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Situasjonsvurdering

Sykehuspartner HF har i perioden satt i gang flere nye tiltak for å redusere antall kritiske hendelser. Til tross for en bedring de siste 
månedene, er situasjonen samlet sett ikke tilfredsstillende. Tiltak som er igangsatt i september er blant annet strengere krav til 
prosjektene før produksjonssettinger. Samtidig gjennomføres det tiltak for å styrke etterarbeidet, med blant annet krav til raskere 
ferdigstilling av rotårsaksanalyser og gjennomføring av korrektive tiltak.

I siste periode har Sykehuspartner HF, sammen med Sykehusbygg HF, blant annet bidratt til utarbeidelse av en hovedavtalen for  
Sykehuspartner HF sine forpliktelser i byggeprosjekter. 

Forsyningssenteret fortsetter å levere som planlagt. Leveransepresisjon på levering av IKT-utstyr er også i henhold til plan, mens 
leveransepresisjon for tjenesteendringer er under målsetningen. Flere tiltak gjennomføres for å bedre sitasjonen. 

Finansielt regnskap viser et driftsresultat bedre enn budsjettert akkumulert hittil i år.  Sykehuspartner HF har et lavere antall ansatte enn 
planlagt, og med kostnader lavere enn budsjettert. I tillegg ligger vi bak budsjett på avskrivinger, samt lisenser, service og vedlikehold. 
Dette er i påvente av igangsettelse av prosjekter og leveranser.

Bemanningsstatus viser en positiv trend, og nærmer seg det planlagte antall ansatte. Videre styrking pågår gjennom rekrutteringstiltak. 
Dette er spesielt viktig i oppstarten av programmet for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Turnover i september 
viser 8,8 %, og har gått jevnt nedover i løpet av året. Situasjonen vurderes som tilfredsstillende. 

Sykefraværet per august viser fremdeles en positiv utvikling mot måltallet på 5,6%. 



Målekort
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RESULTATKRAV 2018 RESULTAT SAMLET VURDERING

ØKONOMI
Måned september Akkumulert året

Driftsresultat 40 MNOK 7,7 MNOK 39,4 MNOK

Investeringer 591 MNOK 21,6 MNOK 307 MNOK

STABILE TJENESTELEVERANSER

Antall kritiske hendelser 1A -10%/188# -19%/17# 1% / 165#

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

Løsningsgrad kundeservice (HR-tjenester uten ERP) 90% 91% 92%

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

100 % 100% 100%

Leveransepresisjon Forsyningssenter 97% 96,9% 97,6%

Forbedring av leveransepresisjon for tjenesteendringer * +15% -41,6% -38,8%

UTVIKLINGSINITATIV

Levert kapasitet i henhold til bestilling fra HSØ 98% 95% 98%

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 88% 92%

Andel interne ressurser 55% 58% 58%

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær – Sykehuspartner 5,6% 5,4 (august) 5,9%

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



Sykehuspartner HF
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF

5

Resultatet hittil i år er 25 MNOK høyere enn budsjett hittil i år og prognosen er justert opp til være lik budsjett per september. Et evt. oppgjør 
knyttet til avbestilling av kontrakt for infrastrukturmodernisering vil påvirke resultatet, dette er ikke hensyntatt i prognosen.

Inntekter
• Det er et negativt avvik på driftsinntekter totalt hittil i år som knytter seg primært til lavere utfakturering av arbeidsflate og viderefakturering av 

avskrivninger på ca. 15,5 MNOK. Viderefakturering på ca. 11 MNOK over budsjett gjør at avviket er lite totalt sett for året. 
• Konsulentinntekter ses i sammenheng med aktiverbare timer. Det er et negativt avvik på 27 MNOK hittil i år. Det er per september 64 færre 

ansatte enn budsjettert, noe som bidrar til lavere konsulentinntekter.

Kostnader
• Totale lønns- og personalkostnader er 57 MNOK lavere enn budsjett. Færre ansatte enn budsjettert vil øke avviket ut året. 
• Avskrivninger er 34 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. 
• Avvik på lisenser, service og vedlikehold er ca. 30 MNOK lavere kostnad enn budsjettert. Av dette avviket er 11,2 MNOK knyttet til  HR-tjenester, 

og må ses opp mot forsinkelser i utrulling av tjenester og avtalte oppgraderinger. 
• Kostnader for ekstern bistand  er 51,4 MNOK over 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. 

• Av avviket på 15,8 MNOK på andre driftskostnader knytter 10,8 MNOK seg til utredningsarbeidet for videre standardisering og modernisering. 



Investeringer

6

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 1 300 111 373 146 187 34 814 194 920 57 %

Modernisering 0 0 56 250 56 250 75 000 0 %

ASK (Applikasjonssanering) 0 0 19 503 19 503 26 000 0 %

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. IAM) 2 060 88 423 102 780 14 357 137 040 65 %

STIM 1 958 3 202 -3 202

Tjenesteorientering og automatisering 73 624 15 273 14 649 20 360 3 %

SLA-oppgraderinger 4 616 12 929 -12 929

Utkjøp periferi operasjonell leasing 2 3 574 -3 574

Finansiell leie - Periferi 11 628 86 859 103 500 16 641 138 000 63 %

SUM 21 636 306 985 443 493 136 508 591 320 52 %

• Oppdatering av årsprognose for investering pågår. 

• Sikker og stabil drift: Årsplan holdes intakt, anskaffelse foretatt av serverkapasitet på grunn av økt deteksjon og logging. 

• Modernisering: Det forventes  lavere forbruk enn budsjett. Dette omfordeles i hovedsak til Program for standardisering og infrastrukturmodernisering 
(STIM).

• ISOP: Årsbudsjettet holdes som forventet for bruk av investeringsmidler.

• ASK (applikasjonssanering): Bokføringen er tidligere endret fra investering til drift.

• STIM: STIM er i etableringsfase og dette er andre periode med kostnader. Investeringer knyttet til Windows10 er inkludert i denne posten. 

• Tjenesteorientering og automatisering: Prognosen er nedjustert blant annet på grunn av forsinkelse med ny kundeportal.

• SLA-oppgraderinger: Gjelder alle SLA-oppgraderinger som er prioritert i avstemte kundeplaner. Prognosen er nedjustert da flere oppgraderinger skal
klassifiseres som drift.

• Utkjøp periferi operasjonell leasing: Gjelder utgått treårig operasjonell leasingavtale inngått i 2015, som er kjøpt ut fra leasingselskapet.



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 
logistikk-kostnad er 12,5%, faktisk andel hittil i år er 11,3 %.



Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser

Sykehuspartner HF har i perioden satt i gang flere nye tiltak for å redusere antall kritiske hendelser. Til tross en bedring de siste månedene, er situasjonen samlet sett ikke 
tilfredsstillende. Hittil i år har det vært 165 kritiske hendelser totalt, som er tilnærmet lik 2017, mens målkravet er 10% forbedring.

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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Prognose- og måloppnåelse ift OBD-mål 2018 (1A)



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 

endepunktovervåking
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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 272 kvalitetsavvik og 186 sikkerhetsavvik. Av alle sikkerhetsavvik 
meldt hittil i år, er det flest avvik knyttet til sikkerhetshull og rutiner. Blant kvalitetsavvikene, ser vi at «driftsavvik eksternt innmeldt», 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



Utvikling
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Regional IKT-Prosjektportefølje i september var 95 %. Samtlige program melder grønt på overordnet ressurssituasjon, 
men noen prosjekter i RKL melder fortsatt om ressursutfordringer. 

STIM er i en oppbemanningsfase, og det jobbes kontinuerlig fremover med å øke kapasitet og tildele ressurser. Sentrale roller innenfor prosjektledelse og prosjektstøtte, samt 
kjerneressurser fra Telekommunikasjon og Nettverk.

58 % 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 gjennomåret. 

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for følgende leveranser i perioden:

NYE SYKEHUSBYGG:
Sykehuspartner HF har sammen med Sykehusbygg HF utarbeidet forslag hovedavtale for Sykehuspartner HFs forpliktelser i byggeprosjekter og leveranseomfang knyttet il nye 
sykehusbygg. 
Sykehuspartner HF har utført arbeid i perioden knyttet til arkitekturrådgivning i forbindelse med nettverk og sikkerhet og gjennomføringsstrategi (Test, Release og Deploy) for 
byggeprosjekter. Det er også startet på forankringsarbeid inn mot fagmiljøer i Sykehuspartner HF for produserte arkitekturbeskrivelser.

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER
Sykehuspartner HF fortsetter med del 2 av utrullingen av IP-telefoni ved Akershus universitetssykehus HF. Dette vil avsluttes innen utgangen av 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 bevilget midler for oppstart av utrulling ved Sykehuset 
Telemark HF.

PROSJEKT OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS

Delprosjekt 3 for IKT og MTU opplever press på fremdriften. Påløpte kostnader er under budsjett så langt og totalt estimat er under budsjett. Det er mindre forsinkelser på enkelte 
områder. Dette sammen med høy kompleksitet og mange detaljer, gjør at prosjektet vurderer løsninger for å sikre nødvendige leveranser frem mot tidspunkt for overføring.

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER

Frikortsynkronisering i Dips ved Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset (REV) er satt i produksjon i september. Dette er en løsning slik at man kan slå opp i 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om en pasient har fritak for betaling av egenandel eller ikke. Løsningen gjelder for frikorttype1. DIPS Frikortsynkronisering er en asynkron 
tjeneste spesifisert av KITH (nå Helsedirektoratet). 



Organisasjon og medarbeidere

Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus viser en positiv trend i det en nærmer seg det planlagte antall ansatte. Det pågår fremdeles ulike rekrutteringstiltak og prosesser. 
Sykefravær: Sykefraværet per august viser fremdeles en positiv utvikling mot måltallet på 5,6%. Fraværet på VO-nivå viser jevnt over en tilfredsstillende trend, og for oppnå måltallet er 
det vesentlig å fortsatt opprettholde fokus på sykefraværsarbeidet.
Turnover: Turnover i september viser 8,8 %. Turnover har gått jevnt nedover i løpet av året og situasjonen kan betegnes som tilfredsstillende. 

12

TILTAK

Bemanningsutvikling: Rekrutteringskampanjer og arenaer for markedsføring av Sykehuspartner HF som virksomhet. 
Sykefravær: Det gjennomføres kvartalsvise møter mellom virksomhetsdirektører, verneombud og HR-avdelingen, hvor status gjennomgås på mål og tiltak satt for 
å redusere sykefraværet. Det pågår prosesser for å fremme Inkluderende Arbeidsliv (IA)-samarbeid mellom tillitsvalgte og linjen, samt opplæring av ledere i ulike 
IA-tema.
Turnover: Tydelige mål og prioriteringer i 2018 som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.
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