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Situasjonsvurdering

Antall kritiske hendelser har hatt en nedgang i tertialet. Gjennomføring av rotårsaksanalyser og tilhørende tiltak prioriteres høyt.
Leveransepresisjon på levering av IKT-utstyr er i henhold til plan. Videre er leveransepresisjonen fra Forsyningssenteret over målkrav.

Det er iverksatt tiltak for å bedre presisjon på tjenesteendringer, gjennom blant annet innføring av forenklet gjennomføringsløp for 
mindre leveranser. Det rekrutteres fortsatt flere ressurser til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, noe som vil gi forsterket 
leveransekraft over tid.

Programmet for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur (STIM) er under etablering. Arbeidet med planlagt 
saneringsløp for applikasjoner og servere videreføres. Det er avdekket et stort antall applikasjoner som er avstemt med helseforetakene, 
og sanering pågår. Det arbeides videre med å identifisere ytterligere saneringskandidater i samarbeid med Sykehuspartner HF sin 
linjeorganisasjon og helseforetakene. 

Arbeidet for å forbedre informasjonssikkerhet og personvern har høy prioritet og har i hovedsak god fremdrift. For å redusere risiko 
knyttet til dagens driftssituasjon, er det organisert arbeid med ti hovedtiltak innenfor prioriterte områder.

Finansielt regnskap viser et driftsresultat bedre enn budsjettert hittil i år. Dette skyldes redusert avtalekost, lavere nivå på avskrivninger 
og færre ansatte enn budsjettert. Prognosen for året ligger likevel under resultatkravet. Dette skyldes at program for videre IKT 
infrastrukturstandardisering og -modernisering ikke var inkludert i budsjettet.

Sykefraværet viser en positiv utvikling det siste tertialet. Turnover er lavere enn i første tertial, og befinner seg nå på et tilfredsstillende 
nivå.

Samlet sett er det i andre tertial lagt et godt grunnlag for å løse Sykehuspartner HF sine oppdrag i 2018.



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned august Akkumulert 2018

Driftsresultat 40 MNOK 15 MNOK 32 MNOK

Investeringer 591 MNOK 36 MNOK 285 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# -40% /12# 3% /148#

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni inkl. ERP) 90% 87% 86%

Løsningsgrad kundeservice (HR-tjenester uten ERP) 90% 92% 92%

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

100 % 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% 98% 98%

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer * +15% -47% -39%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet i henhold til bestilling fra HSØ 98% 100% 99%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 94% 94%

Andel interne ressurser 55% 56% 59%

KUNDE- OG BRUKERTILFREDSHET

Brukertilfredshet 4,97 5,1 4,9

Kundetilfredshet (målt i 1. tertial, ny måling i 3. tertial)
4,1 N/A 3,0

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner 5,6% 5,5% (juli) 5,7%

Turnover 11# 73#

* Leveranser med et forenklet leveranseløp, inngår ikke lenger i grunnlaget for måling av presisjon 
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Sykehuspartner HF
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August Hittil i år

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  1 684  1 684    13 473  13 473   

Driftsinntekter  287 764  285 777  1 987 2 268 995 2 275 360 - 6 365

Konsulentinntekt  11 623  11 830 -  208  84 921  94 629 - 9 708

Sum driftsinntekter  301 071  299 292  1 780 2 367 389 2 383 462 - 16 073

Lønnskostnader  70 978  73 943  2 965  569 928  587 230  17 302

Overtid og ekstrahjelp  1 954  3 594  1 640  33 596  28 864 - 4 732

Pensjonskostnad  10 910  12 318  1 407  87 284  98 542  11 258

Lønnsrefusjoner - 2 913 - 1 962   951 - 24 506 - 13 138  11 369

Annen lønn  12 184  15 503  3 319  95 120  109 637  14 517

Aktiverbare timer - 4 583 - 5 015 -  432 - 29 208 - 41 274 - 12 066

Varekostnad  3 098  2 390 -  708  20 817  19 123 - 1 695

Avskrivninger  92 449  99 277  6 828  723 830  750 230  26 400

Lisenser,service og vedlikehold  61 561  67 880  6 320  522 334  551 024  28 689

Ekstern bistand  14 008  8 361 - 5 647  131 956  87 028 - 44 928

Andre driftskostnader  22 295  17 603 - 4 692  178 365  163 113 - 15 252

Sum driftskostnader  281 940  293 892  11 952 2 309 517 2 340 379  30 862

Driftsresultat  19 131  5 399  13 732  57 872  43 083  14 789

Nettofinans - 4 092 - 3 894 -  198 - 26 118 - 30 828  4 710

Ordinært resultat  15 039  1 506  13 534  31 754  12 255  19 499



Sykehuspartner HF – med prognose
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Hittil i år Prognose

(tall i tusen)
 Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Prognose  Årsbudsjett 

 Budsjettavvik 

prognose 

Basisramme  13 473  13 473    20 209  20 209   

Driftsinntekter 2 268 995 2 275 360 - 6 365 3 408 823 3 423 911 - 15 088

Konsulentinntekt  84 921  94 629 - 9 708  132 384  154 542 - 22 158

Sum driftsinntekter 2 367 389 2 383 462 - 16 073 3 561 416 3 598 662 - 37 246

Lønnskostnader  569 928  587 230  17 302  866 451  890 308  23 857

Overtid og ekstrahjelp  33 596  28 864 - 4 732  52 605  43 404 - 9 201

Pensjonskostnad  87 284  98 542  11 258  130 925  147 813  16 887

Lønnsrefusjoner - 24 506 - 13 138  11 369 - 37 850 - 21 155  16 695

Annen lønn  95 120  109 637  14 517  165 374  175 129  9 754

Aktiverbare timer - 29 208 - 41 274 - 12 066 - 61 697 - 66 773 - 5 076

Varekostnad  20 817  19 123 - 1 695  32 041  28 910 - 3 131

Avskrivninger  723 830  750 230  26 400 1 093 634 1 140 375  46 741

Lisenser,service og vedlikehold  522 334  551 024  28 689  779 486  822 573  43 087

Ekstern bistand  131 956  87 028 - 44 928  224 579  117 454 - 107 125

Andre driftskostnader  178 365  163 113 - 15 252  254 386  234 047 - 20 339

Sum driftskostnader 2 309 517 2 340 379  30 862 3 499 935 3 512 084  12 150

Driftsresultat  57 872  43 083  14 789  61 482  86 578 - 25 096

Nettofinans - 26 118 - 30 828  4 710 - 46 482 - 46 518   36

Ordinært resultat  31 754  12 255  19 499  15 000  40 060 - 25 060



Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF
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Resultatet hittil i år er 19,5 MNOK foran budsjett hittil i år. Prognosen er til tross for dette lavere enn resultatkravet siden program for videre IKT 
infrastrukturstandardisering og -modernisering ikke var inkludert i budsjettet, men nå er startet opp. Et evt. oppgjør knyttet til avbestilling av 
kontrakt for infrastrukturmodernisering vil påvirke resultatet, dette er ikke hensyntatt i prognosen.

Inntekter
• Det er mindre avvik på driftsinntekter hittil i år. Det knytter seg først og fremst til utfakturering av færre arbeidsflater og at det er noen 

forsinkelser i overføringer fra Regional IKT-Prosjektportefølje. Dette gir ingen resultateffekt da det også gir lavere avskrivninger. 
• Konsulentinntekter ses i sammenheng med aktiverbare timer. Det er et negativt avvik på 22 MNOK hittil i år. Det er per august 66 færre ansatte 

enn budsjettert, noe som bidrar til lavere konsulentinntekter.

Kostnader
• Totale lønns- og personalkostnader er 50 MNOK lavere enn budsjett. Færre ansatte enn budsjettert vil øke avviket ut året. Dette bidrar til at  

overtidskostnader og ekstern bistand er høyere enn budsjettert. 
• Avskrivninger er 26,4 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Det skyldes delvis at inngangsverdiene på leasing av periferiutstyr var lavere enn 

budsjettert. Utrullingen av nytt utstyr i 2018 har ikke store avvik mot budsjett. Videre er det fra og med juli budsjettert nye avskrivninger på 
prosjekter som skulle iverksettes i 2018. Dette er redusert grunnet et lavere omfang av idriftsettelser av prosjekter og leveranser enn forutsatt.  

• Kostnadene på lisenser, service og vedlikehold er 28,7 MNOK lavere enn budsjettert. En revidering av enkelte større avtaler ga en positiv effekt i 
august på 6,3 MNOK. 

• Kostnader for ekstern bistand  er 45 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Det forbrukes mindre i driften for Sykehuspartner HF enn budsjettert. 
Overforbruket er knyttet til utredningsarbeid for videre standardisering og modernisering og iverksettelsen av det nye 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet som ikke var budsjettert. 

• Det er uvesentlige avvik i 2. tertial for Andre driftskostnader. 



Investeringer
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Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i hele tusen)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år
Årsbudsjett

Andel av 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 17 464 110 074 129 944 19 870 194 920 56 %

Modernisering 0 0 50 000 50 000 75 000 0 %

ASK (Applikasjonssanering) 0 0 17 336 17 336 26 000 0 %

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 6 999 86 363 91 360 4 997 137 040 63 %

Infrastrukturmoderniseringsprogram 1 244 1 244 -1 244

Tjenesteorientering og automatisering 45 551 13 576 13 025 20 360 3 %

SLA-oppgraderinger 2 126 8 313 -8 313

Utkjøp periferi operasjonell leasing 564 3 572 -3 572

Finansiell leie - Periferi 7 588 75 232 92 000 16 768 138 000 55 %

SUM 36 030 285 349 394 216 108 867 591 320 48 %



Helse Sør- Øst Forsyningssenteret
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Omsetningen har variert noe gjennom året, men det er små avvik hittil i år. Avviket i driftsinntekter går mot avvik på varekostnad. 
Andre driftskostnader må ses i sammenheng med driftsinntekter, andelen logistikk-kostnader er lavere enn hva som er forutsatt i budsjett for perioden og hittil i år. Forventet andel 
logistikkkostnad er 12,5%, faktisk andel hittil i år er 11,3 %.



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

Juli og august hadde en nedgang i antall kritiske hendelser, jamført samme periode i 2017. 
Hittil i år har det vært 148 hendelser totalt, og vi ligger bak målkravet for 2018.

TILTAK
Proaktive tiltak:
• Styrket ledelsesmessig involvering i 

vurdering og godkjenning av 
endringer før produksjonssetting.

• Strengere krav til prosjektene før 
produksjonssettinger. 

• Forbedret proaktivt 
applikasjonsvedlikehold.

• Stort trykk på reduksjon av etterslep 
på sikkerhetsoppdatering, samt 
innføring av rutiner som sikrer 
løpende sikkerhetsoppdatering i 
henhold til policy.

Reaktive tiltak:
• Styrket ledelsesmessig oppfølging av 

kritiske hendelser.
• Raskere ferdigstilling av rotårsaks-

analyser (maks. fem dager) og 
gjennomføring av korrektive tiltak.

• Etablering av driftskalender («grønne 
dager») for å styrke fokuset på 
driftskvaliteten Sykehuspartner HF 
leverer.
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Informasjonssikkerhet
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1 – Viser antall sikkerhetshendelser registret i SM9 per måned. Grønn strek er antall registrerte maskiner som er infiserte eller har fått en infeksjon
2 – Viser antall registrerte .NO domener med skadelig kode rapportert til NorCERT per måned satt i sammenheng med hvor mange blokkeringer som er gjort i ekstern brannmur
3 – Viser antall faktiske hendelser i analyseplattformen som er analysert og hendelse håndtert av Sykehuspartner CERT per måned
Det arbeides med KPI dataene, og nye rapporteringsdata skal gjøres tilgjengelig på nyåret etter en evaluering.

TILTAK
• Oppgradering/ sanering 

innenfor  serverparken 
• Oppgradering/ sanering 

innenfor klientparken
• Styrking av ROS behandling
• Sikkerhetsoppdateringer
• Utrulling av forsterket 
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Avvik

Både interne avvik og avvik mottatt fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. I år er det kommet inn 236 kvalitetsavvik og 179 sikkerhetsavvik. Av alle sikkerhetsavvik 
meldt hittil i år, er det flest avvik i forhold til sikkerhetshull, tilgangsstyring og rutiner. Blant kvalitetsavvikene, ser vi at driftsavvik fra eksterne er den største kategorien. Noen av disse 
er tekniske hendelser, og skulle vært håndtert som hendelser gjennom incident-prosessen. Vi er i dialog med helseforetakene for å tydeliggjøre skillet mellom brukerhenvendelser og 
avvik.  Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi grunnlag for tiltak til forbedringer. Tiltak for å øke antall internt innmeldte avvik pågår.

ANTALL 
AVVIK
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Kvalitetsavvik Sikkerhetsavvik

jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

Kvalitetsavvik internt 0 0 1 1 2 2 2 9

Kvalitetsavvik eksternt innmeldt 29 26 28 38 28 30 25 26

Sikkerhetsavvik interne 12 6 11 9 11 26 18 22

Sikkerhetsavvik ekstern innmeldt 2 2 17 4 0 2 1 11



Utvikling
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-Prosjektportefølje i 2. tertial var 99 %. 59 % av ressursene som leverte timer til Regional IKT-
Prosjektportefølje var interne ressurser. 

Andelen interne ressurser i Regional IKT-Prosjektportefølje har holdt seg på samme nivå gjennom tertialet. RKL har gjennom tertialet meldt gul status på ressurser grunnet 
manglende kapasitet til gjennomføring av risikovurderinger. Situasjonen har bedret seg og programmet melder nå grønt. Program STIM er i en oppstartsfase, og det jobbes 
kontinuerlig med å øke kapasitet og tildele ressurser, samt å rekruttere ansatte. Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for følgende leveranser i perioden:

NYE SYKEHUSBYGG:
Sykehuspartner HF har sammen med Sykehusbygg HF utarbeidet et forslag til hovedavtale for Bygg-IKT området som regulerer aktørenes sitt ansvar og rolle. 
Hovedavtalen er basert på styringsdokumentet for byggeprosjekter og regulering innen IKT-området. Det vil i tillegg til hovedavtalen etableres leveranseavtaler for 
de enkelte byggeprosjektene som regulerer Sykehuspartner HF sin innsats.
For Nytt sykehus i Drammen bidrar Sykehuspartner HF i møteserie for fagmøter innen elektro/IKT. Videre har Sykehuspartner HF bidratt inn i dialogkonferanse med 
potensielle leverandører innen byggnær IKT. Sykehuspartner HF deltar også i forarbeidet for nytt behandlingsbygg og Protonbehandling ved Oslo 

universitetssykehus HF, Radiumhospitalet og i gjennomføringsfasen for Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER
Sykehuspartner HF har levert første del av IP-telefoniutrullingen ved Akershus universitetssykehus HF. Del 2 vil avsluttes i inneværende år. Ny telefonsentral Oslo 
universitetssykehus HF er levert. Det gjenstående arbeidet med å slå sammen de fire sentralene vil etter planen ferdigstilles innen utgangen av året. Utrulling av 
Regional Citrixplattform ved Akershus universitetssykehus HF er en måned forsinket grunnet feilsituasjon hos leverandør. Prosjektet avsluttes innen utgangen av 
oktober og er innenfor budsjett. 
Utrullingen av trådløst nettverk er godt i gang på alle de tre helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Det 
har vært noe oppstartsproblemer ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF grunnet tekniske utfordringer og økonomi. Det er i tillegg søkt om midler 
til å starte utrulling ved Sykehuset Telemark HF. 

PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS
Prosjektet følger planen (tid) og har lavere kost enn budsjett.  I siste tertial er blant annet følgende aktiviteter gjennomført: «ROS for overføring av Kongsvinger 
sykehus fra Sykehuset innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF godkjent, med unntak av overføring av Prehospitale tjenester fra Sykehuset Innlandet HF til 
Oslo universitetssykehus HF. Det forventes endelig godkjenning fra berørte helseforetak medio september».
Prosjektet har identifisert områder med høy risiko. Områdene med høyest risiko er tilgang til kritiske ressurser hos berørte helseforetak, leverandører og 
Sykehuspartner HF, samt høy kompleksitet som gir risiko for manglende totaloversikt. Risikoreduserende tiltak er identifisert og blir fulgt opp.



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus viser de siste måneder en positiv trend i det en  nærmer seg budsjettmål. Ulike rekrutteringstiltak og prosesser pågår.  Videre er det planlagt 
deltakelse på karriere/utdanningsmesser ved flere utdanningsinstitusjoner i tiden fremover.
Sykefravær: Sykefraværet viser en positiv trend det siste tertialet mot måltall for 2018 (5,6%). Status på virksomhetsområdenivå viser generelt en positiv utvikling, men det er 
fremdeles utfordringer med høyt fravær for enkelte virksomhetsområder. Fortsatt høyt fokus på nærværsarbeid og sykefraværsreduserende tiltak i det enkelte virksomhetsområder vil 
være vesentlig for å nå måltallet. Turnover: Andre tertial 2018 viser lavere turnover enn første tertial, og turnover befinner seg nå på et tilfredsstillende nivå.
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TILTAK

Bemanningsutvikling: Rekrutteringskampanjer og arenaer for markedsføring av Sykehuspartner HF som virksomhet. 
Sykefravær: Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder. Det enkelte virksomhetsområde skal selv vurdere hvordan stabilisere eller 
redusere sykefraværet i forhold til 2018. 
Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.

SykefraværBemanningsutvikling SPHF 2018
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Stabile tjenesteleveranser 1/2
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Mål 2018 - Stabile tjenesteleveranser Status Kommentar

Sykehuspartner HF skal levere drift og forvaltning av tjenester i tråd med 
etablerte SLA.

Sykehuspartner HF leverer drift og forvaltning i stor grad i henhold til SLA, unntak 
er forekomst av kritiske hendelser der OBD mål p.t ikke er nådd. Det er pågående 
arbeid med å lage bedre dashboard for drifts-KPIer

Sykehuspartner HF skal fortsette arbeidet med tjenesteorientering.

Pilotering i fire kundetjenester er evaluert og danner grunnlag for videre arbeid 
med tjenestestyring i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har i 2. tertial 
ferdigstilt en ny modell for tjenestepris som vil bli gradvis introdusert i 2019 . 
Arbeidet med tjenestestyring vil strekke seg ut over 2018, hvor også 
organisasjonsutvikling blir vesentlig for å få til raskere endring. 

Sykehuspartner HF skal levere tjenesteendringer i henhold til avtalt 
produksjonssettingsdato.

Sykehuspartner HF har utfordringer med å levere tjenesteendringer i henhold til 
planlagt og kommunisert dato. Dette har mange årsaker. Det arbeides med flere 
tiltak, men det vil ta noe tid før vi ser effekten av tiltakene. 
Det leveres mange leveranser gjennom blant annet forenklet løp som ikke 
omfattes av presisjonsmålingen.

Sykehuspartner HF skal understøtte regional forvaltning av grunndata og 
kodeverk med nødvendige analyser og konsekvensutredninger av bestilte 
endringer på tvers av den regionale IKT-porteføljen.

Arbeidet er igangsatt. Relevante fagressurser er involvert i arbeidet, der 
forståelsen av oppgaven blir opparbeidet og hva som kan leveres innenfor 
rammene av tilbudet er under avklaring. 

Sykehuspartner HF skal eksekvere endringer bestilt av Regionalt senter for 
klinisk IKT (RSKI).

I henhold til plan. Sykehuspartner HF bidrar med ressurser i arbeidet i henhold til
behov. Arbeidet styres gjennom tjenesteaksen, via tjenesteporteføljeansvarlig og 
tjenesteeier. Per nå er det kun PAS/EPJ applikasjonen DIPS og mor-barn 
applikasjon Partus som styres regionalt i samhandling mellom RSKI og SPHF. Her 
fungerer samhandlingen bra, og vi er aktive deltakere gjennom hele tjenesteaksen 
i SPHF. Det jobbes med å få opp en forvaltningsmodell for Kurve (metavision) og 
MKB (medikamentell kreftbehandling).
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Sykehuspartner HF skal utgjøre en hovedfunksjon innen drift og 
forvaltning av de regionale fellesløsningene. Sykehuspartner HF skal bidra 
til den faglige funksjonelle forvaltningen av prosesser og informasjon i 
Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI), med støtte for arbeidet med 
arbeidsprosesser og informasjonsmodellering, på bestilling fra RSKI.

I henhold til plan. Sykehuspartner HF bidrar med ressurser i arbeidet i henhold til
behov. 

Sykehuspartner HF har et særskilt ansvar for å levere sikre og 
standardiserte IKT drifts- og infrastrukturtjenester av høy kvalitet. Videre 
skal Sykehuspartner HF aktivt bidra til å standardisere og konsolidere 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF har 
gjennomføringsansvar, hvor konsolidering og sanering skal skje i samråd 
med Helse Sør-Øst RHF og øvrige helseforetak. Prioriteringsmodell for 
tjenesteendringer skal ligge til grunn for prioritering av forespørsler fra 
kunden om endringer i tjenester.

Avstemming av foretakenes applikasjonsporteføljer er utført og arbeidet er i 
henhold til plan. Avstemmingen avdekket at Helse Sør-Øst sin totale portefølje 
består av omtrent dobbelt så mange applikasjoner som er oppført i 
Sykehuspartner HF sin tjenestekatalog. ASK-prosjektet har, i samarbeid med 
helseforetakene, oppnådd en samlet reduksjon på ca. 30 % av den totale 
applikasjonsporteføljen, mange av disse er klientapplikasjoner, og det gjenstår et 
omfattende arbeid. ASK vil i det videre arbeidet, i tett samarbeid med linjen og 
helseforetakene, utarbeide forslag for ytterligere applikasjonssanering med 
utgangspunkt i kundetjenestene.

Sykehuspartner HF skal utvikle tjenestene i tråd med gjeldende strategier 
og føringer. Eventuelle nye eller endrede oppgaver og tjenester skal kun 
etableres og leveres etter bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF har dialog med Helse Sør-Øst RHF i de tilfeller det er aktuelt å 
etablere nye tjenester, basert på behov avdekket i dialog med helseforetakene. 
Tjenester som har vært og er under avklaring med Helse Sør-Øst RHF er: Regional 
fosterovervåkning (mor/barn), sammenslåing av Oracle-databaser Partus
(Mor/barn), klinisk logistikk (pasientjournal og administrasjon), dose rapportering 
stråleterapi, løsning for aldersbestemmelse av barn (bilde av skjelett), erstatning 
av Profitbase HR med datavarehus, tjenester for understøttelse av forskning og 
innovasjon (egen konseptrapport levert).



Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Pålitelighet i tjenesteendringer
15 % forbedring fra 2017 i antall leverte 
tjenesteendringer i henhold til avtalt 
produksjonssettingsdato

- 42,7%

I 2. tertial er det levert 208 leveranser. Av disse inngår kun 24 
leveranser i måling av presisjon og avvik i disse har stor 
påvirkning på KPI. 
Det er fortsatt krevende å få til forbedring av forutsigbarhet. Det 
arbeides med flere tiltak, og det vil ta noe tid før vi ser effekten 
av disse. 

Antall kritiske hendelser 1 A 10 % reduksjon fra 2017 til 2018 (-10%) 3%
Hittil i år er det 148 hendelser totalt, noe som er tilnærmet lik 
2017. Ytterligere tiltak for å redusere gjentakende hendelser vil 
bli prioritert i kommende tertial. 

Leveringstid innenfor SLA
Ingen brudd (Bestilling av tilganger gitt iht. 
tidsfrister spesifisert i "Service Level Agreement" 
(SLA) mellom Sykehuspartner og helseforetakene)

91,5 % 
akkumulert 

Vi har fremdeles et høyt aktivitetsnivå.

Leveringstid på tilbud innenfor SLA Ingen brudd
53%

Det har vært en positiv utvikling i andel tilbud sendt i henhold 
til SLA. Det er allikevel fremdeles en meget høy ambisjon. 
Måling starter ved første henvendelse fra kunde, før avklaring 
er gjort.  Vurdering av KPI pågår.

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

Systematisk arbeid med avvikshåndtering pågår i henhold til avviksprosessen. 
Holdningsarbeid rundt viktigheten av kontinuerlig forbedring fortsetter.

Sykehuspartner HF skal prioritere følgende aktiviteter for å understøtte at 
krav til informasjonssikkerhet oppfylles: 
I Regional IKT-Prosjektportefølje skal minimum tre kliniske løsninger bli 
integrert med IDM-løsningen, herunder skal 80 % av tilgangen sikres via 
IDM-løsningen.

Automatisk tilgangsstyring («IDM-løsningen») for DIPS ble tatt i bruk på Sørlandet 
Sykehus HF i mai, og prosjektet er i rute med innføring av samme løsning på 
Østfold  Sykehus HF  i desember. Da vil automatisk tilgangsstyring for DIPS være 
etablert for alle helseforetak i regionen. Andre applikasjoner som tilrettelegges for 
automatisk tilgangsstyring er Metavision, Medikamentell Kreftbehandling 
(MKB/CMS) og laboratoriesystemer (LVMS). 

Pilot for automatisk tilgangsstyring for Metavision på Oslo Universitetssykehus HF  
er i gang. Videre bredding planlegges i 2019. Det er etablert automatisk 
tilgangsstyring for Medikamentell Kreftbehandling (MKB) på tre helseforetak og 
videre bredding planlegges når helseforetakene er klare. 

På Østfold Sykehus HF planlegges oppstart av pilot for laboratoriesystemer tidlig i 
2019 med påfølgende utrulling til de andre helseforetakene. 

Forvaltning bygges opp i linjen i parallell med prosjektgjennomføringen.

Sykehuspartner HF skal prioritere følgende aktiviteter for å understøtte at 
krav til informasjonssikkerhet oppfylles: 
Sykehuspartner HF skal i løpet av 2018 legge til rette for videreutvikling av 
prosesser for tilgangsstyring, med formål om at alle tildelte tilganger skal 
spores tilbake til tjenstlig behov og opphøre når behov opphører. Dette 
omfatter både tilganger for databehandlingsansvarlig og for 
Sykehuspartner HF som databehandler.

Arbeidet har høy prioritet, og er meget omfattende. Access  Management-
prosessene blir systematisk forbedret. Ulike tekniske løsninger innføres for å 
forenkle prosessene med kontroll av tilganger, slik som Identity Management, 
selvbetjeningsportal, løsning for privilegerte tilganger (PAM), styrket autentisering 
og registeroversikt.



Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet 2/2

22

Mål 2018 - Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet Status Kommentar

Sykehuspartner HF sitt program ISOP skal gjennomføres iht plan og ha en 
gjennomføring som danner grunnlag for rapportering

Programmet har organisert prosjektene inn under fire områder for uttømmende status henvises 
til styresak 064-2018: 
Styrket tilgangsstyring:
Prosjektene er i hovedsak på plan. Avrop forberedes gjennom bruk av etablert rammeavtale for 
identitets- og tilgangsstyringsområdet (IAM). Det forberedes videre ibruktakelse av automatisert 
tilgangsstyring for flere kliniske applikasjoner. Portal for bestilling av tilganger er produksjonssatt
i Vestre Viken HF og følger plan for videre bredding i regionen.
GDPR:
Frem til nå har prosjektet prioritert leveranser som følge av endrede krav i 
personvernlovgivningen, og som er i tråd med anbefalt prioritering fra Datatilsynet. Dette 
inkluderer nye maler for databehandleravtaler, mal for oversikt over all elektronisk behandling 
av personopplysninger (protokoll) og opplæring av Sykehuspartner HF sitt personell. 
Sikkerhetsplattform:
Tiltak som følge av dataangrepet i januar og bredding av analyseplattform er hovedsak på plan. 
Det arbeides med å avklare omfang og å lage fremdriftsplan for videre arbeid med 
sikkerhetsarkitektur. 
Forbedret risikostyring:
Forbedret risikostyring og virksomhetsbasert risikostyring er i hovedsak på plan. Felles risiko-
akseptansekriterier er utarbeidet og er under utprøving i ett helseforetak. 

Sykehuspartner HF skal videreutvikle analyseplattformen i regionen, inkludert 
utrulling av Regional Loggmottak, for å understøtte Helse Sør-Østs krav til 
sporbarhet og uavviselighet

Analyseplattformen er rullet ut på alle foretak, og det planlegges med å øke dekningen lenger ut 
i nettet. Ytterligere sikkerhetstiltak er planlagt.

Sykehuspartner HF skal styrke prosess og rutiner for patching av klienter, servere 
og 3.part programvare

Arbeidet med sikkerhetsoppdateringer («patcher») har høyt fokus. Fellesregionale rutiner for 
patching av arbeidsstasjoner er etablert. Arbeidet med servere håndteres i både linje og 
program, og har en stadig bedre fremdrift. Servere som ikke auto-patches gjennomgås for å øke 
andel auto-patching. 

Sykehuspartner HF skal, som Helse Sør-Øst felles databehandler, bidra til at 
sikkerhetskrav i lov og forskrift er førende for hvordan etablering av løsninger og 
forvaltning av applikasjoner og infrastruktur gjennomføres. Krav som følge av EUs 
personvernforordning (GDPR) skal på samme måte planlegges innfridd og sikres, 
slik at disse alltid er del av hvordan Sykehuspartner HF gjennomfører sine 
oppgaver og sitt ansvar. 

Sykehuspartner HF gjennomfører flere aktiviteter for å oppfylle kravene i 
personvernforordningen. Det arbeides også med å etablere en praksis der personvern blir 
en innebygd del av forvaltningen. Arbeidsområde GDPR i programmet ISOP implementer 
tiltak løpende og i tett samarbeid med linjen. Det er tatt i bruk nye databehandleravtaler, 
og det pågår et arbeid for å erstatte eksisterende avtaler. Etablering av en komplett 
protokoll er et meget omfattende arbeid som har høy prioritet, og vil pågå over tid.
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Risikovurdering
Saksbehandlingstiden for risikovurderinger 
skal reduseres med 10 %

Pågår – ikke målbart 
enda

Tiltak omfatter etablering av felles 
risikoakseptansekriterier for mer forutsigbare 
leveranser, samt styrking av sikkerhetsprinsipper- og 
krav. Information Security-prosessen revideres også på 
dette området. Disse aktivitetene styres under eget
prosjekt i programmet ISOP. Arbeidet er godt 
forankret i avdeling Sikkerhet. 
I tillegg har Sykehuspartner HF leid inn et team av 
sikkerhetskonsulenter for å bistå med å få kontroll på 
backlog på risikovurderinger.

Informasjonssikkerhet
80 % av Sykehuspartner HFs ansatte skal ha 
gjennomført obligatorisk e-læring innenfor 
informasjonssikkerhet

Cirka 85 % har 
gjennomført 
opplæringen så langt. 

Kurs ble i andre kvartal gjort obligatorisk for alle 
ansatte. Kurset omfatter både informasjonssikkerhet 
og personvern.
Flere tiltak er på plass for å oppnå målet. Det vil være 
et særlig løft i sikkerhetsmåneden (oktober). Alle 
medlemmer i vaktlag skal ha gjennomført kursene 
innen utgangen av oktober.

Informasjonssikkerhet - Det skal være prosesser og 
verktøy for installasjon av nødvendige sikkerhets-
oppdateringer.

95 % av klienter i regionalt driftskonsept 
(omfatter OUSHF, AHUSHF og samtlige 
foretak på SIKT).
Innen utgangen av 2019 skal det være 100 % 
måloppnåelse.

Arbeidet pågår.

Arbeidet med sikkerhetsoppdateringer («patcher») har 
høyt fokus. Det pågår en prosess med å forankre 
fellesregionale rutiner for patching av 
arbeidsstasjoner, disse er fremlagt for Regionalt
sikkerhetsfaglig råd (RSR).

Informasjonssikkerhet - Det skal være prosesser og 
verktøy for installasjon av nødvendige sikkerhets-
oppdateringer.

50 % av servere i Helse Sør-Øst .
Innen utgangen av 2019 skal det være 100 % 
måloppnåelse. 

Arbeidet pågår.

Patch management-prosesser har blitt utarbeidet for 
arbeidsflate, og vil utarbeides også for øvrige 
endepunkter (servere, nettverksutstyr ++) i løpet av 
perioden. Verktøy for å måle status på patching vil 
anskaffes. Verktøy vil også gi status og rapporter på 
ikke-kontrollerte sårbarheter som igjen styrker evnen 
til å implementere korrekte sikkerhetsoppdateringer. 

Styringsparametre knyttet til Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet
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Mål 2018 - Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse Status Kommentar

På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig 
effektivisering i Sykehuspartner HF. Kravene omfatter at det skal 
synliggjøres konkurransedyktighet ved å dokumentere 
kostnadseffektivitet og kvalitet. Kostnadseffektivitet omfatter både 
reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke minst at Sykehuspartner 
HF kan identifisere, realisere og dokumentere fallende enhetskostnader 
innen alle sine leveranseområder

Sykehuspartner HF er gjennom sitt arbeid med tjenestestyring og tjenesteprising i 
ferd med å endre sin oppfølging av effektiviseringstiltak. Foretaket vil prioritere 
en sterkere oppfølging av at kostnader, og at aktiviteter som ikke leder til 
forbedringer og resultatforbedringer avsluttes. Foretakets interne variable 
kostnadsbruk vurderes, og det vil iverksettes tiltak for å begrense dette i løpet av 
2018. Det jobbes aktivt med at ekstern bistand kun skal benyttes der det er 
hensiktsmessig og at interne ressurser skal bygge opp kompetanse.

Årsresultat 2018 skal være på minst 40 millioner kroner

Sykehuspartner HF er etter andre tertial 19,5 MNOK foran budsjett for det 
økonomiske resultatet. Prognosen for resten av året er dels avhengig av valg av 
modernisering og standardisering, og resultatet er redusert til 15  MNOK som 
følge av dette. Modernisering (inkludert Windows 10) og utredninger av 
alternativer var ikke en del budsjettet.

Sykehuspartner HF skal gjennom standardisering, automatisering og 
kontinuerlig forbedring synliggjøre fallende kostnader for tjenester innen 
drift og forvaltning

Kostnader for arbeidsflater har gått ned for foretakene. Det arbeides med en mer 
effektiv bruk av eksisterende saksbehandlingsverktøy og ERP på tvers av 
virksomhetsområdene. Fastpass er installert på arbeidsflate forenkler 
passordløsninger.

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

Det er nå etablert et forprosjekt for ny kundeportal. Målet er å erstatte dagens 
løsning med et bedre funksjonelt grensesnitt som dekker dagens behov og som 
samtidig kan møte utviklingsbehov lengre frem.
Samtidig er det planlagt innføring av Fastpass for Oslo Universitetssykehus HF 
(som det siste foretaket i regionen), noe som vil bidra til å redusere antall 
henvendelser inn til oss på passord og låst konto. 
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Sykehuspartner HF skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å 
redusere lisenskostnader. I dette ligger et ansvar for en kontinuerlig 
vurdering og forbedring av den samlede avtaleporteføljen. Hvorvidt 
eksisterende avtaleform skal videreføres eller om endringer i 
kontraktsform kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid skal 
vurderes 

Det er utviklet dashbordløsning for tre viktige leverandører for forbedret 
avtaleoppfølging. Det er jevnlige møter mellom lisensforvaltere, avtaleforvaltere 
og avtaleeiere for behovsvurdering og utforming av nye avtaler.

Sykehuspartner HF skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert 
lisensbruk

Konsernrevisjonen har i første halvår 2018 gjennomført revisjon av lisensområdet 
i Sykehuspartner HF. Basert på dette er det definert flere tiltak, blant annet å 
definere målbilde for lisens- og programvareforvaltning som nå er utarbeidet og 
godkjent. Videre vurderes det om eksisterende produkter brukt av andre 
faggrupper kan benyttes som lisenshåndteringsverktøy. Det er kontinuerlig fokus 
på lisensbruk for å oppnå kostnadsreduksjoner og kostnadsunngåelser.

Sykehuspartner HF skal optimalisere prosessen med utarbeidelse av 
løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser

Volum på bestilte løsningsdesign med risiko- og sårbarhetsanalyser var fortsatt 
økende i andre tertial, og netto etterslep har også økt noe. Det er iverksatt flere 
tiltak på kapasitet (både rekruttering og innleie), samt forbedrede prosesser. 
Netto vekst har begynt å avta, og det forventes at etterslepet begynner å 
reduseres i kommende periode.

Sykehuspartner HF skal gjennomføre jevnlige målinger av 
helseforetakenes brukertilfredshet for tjenester fra Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF gjennomfører måling av brukertilfredshet i forbindelse med 
avsluttet sak hos Brukerservice. Det jobbes med å forbedre sakshåndteringen og 
skape mer effektivitet og kvalitet i sakshåndteringen i Brukerservice.
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Temperaturmåling brukertilfredshet Forbedring med 5 % fra 2017 (4,97) 4,8 Svakt bedring i første kvartal, negativ utvikling i april. 

Lisenskost Besparelse med 20 MNOK fra 2017 8,1 MNOK I henhold til plan for å oppnå 20 MNOK i kostnadsunngåelser.

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2017 nivå 15 %
Arbeid pågår, implementering av «Fastpass» OUSHF er 
avgjørende for å nå målet.

Årsresultat 2018 skal være på minst 40 millioner kroner
40 MNOK

Akk. 32 MNOK 
(19,5 bedre enn 

budsjett)
Prognosen for 

året estimert til 
15 MNOK 

Prognosen endret grunnet:
• Driftskostnader for operativsystemet Windows 10 
• Alternativutredningene til moderniseringsprogrammet 
• ASK ca. 14 MNOK ut året – var budsjettert som en 

investering
• Oppstart av det nye programmet for 

infrastrukturmodernisering.

Administrasjonseffektivitet 14,3  % 11 %

Det er et resultatkrav om mindre enn 14,3% tid brukt på 
administrasjon.
Per august er 11 % av alle timer ført under koden «felles 
adm.tid». 

Løpende infrastrukturkost/total it-kost 35 % nøkkeltall innenfor året 36,2 %
Litt over resultatkravet per 2. tertial, men endringer kan 
komme utover året på grunn av 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet. 

Timeregistreringspraksis (Ukentlig) 95% 75 %

Det var ca. 300 ansatte som manglet å registrere eller bekrefte 
timene sine ved utgangen av august. Dette er en halvering 
(forbedring) fra forrige gang. Dette inkluderer personer i 
permisjon og sykemeldte.  

Timeregistreringspraksis (månedlig) 100 % 75 %
Se kommentar over. Begge disse to parametre for timeføring 
skal følges opp gjennom samtlige ledernivåer i foretaket.

Total it-kost pr arbeidsflate 15 % reduksjon fra 2017 opp 8,3 %

Det er opp 8,3 % sammenlignet med 2017, men samtidig er 
kostnadsbasen under budsjett per august 2018. Samtidig er det 
noe færre arbeidsflater enn budsjett og det påvirker 
prosentbrøken negativt. 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Saker løst i første kontakt kundeservice
90 % løst i første kontakt med 
kundeservice

87% IKT
91% HR

IKT: Det er positivt at vi nå kan rapportere 
en høyere løsningsgrad totalt sett for 
brukerservice siden 1. tertial (85%). Klinisk 
har ligget godt an over lengre tid, og det er 
også bra at den generelle delen nå øker. Det 
er ansatt en kompetanse- og 
opplæringsansvarlig som vil jobbe enda 
tettere mot å sikre god og riktig kompetanse 
i tiden fremover. 

Resultat på regelmessige kundemålinger av 
totalopplevelse med Sykehuspartner

Forbedring med 10 % fra 2017 (dvs. 4,1) n/a
Kundetilfredshetsundersøkelsen 
gjennomføres to ganger per år, sist i april 
2018. Den neste i oktober/november 2018.

Styringsparametre knyttet til Bedret bruker- og kundeopplevelse
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Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse i henhold til 
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og Regional IKT-prosjektportefølje. 

Mål og styringsparametre er nådd.

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. 

Prosjektene i de prioriterte programmene bruker prosjektveiviseren. Bruk er 
definert som:  Tydelig eier, tydelig styringsgruppe og tydelige beslutningspunkter.
RKL og VIS begynte i 2016 å bruke Earned Value Management (EVM) for 
fremdriftsstyring, dette gjøres foreløpig i Excel. 

Det er behov for å etablere felles helhetlig verktøystøtte som 
understøtter Helse Sør-Øst prosjektveiviser. Sykehuspartner HF skal 
gjennomføre konseptutredning for dette i samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF. Denne skal oversendes Helse Sør-Øst RHF for beslutning.

Fullført. Konseptutredning er levert til Helse Sør-Øst RHF i form av rapport fra 
prosjektet «PROFF styringssystem».

Alle kategori 1-tjenester skal testes i et testmiljø og etter en testmetode 
fra Regionalt testsenter før produksjonssetting

Testpolicy for Sykehuspartner HF er utarbeidet og til godkjenning. Det avklares i 
dialog med Helse Sør-Øst RHF om prosess for godkjenning av testpolicy i Helse 
Sør-Øst RHF. Det er fra tidligere etablert krav om testing av endringer i kategori 1-
tjenester, og det er innført krav om at tjenestansvarlig eller applikasjonsansvarlig 
godkjenner endringer som kommer fra linjen. 

Det skal etableres anonymiserte testdatasett for totalt 3 prioriterte 
applikasjonstjenester, PAS/EPJ, kurve- og medikasjonsløsning og 
laboratorieløsning, for å gi trygg og sikker bruk av testdata i regionen.

Det er iverksatt et Test Data Management-prosjekt for å etablere testdatasett for 
fem regionale applikasjonstjenester EPJ/PAS (DIPS valgt), kurve og medikasjon 
(METAVISION valgt), lab (LVMS valgt), MKB (CMS valgt), mor og barn (PARTUS 
valgt). 
Det forventes følgende leveranser i 2018: DIPS vil levere en delløsning bestående 

av anonymisert persongalleri (pasient, behandler, pårørende og medisinering), 

men med en tom database for øvrig. Metavision leverer innen utgangen av året, 

mens LVMS trolig ikke kan levere før tidlig i 2019. CMS og PARTUS vil levere en 

tom database uten pasienter og pasienthistorikk. Arbeidet vil bli videreført i 2019.
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Sykehuspartner HF skal bidra til at en helhetlig arkitekturstyring i regionen 
etableres og styrkes, hvor roller og ansvar tydeliggjøres

Forslag til arkitekturstyring i Sykehuspartner HF ble vedtatt i ledergruppen i 
Sykehuspartner HF i august 2018. Det er startet dialog med Teknologi- og eHelse, 
Helse Sør-Øst RHF om revidert regional arkitekturstyring. 

Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med å videreutvikle 
styringsmodell for IKT og teknologi til nye sykehusbygg. Bidraget skal 
omfatte arbeid med å utvikle konsepter og standarder for løsninger for 
nye bygg. Nye sykehusprosjekt skal ta utgangspunkt i IKT-leveranser fra 
Nytt Østfoldsykehus og bygge videre på disse

Sykehuspartner HF bistår byggeprosjektene med rådgivningsbistand til leveranser 
som skal støtte oppunder realiseringen av de respektive sykehusbygginitiativ. I 
tillegg yter Sykehuspartner HF rådgivningsbistand til forprosjekt nytt Drammen 
sykehus og nytt klinikkbygg og Protonsenter på Radiumhospitalet
Etablert avtale med SIVHF for leveranse av bistand for realisering av nytt 
psykiatribygg i Tønsberg.

Sykehuspartner HF skal bidra i byggeprosjekter i henhold til gjeldende 
styringsmodell

Det arbeides med å utarbeide en avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner HF for å definere Sykehuspartner HF sin rolle og ansvar med 
utgangspunkt i gjeldende styringsmodell.

Sykehuspartner HF skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for 
innføring av modernisert Folkeregister, herunder tilrettelegge for 
integrasjoner fra regionenes systemer mot modernisert Folkeregister og 
innføring av helse-ID

Pågår.  Som en del av arbeidet med modernisert folkeregister skal det 
gjennomføres to piloter for sending av melding om død og melding om dødsårsak. 
Pilot akuttgeriatrisk seksjon og sengepost ved Ullevål sykehus er startet opp, mens
medisinsk avdeling ved Hamar sykehus avventer endelig godkjenning. 

Etablering av program for standardisering og modernisering av IKT-
infrastrukturen innen regionen.

Foretaksmøtet ga 14. juni 2018 Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et nytt 
program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i 
samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018. 
Etableringen er i gang, og plan for etablering og gjennomføring av programmet 
skal forelegges Sykehuspartners styre og Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.



Styringsparametre knyttet til gjennomføring av prioriterte utviklingsområder

33

Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Etterlevelse av 
prosjektveiviseren

100 % 100 %

Prosjekter i programmene Interimporteføljen, RKL, VIS, RIF, ISOP 
og Nye Sykehusbygg bruker Prosjektveiviseren definert som; 
Tydelig eier, tydelig styringsgruppe og tydelige 
beslutningspunkter. 
STIM er under etablering, og inngår ikke i grunnlaget.

Krav til kompetanse 
på prosjektområdet 0 % avvik 3 %

Høy aktivitet gir jevnlig ansettelse av nye medarbeidere og økt 
innleie. Av 137 ansatte og innleide prosjektledere har åtte (tre
nyansatt, og fem innleide) ikke deltatt på kurs i vår risikometode, 
Prosjektveiviseren og CA PPM. Det er avtalt kursdato for de åtte. 

Faktureringsgrad
90  % av total kapasitet i tjenesteutvikling inkl. 
overhead

94 %
Akkumulert 2. tertial

Interne/eksterne 
ressurser

55 % 59 % Ligget stabilt i tertialet

Levert kapasitet i 
henhold til bestilling

98 % 99 % Ligget stabilt i tertialet

Applikasjonssanering 
20 % reduksjon i antall applikasjoner fra 1.1.2018 til 
31.12 2018

30,4 %

Alle helseforetak er ferdige med avstemmingen. 
Totalt før sanering:  5652 applikasjoner. 1720 er sanert. 
Saneringsgrad: 30,4%.
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Mål 2018 - Logistikk- og HR-tjenester Status Kommentar

Påbegynt arbeid for å sikre bedre kvalitet og hensiktsmessig forvaltning av 
varekatalog og grunndata (MDM) videreføres i 2018. Sykehuspartner HF 
skal legge frem en plan for effektivisering og forbedring av produksjon og 
leveranser av grunndata. Planen ferdigstilles innen 30. april 2018 for 
samordning med pågående arbeid for implementering av regional ERP-
løsning hos resterende helseforetak

Mandat for arbeidet er mottatt fra Helse Sør-Øst RHF, og arbeidet pågår som 
planlagt

Sykehuspartner HF skal, i henhold til særskilt bestilling og finansiering, 
bidra til effektive prosesser på innkjøps- og logistikkområdet støttet av 
regional ERP-løsning. Kartlegging og vurdering av endringsbehov skal 
presenteres for Helse Sør-Øst RHF for videre forankring og beslutning

Mandat er mottatt, arbeidet er igangsatt og går som planlagt. Første milepæl er 
levert.

I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner HF 
bidra i utarbeidelse av oppdatert sortimentsplan med tiltaksplan for 
forsyningssenteret og bidra i arbeidet med å få etablert en utrullingsplan 
med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle helseforetakene i 
foretaksgruppen

Sykehuspartner HF har lånt ut en fagperson til Helse Sør-Øst RHF for å jobbe med 
utvikling av logistikkområdet, blant annet etablering av plan for utrulling av 
avdelingspakker.

Sykehuspartner HF skal fortsette å realisere effektivisering av 
tjenesteproduksjonen og synliggjøre konkurransedyktighet.

Gjennomfører prosjekt for forenkling av sykemeldingsoppfølging og registrering 
(DIGISYFO).  Gjennomfører årlig benchmark i regi av EY. Årets undersøkelse 
leveres i august.

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

- Forbedringsprosjekt i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF/ 
Sykehuspartner HF
- Prosjekt for økt automatisering av ansettelsesprosessen (ADI-Prosjekt) ved 
Sykehuset i Vestfold HF, dette leveres i henhold til gjeldende plan.

HR-, og logistikktjenester basert på felles regionale løsninger skal bidra til 
like arbeidsprosesser og administrativ effektivitet i foretaksgruppen. Drift 
og forvaltning av løsningene skal være kostnadseffektive. Sykehuspartner 
HF skal etter avtale med Helse Sør-Øst RHF bistå i arbeidet med 
standardisering og effektivisering hos helseforetakene i tråd med 
regionale føringer innen området. 

Det jobbes med standardisering og forenkling både innenfor HR- og Logistikk 
tjenester, eksempelvis DIGISYFO, ADI prosjekt samt gjennomføre prosjekt for å 
etablere regionale prosesser på et operativt nivå innen logistikk- og 
økonomiområdet.
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar

Drift av regional forsyningsløsning 90 % 83,3 %
Andel KPIer i avtalen med One Med Services 
hvor avtaleregulert målsetting nås.

Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1040 lønns- og trekkoppgaver pr årsverk 1063
Akkumulert pr. august er godt over 
målsetningen på 1040 LTO pr produktive 
årsverk.

Kostnadsutvikling for drift av felles forsyningssenter

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

Kr. 1 515

Totale kostnader (ekstern leverandør og egne 
oppfølgingskostnader) knyttet til driften av 
forsyningsløsningen) / antall artikkelnummer 
(unike artikler) gjennom systemet.

Kostnadsutvikling for grunndataforvaltning på 
artikkelnivå

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

Kr. 5,45

Kundetilfredshet - Måling og rapportering av 
tilfredshet levering av grunndata/varekatalog

Ferdigstille “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak I henhold til 
plan.

Dette ble diskutert på møte med HSØRHF 18. 
april og SPHF ble bedt om å avvente 
nærmere tilbakemelding om dette punktet.
Ingen endring siden april.

Kundetilfredshet -Måling og rapportering av 
tilfredshet med drift og forvaltning av regionalt 
ERP-system

Ferdigstille “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak I henhold til 
plan.

Dette ble diskutert på møte med HSØRHF 18. 
april og SPHF ble bedt om å avvente 
nærmere tilbakemelding om dette punktet.
Ingen endring siden april.

Kundetilfredshet -Måling og rapportering av 
tilfredshet vareforsyning gjennom felles 
forsyningssenter

Ferdigstille “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak I henhold til 
plan.

Dette ble diskutert på møte med HSØRHF 18. 
april og SPHF ble bedt om å avvente 
nærmere tilbakemelding om dette punktet.
Ingen endring siden april.

Lager - Levert til rett tid 97%
98,2%
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Sykehuspartner HF 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.

I henhold til plan. Sykehuspartner HF utlyser kun unntaksvis deltidsstillinger. Møte 
med tillitsvalgte om tema er satt inn handlingsplan med frist 31.12.2018.

Sykehuspartner HF skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en 
felles regional strategi for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos 
medarbeidere

Det er avklart at Sykehuspartner HF ikke skal delta på grunn av innretningen. Tiltaket 
er lukket.

Sykehuspartner HF skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, 
arbeide for å få utdanninger bedre i samsvar med tjenestens behov

HR er påmeldt IFI dagen på UIO i september. Videre er det planlagt deltagelse på 
NTNU Gjøvik i oktober. Plan for deltagelse på karrieredager i 2019 er laget og 
påmelding skjer fortløpende. 

Sykehuspartner HF skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres 
med minimum 0,15 % i løpet av 2018

I henhold til plan. Målet er implementert i Inkluderende arbeidsliv (IA)/Helse-Miljø-
Sikkerhet. (HMS)-handlingsplan for nærværs- og sykefraværsreduserende tiltak og 
planer er behandlet og besluttet i Arbeidsmiljøutvalget 20.4. 

Det vises til tidligere krav om å sikre flere læreplasser i tråd med målene i 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Sykehuspartner HF skal legge til rette 
for å ta inn lærlinger.

I henhold til plan. Det skal til en hver tid skal være minst to lærlinger i Sykehuspartner
HF.

Sykehuspartner HF skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø 
og pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det 
mulig å sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal 
gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når 
undersøkelsen er gjennomført

Gjennomført i henhold til plan. 

Sykehuspartner HF skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne 
beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal 
helseberedskapsplan. (Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse-
og omsorgssektoren 2017 og forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet jf. Prop. 
153 L (2016–2017))

I henhold til plan. Delplan 8 - Cyber med tilhørende beredskapsscenarioer er klar for 
høring. 
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Sykehuspartner HF skal vurdere behov for nye tiltak for å kunne møte langvarig 
bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, vann, IKT og medisinsk 
forbruksmateriell (Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og 
omsorgssektoren 2017 og forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet jf. Prop. 153 L 
(2016–2017))

I henhold til plan.
Instruktørkurs nødnett er gjennomført. 
Sambandsreglement for bruk av nødnett i Sykehuspartner HF er under utarbeidelse.

Sykehuspartner HF skal gjennomføre nødvendige tiltak for å legge til rette for å 
implementere ny sikkerhetslov når denne trer i kraft. (Overordnede risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017 og forslag til ny lov om 
nasjonal sikkerhet jf. Prop. 153 L (2016–2017))

Sykehuspartner HF bidrar sammen med Helse Sør-Øst RHF i et samarbeid med nasjonale 
aktører for å vurdere om informasjonssystemer, objekter eller kritisk infrastruktur kan ha 
avgjørende betydning for understøttelsen av grunnleggende nasjonale funksjoner. 

Videre skal arbeidet avklare eventuelt sikkerhetsnivå og behov for forebyggende 
sikkerhetstiltak. 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok 29. juni 2017 at Kongsvinger sykehus 
skal overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 
Overføringen skal skje med virkning fra 1.1.2019. Det forventes at Sykehuspartner 
i 2018 prioriterer nødvendige aktiviteter for å legge til rette for overføringen.

Pågår. Fremdrift er i henhold til plan, og påløpte kostnader under budsjett. ROS for 
overføring av Kongsvinger sykehus fra SIHF til AHUSHF er godkjent, men noe gjenstående 
før godkjenning av overføring av Prehospitale tjenester fra SIHF til OUSHF. Godkjenning
forventes medio september.

Sykehuspartner skal understøtte arbeidet knyttet til overføring av 
spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommunes befolkning fra Akershus 
universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF.

Pågår.  Sykehuspartner HF har levert på oppdrag som er bestilt. Siste bestilling er 
overføring av data tilknyttet radiologi. Det er utarbeidet et tilbud og arbeid er igangsatt for 
overføring av dette.

For å sikre gode og effektive sykehusbygg må det gjennomføres gode 
driftsmessige analyser i forkant av utbygginger, og det må kunne vurderes i 
etterkant om planlagte driftsgevinster blir realisert. Det bør derfor gjennomføres 
evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter hvor det minimum 
vurderes gevinstrealisering og logistikk i bygget

Sykehuspartner HF bidrar på aktuelle områder, gjennom Sykehuspartner HF sin rolle og 
ansvar i byggeprosjektene.

Sykehuspartner HF skal være en aktiv bidragsyter i planlegging av nye 
byggeprosjekter. Herunder skal Sykehuspartner HF bidra til å sikre at erfaringer 
fra Sykehuset Østfold HF kommer hele regionen til gode. Omfang og innretning 
skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.

Pågår, og ses i sammenheng med mål for gjennomføring av prioriterte utviklingsområder
(Sykehuspartner HF skal bidra i arbeidet med å videreutvikle styringsmodell for IKT og 
teknologi til nye sykehusbygg. Bidraget skal omfatte arbeid med å utvikle konsepter og 
standarder for løsninger for nye bygg. Nye sykehusprosjekt skal ta utgangspunkt i IKT-
leveranser fra Nytt Østfoldsykehus og bygge videre på disse.)
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Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i 
medisinteknisk utstyr (RKMTU) utarbeider analyser og foreslår 
anskaffelser for regional koordinering som godkjennes av det regionale 
helseforetaket før de settes på regional anskaffelsesplan. Sykehuspartner 
HF skal sette av tilstrekkelige ressurser til å støtte kompetansesenterets 
arbeid og sikre tilstrekkelig IKT-kompetanse tilknyttet de aktiviteter som 
er forankret i RKMTUs handlingsplan for 2018. Sykehuspartner HF skal 
understøtte arbeidet med kompetanse innen blant annet design, 
infrastruktur, domene kunnskap, sikkerhet og personvern.

RKMTU understøtter per idag innkjøp og logistikk innen MTU-området. 
Sykehuspartner HF er ikke en del av styringsgruppen for dette arbeidet. Vi vil i 
løpet av neste periode gjøre en avsjekk mot Helse Sør-Øst RHF hvilken rolle 
Sykehuspartner HFer tiltenkt innen området.

Sykehuspartner HF skal bidra med IKT-kompetanse til aktiviteter tilknyttet 
regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i 
medisinskteknisk utstyr.

RKMTU handlingsplan og planlagte-IKT investeringer er ikke kommunisert fra 
regionalt kompetansesenter. Ressursplanlegging kan ikke starte før behov er 
kjent.

Sykehuspartner HF skal gjennomføre en konseptutredning for etablering 
av en plattform, med tilhørende tjenester, som understøtter forsknings-
og innovasjonsaktiviteter. Konseptet for dette skal legges frem for Helse 
Sør-Øst RHF for beslutning. Konseptet må beskrive hvordan plattformen 
supplerer infrastrukturmoderniseringen, ivaretar krav til 
informasjonssikkerhet og forbedrer dagens tilgjengeliggjøring av 
informasjon til forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Konseptrapport er oversendt Helse Sør-Øst RHF i juni.

Sykehuspartner HF skal i 2018 understøtte regionalt prioriterte 
innovasjonsaktiviteter i helseforetakene. Omfang og rammer må 
avstemmes i henhold til budsjettprosessen og de overordnede 
prioriteringer av ressursbruk i Sykehuspartner HF og godkjennes av Helse 
Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF yter bistand i tidligere avstemte prosjekter (BIGMED (OUS), C3 
(OUS), «Nyskapende pasientforløp» (SØHF)) og har et innovasjonssamarbeid med 
SSHF og Universitetet i Agder. Ut over dette leveres det på endringsforespørsler 
på eventuelle tiltak i foretakene avstemt i foretakenes områdeplaner.
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Revisjon – Interne og eksterne revisjoner
Av de fem internrevisjonene som er planlagt i henhold til Sykehuspartner sitt revisjonsprogram i 2018, er en gjennomført resten pågår ut i Q3.

Revisjonsområde (tema) Omfang Tidsperiode                |Status

Miljøstyring (ISO 14001) Miljøstyring generelt, inkludert elementer fra HMS Q1 Utført

Informasjonssikkerhet Avhending av IKT-utstyr Q2                               Pågår    

Prosessetterlevelse Undersøke etterlevelse av prosessene: 

Incident, Problem og Change

Q2 Pågår

Informasjonssikkerhet Tilgangsstyring Q3                               Pågår

Prosjektmetodikk Etterlevelse av prosjektveiviseren, inkludert verktøystøtte Q3 Pågår

Interne revisjoner: Revisjonsprogrammet inneholder fem revisjoner for gjennomføring i 2018. 
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Revisor/Tilsyn Målet med revisjonen/tilsynet Status Kommentar

DnV GL

Resertifisering i henhold til 

ISO 14001:2015

Resertifisering etter ny versjon av ISO standarden 14001 (2015) Utført Ingen avvik ble funnet

Konsernrevisjonen Forvaltning av GAT Utført Rapport og handlingsplan ble 

lagt fram for styret 19. juni

Konsernrevisjonen Forvaltning av lisensiert programvare ved Sykehuspartner HF Utført Rapport og handlingsplan ble 

lagt fram for styret 5.

september

Konsernrevisjonen GDPR - Kartlegging av status i foretaksgruppen september-

november

Rådgivningsoppdrag fra 

Konsernrevisjonen

Eksterne revisjoner:



Innholdsfortegnelse

Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten

Operativ status

Oppdrag og bestilling - mål 2018:

Stabile tjenesteleveranser

Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet

Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse

Bedret bruker- og kundeopplevelse

Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder

Spesifikke mål for logistikk- og HR-tjenester

Organisatoriske krav og rammebetingelser

Øvrige mål og føringer

Risikovurdering
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Arbeidet med applikasjonssanering og tiltak for å forbedre 
informasjonssikkerhet og personvern bidrar til økt oversikt og 
kontroll. Videre pågår etablering av programmet for 
standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur, 
noe som er avgjørende for å håndtere vedlikeholdsetterslep og 
sikre understøttelse av helseforetakenes moderniseringsbehov.

Det pågår arbeide med tiltak innenfor mange områder. For å 
håndtere risiko knyttet til dagens driftssituasjon er det 
organisert arbeide med ti hovedtiltak innenfor prioriterte 
områder.

Sykehuspartner står imidlertid fortsatt i en krevende situasjon, 
og hvor det er behov for å gjøre kompenserende tiltak og 
prosjekter. 
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Risikobilde – oppsummert
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1 - Styring og prioritering: Risiko for at svak styring av tjenesten eller mangelfull prioritering 
kan føre til redusert leveransekapasitet og avvik fra avtaler

2 - Vedlikeholdsetterslep: Risiko for at økende  vedlikeholdsetterslep kan føre til kritiske 
hendelser og økte driftskostnader 

3 - Utfordring knyttet til målkrav: Risiko for at høyt aktivitetsnivå kan svekke endringsevne 
og evnen til å levere i henhold til målkrav

4 - Informasjonssikkerhet: Risiko for at vesentlige avvik på informasjonssikkerhet kan føre til 
svekket pasientsikkerhet og omdømme

5 - Kvalitet i leveranser: Risiko for at manglende leveransekvalitet kan føre til avvik i tjenester 
og forsinkelser og forlenget investering i systemer som skal avvikles

6 - Leverandørstyring: Risiko for at utilstrekkelig styring av leveranser og programvare fra 
leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser og problemer med etterlevelse av 
avtalemessige forpliktelser

7 - Infrastrukturmodernisering: Risiko for at forsinkelser i oppstart av
infrastrukturmoderniseringen kan føre til at standardiseringen og moderniseringen i 
foretaksgruppen blir mangelfull eller forsinket 

8 - Kompetanseutvikling: Risiko for at manglende evne til kompetansevridning kan gi svekket 
leveranseevne

Overordnet risikobeskrivelse

5
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3
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Risikovurdering per september 2018 
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Risikoreduserende tiltak
Risiko Prioriterte tiltak Mål og status

1 
Styring og prioritering

• Tjenestestyring • Arbeid pågår med å styrke styring av tjenester og innføring av 
livssyklushåndtering. 

• Forbedring av tjenestene pågår, verdistrømsanalyse for PAS/EPJ-tjenesten 
er prioritert.

• Forenklingsarbeid pågår. «Billedbehandling» og «Kurvejournal, 
medikasjon og pasientmåling» er under planlegging.

• Budsjett og leveranseplan 2019 er under arbeid.

2
Vedlikeholdsetterslep

• Sanering/sikring av end of 
support (EOS) Windows og
databaseservere

• Sikre/sanering av EOS windows/database servere pågår.
• Sentralt plasserte servere er flyttet inn i ny mikrosegmentert løsning.
• Anskaffelse av virtuell patching er igangsatt og kartlegging og planer for 

sanering/oppgradering av windowservere og databaser er igangsatt.

• Applikasjonssanering • Sanering av applikasjoner som kjører på EOL/EOS infrastruktur pågår.
• Alle helseforetak er ferdige med avstemmingen. 

• Sikre kritikalitet 1-tjenester • Alle kritikalitet 1 tjenester gjennomgås med henhold til overvåking, 
redundans, ROS, informasjonssikkerhet og infrastruktur. Tiltaksplan er 
etablert.

• Arbeid pågår med å etablere grunnlag for livssyklusstyring og 
dokumentasjon.

Det pågår arbeide med tiltak innenfor mange områder. For å håndtere risiko knyttet til dagens driftssituasjon er det organisert arbeide med 10 hovedtiltak innenfor prioriterte 
områder. Flere av tiltakene vil bidra til effekt innenfor flere av de overordnede risikoene. 



Risikoreduserende tiltak

Det pågår arbeide med tiltak innenfor mange områder. For å håndtere risiko knyttet til dagens driftssituasjon er det organisert arbeide med 10 hovedtiltak innenfor prioriterte 
områder. Flere av tiltakene vil bidra til effekt innenfor flere av de overordnede risikoene. 

Risiko Prioriterte tiltak Mål og status

3 
Utfordring knyttet til 
målkrav

• Styrke kapasitet og samhandling 
innenfor prioriterte områder

• Styrket kapasitet og samhandling innenfor prioriterte områder for å 
sikre måloppnåelse

• Stram oppfølging av prioriterte tiltak for risikostyring herunder økt 
kapasitet innen ROS og løsningsdesign

• Forsterket samordning av organisasjonsutviklingstiltak

4  Informasjonssikkerhet • Gjennomføre initiativ gjennom 
programmet ISOP 

• Program er organisert for å sikre helhetlig tilnærming til 
informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern i Helse Sør-Øst.

• Sårbarhetsscan, penetrasjonstest 
og oppfølgingstiltak etter 
sikkerhetshendelsen, etablering 
av sikkerhetsskolen

• Kjente sårbarheter lukkes, gamle ressursdomener fjernes og ny 
sonemodell defineres.

• Lukkegrad viser god fremdrift på tiltakslukking.

• Styrke prosess, organisering og 
kapasitet innen ROS og 
løsningsdesign

• Planlagt tilførsel av kapasitet og kompetanse for reduksjon av
leveringstid og videre styrking av ROS og design 

• Etablert verktøystøtte for planlegging og rapportering 
• Utarbeidelse av forenklet tjenestedesign og prosessforbedringer pågår.

• Etablering av sikkerhetsskolen • Styrket kapasitet og kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet
• Gjennomføring av kurs/ skole pågår.



Risikoreduserende tiltak

Det pågår arbeide med tiltak innenfor mange områder. For å håndtere risiko knyttet til dagens driftssituasjon er det organisert arbeide med 10 hovedtiltak innenfor prioriterte 
områder. Flere av tiltakene vil bidra til effekt innenfor flere av de overordnede risikoene. 

Risiko Prioriterte tiltak Mål og status

5
Kvalitet i leveranser

• Sikkerhetsarkitektur, 
Arkitekturstyring og 
Infrastrukturkrav

• Føringer og kapabiliteter/policyer identifiseres, defineres og 
implementeres for å styrke leveransekraft og kvalitet.

• Arkitekturstyring vedtatt i Sykehuspartner HF, dialog med Helse Sør-Øst 
RHF ved Teknologi og eHelse vil pågå ut 2018.

• STIM-mandat med teknisk målbilde pågår i STIM programmet.
• Påbegynt utarbeidelse av kravsett for infrastrukturen.

• Informasjonsarkitektur, 
dokumentasjon, kontraktsstyring, 
prosesser og rutiner

• Arbeid pågår med å styrke kontroll og oversikt over tjenester, avtaler, 
lisenser og eiendeler.

• Tjenestemodell 1.0 ferdigstilt.
• Roadmap for tjenestebeskrivelser i arbeid.

6 
Leverandørstyring

• Styrke kompetanse innen 
anskaffelser og avtaleforvaltning

• Oppdaterte prosesser og rutiner er dokumentert.

• Styrke prosess og verktøystøtte 
for asset management, 
lisenshåndtering og 
kontraktsstyring

• Styrket kontroll og oversikt over tjenester, avtaler, lisenser og eiendeler
• Implementering av kontraktsstyringsverktøy er i anskaffelsesfase.
• Oppdaterte prosesser og rutiner er dokumentert.

• Sikre at databehandleravtaler er
på plass

• Pågående arbeid å reforhandle avtaler som følge av ny lov.



Risikoreduserende tiltak

Det pågår arbeide med tiltak innenfor mange områder. For å håndtere risiko knyttet til dagens driftssituasjon er det organisert arbeide med 10 hovedtiltak innenfor prioriterte 
områder. Flere av tiltakene vil bidra til effekt innenfor flere av de overordnede risikoene. 

Risiko Prioriterte tiltak Mål og status

7 Infrastruktur-
modernisering

• Etablere program for 
standardisering og 
modernisering av regionens 
IKT infrastruktur (STIM)

• God fremdrift på etablering av programmet for å sikre en standardisert og 
modernisert infrastruktur.

• Windows 10 • Signert kontrakt med DXC. Prosjekt etablert.
• Planlegging er i gang for oppgradering av klienter.

8  Kompetanse-utvikling • Organisasjon, kultur, 
kommunikasjon og 
samhandling; helhetlig 
organisasjonsutvikling

• Plan og system for 
kompetansedreining 

• Tydeliggjøring av roller, 
ansvar og organisering

• Gjennomført kartlegging og oversikt over aktiviteter og initiativer som bør 
koordineres for å sikre en helhetlig organisasjonsutvikling.


