og avtale 

5 - Informasjonssikkerhet: Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er ansvarlig for vesentlige brudd 
på informasjonssikkerhet - svekket pasientsikkerhet og omdømme 

6 - Kvalitet i leveranser: Manglende kvalitet i leveranser – ustabil drift eller forsinkelse og forlenget 
investering i systemer som skal avvikles 

7 - Leverandørstyring: Svak styring av leveranser fra eksterne leverandører - økte kostnader, 
forsinkelser og problemer med forpliktelser 

8 - Infrastrukturmodernisering: Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet – manglende 
kapasitet til implementering, økt krav til beslutningsevne, forlenget transisjonsperiode eller 
uoverensstemmelse om utførelse og økonomi – ikke vurdert 

9 - Kompetanseutvikling: Feil kompetanse – svekket leveranse- og konkurranseevne 

Overordnet risikobeskrivelse 

2 

5 

6 

7 

1 

3 

4 

9 

Risikovurdering pr. september 2017*)  

*)Det tas forbehold om styregodkjenning 



Risikostyring og tiltak  
 # Område Risiko 

Sannsynlighet/ 
konsekvens 

Tiltak 

1 
Styring og 
prioritering 

Svak styring av tjenestene eller mangelfull 
prioritering – manglende «verdi for kunden» 

Moderat/ 
Moderat 

• Etablere regional styrings- og forvaltningsmodell 

• Implementere regional prioriteringsmodell 

• Definere kundetjenester og underliggende tjenesteportefølje 

• Etablere omforent kundeplan for 2018 

• Leveranser iht. avtalt leveranseplan 

2 
Vedlikeholds-
etterslep 

Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende 
modernisering - økende antall kritiske hendelser, 
økte driftskostnader og problemer med tilgang 
til kompetanse 

Stor/ Alvorlig 

• Videreføre målrettet arbeide for å redusere kritiske hendelser 1A herunder også konkrete aktiviteter rettet 
mot spesifikke HF og løsninger 

• Iverksette av tiltak relatert til oppdrag fra Foretaksmøtet 31.05.2017 

• Prioritere tiltak spesifikt rettet mot sikker og stabil drift 

• Etablere plan og budsjettere for tiltak i 2018 

3 
Kapasitets-
utfordring knyttet 
til målkrav 

Høyt aktivitetsnivå og stramt budsjett – lavere 
endringsevne eller lavere evne å levere iht. 
målkrav 

Stor/ Moderat 

• Prosjekt Prosess og Verktøy innfører endrede prosesser, roller og verktøy  

• Etablere omforent kundeplan per HF for 2018 

• Tett oppfølging og stram budsjettkontroll 

• Tett oppfølging av initiativ/ tiltak relatert til infrastrukturmoderniseringen og målbilde 2020 

• Dokumentere produktivitets- og effektiviseringseffekter 

4 
Leveranse-
prosesser 

Manglende tilbuds- og leveranseprosesser for 
tjenesteendring/SLA – avvik i leveranseplan og 
avtale 

Moderat/ 
Moderat 

• Videreutvikle og følge opp leveranseprosesser som understøtter leveranseplan  

• Videreutvikle leveransemodell for MTU  

• Etablere omforent kundeplan per HF for 2018 

• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 

• Forbedre tilbudsprosess 

• Budsjettere investeringer i automatisering og selvbetjening for 2018 



Risikostyring og tiltak  
 # Område Risiko 

Sannsynlighet/ 
konsekvens 

Tiltak 

5 
Informasjons-
sikkerhet 

Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er 
ansvarlig for vesentlige brudd på 
informasjonssikkerhet - svekket pasientsikkerhet og 
omdømme 

Moderat/ Svært 
alvorlig 

• Ytterligere styrking og tydeliggjøring av etablert sikkerhetsregime 

• Planmessig utvikling og forbedring av metodikk og prosesser innenfor sikkerhetsområdet 

• Penetrasjonstester fra 3.part HelseCERT (Computer Security Incident response team i regi av Norsk Helsenett) 

• Iverksettelse av tiltak relatert til oppdrag fra Foretaksmøtet 31.05.2017 

• Fortløpende overvåking og iverksettelse av tiltak 

• Kompetanseheving, verktøy og bemanning 

• Styrking av operativ sikkerhet  

6 
Kvalitet i 
leveranser 

Manglende kvalitet i leveranser – ustabil drift eller 
forsinkelse og forlenget investering i systemer som 
skal avvikles 

Stor/ Moderat 

• Forbedringsaktivitet for å øke prosjektmodenhet innen utvalgte områder 

• Reduksjon av avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang for prosjekter 

• Utvikling av bredere testscenarioer som avdekker ytelse og ustabilitet før overlevering til drift 

• Involvering og kompetanseoverføring mellom linje og prosjekt 

• Videre forbedring av produksjonskontroll 

• Oppfølging av etterlevelse av prosesser og kontinuerlig forbedring av rutiner og prosedyrer 

• Stram endringskontroll 

7 
Leverandør-
styring 

Svak styring av leveranser fra eksterne 
leverandører - økte kostnader, forsinkelser og 
problemer med forpliktelser 

Liten/ Alvorlig 

• Videre kvalitetssikring av avtaleporteføljen  

• Videre arbeide med å sikre kontroll på lisenser 

• Videre styrking av kontraktstyring  

• Styrke samhandling med Sykehusinnkjøp 

• Tydeliggjøre roller og grensesnitt 

8 
Infrastruktur-
modernisering 

Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet – 
manglende kapasitet til implementering, økt krav til 
beslutningsevne, forlenget transisjonsperiode eller 
uoverensstemmelse om utførelse og økonomi 

Ikke vurdert 

Det foreligger ikke en samlet risikovurdering knyttet til infrastrukturmodernisering. Risikoprofil for Sykehuspartner 
vil være ulik for de ulike alternativene, og vil gi ulike vurderinger. Risikoer må vurderes på bakgrunn av 
alternativutredningene. 

9 
Kompetanse-
utvikling 

Feil kompetanse – svekket leveranse- og 
konkurranseevne 

Liten/ Alvorlig 
 

• Etablere og iverksette plan for strategisk kompetansebygging 

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsråd 

• Utvikling av metodekompetanse innenfor bla. prosjektledelse og arkitektur 

• Videre styrking av innkjøps- og anskaffelseskompetanse 

• Etablering av strategi for ekstern bistand (konsulentinnleiestrategi) 

• Øvrige tiltak som ivaretas gjennom etablerte prosesser 


