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1. Hva saken gjelder 

I saken fremmes Sykehuspartner HFs virksomhetsrapport per 2. tertial for behandling. Styret 

informeres tertialvis om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling samt virksomhetsrisiko. 

Tertialrapporten gir således et mer utfyllende bilde enn månedsrapportene. Styret orienteres om 

vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2020 herunder 

Sykehuspartner HFs bidrag til arbeidet med regionale føringer, jf. sak 011-2020.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 Status for mål- og resultatoppnåelse 

Under gjennomgås status for mål- og resultatoppnåelse per 2. tertial, med utgangspunkt i 

hovedprioriteringene gitt i Oppdrag og bestilling 2020.  

Sikker og stabil drift 

Sykehuspartner HF leverer godt på sikker og stabil drift per 2. tertial. Antall kritiske hendelser er 

redusert sammenlignet med 2. tertial 2020, og viser en positiv utvikling hittil i år og er lavere enn 

måltallet.  

I august hadde seks av ni foretak 28 eller flere grønne dager, det vil si dager med ingen 1A eller 2A 

hendelser. Eksterne hendelser der Sykehuspartner HF ikke har driftsansvar, er ikke inkludert. Med et 

resultat på 27 grønne dager per 2. tertial er målet på 28 grønne dager ikke nådd. Dette har 

sammenheng med et høyt antall hendelser i januar samt felleshendelsene i februar som gav utfall 

for mange helseforetak.  

Tjenestetilgjengelighet for brukere er fortsatt jevnt høyt, og er per utgangen av 2. tertial på 99,98 %, 

noe som er over målkravet på 99 %.  

Sykehuspartner avdekket 22. august at en trusselaktør hadde gjennomført et angrep mot enkelte 

tjenester på internett, som driftes av Sykehuset Innlandet HF. De berørte tjenestene ble umiddelbart 

tatt ned og isolert, og forholdet ble meldt Datatilsynet, Politiet og Fylkesmannen i Innlandet.  

Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF arbeidet i etterkant av dataangrepet med å håndtere 

hendelsen og analysere angrepet. Styret er holdt orientert om utviklingen, senest i sak 069-2020 i 

møte 16. september. Den 18. september ble analysearbeid og hendelseshåndtering etter 

dataangrepet avsluttet, og saken lukket. Sykehuspartner HF har i tillegg til håndteringen av selve 

angrepet iverksatt tiltak rundt internetteksponerte tjenester. Disse følges opp tett inntil de er 

ferdigstilt. 

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  

... gjennomføre sanering av applikasjoner og tjenester i samarbeid med helseforetakene.  

Sykehuspartner HF har prioritert dette arbeidet høyt i 2020. Det er per 2. tertial sanert ca.175 unike 
applikasjoner i 2020. I etterkant av vedtaket i sak 043-2020 Transformasjon og oppgradering til 
Windows 10 – revidert leveranseplan og kostnadsomfang, 17. juni om 50% reduksjon av 
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applikasjonsporteføljen har det vært arbeidet med å tilpasse det videre arbeidet med 
standardisering og sanering til denne målsetningen. Det er blant annet definert ytterligere regionale 
føringer samt hvilke prosesser Sykehuspartner HF må gjennomføre i samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF og helseforetakene. Regionale føringer og prosesser, inkludert ansvar, har blitt forankret hos 
eier og med helseforetakene ved de administrerende direktørene. Arbeidet med standardisering og 
sanering er koordinert med Windows 10 prosjektet. Det vises til sak 075-2020 om videre arbeid med 
prosjekt Windows 10. 
 

Program Standardisering og modernisering (STIM) og program Informasjonssikkerhet, 
personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) 

Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur gjennom 

program Standardisering og modernisering (STIM), og ivareta informasjonssikkerhet gjennom 

prosjekter i program Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP). 

Det vises til Tertialrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP, styresak 073-2020. Program 

ISOP avsluttet i tertialet i henhold til plan.  

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

Per 2. tertial er ressursstatus for tildelt kapasitet til regionale prosjekter lavere enn resultatkravet 

totalt sett, men resultat per 2. tertial er noe høyere enn per 1. tertial. Det iverksettes ytterligere 

tiltak i september for å sikre videre måloppnåelse; Det innføres en eskaleringsrutine som skal sikre at 

beslutninger om ressursprioritering blir løftet til rett beslutningsnivå. En gapanalyse skal identifisere 

gap i ressursleveranser, og danne grunnlag for ytterligere tiltak som skal tette gapene. 

Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  

… forbedre leveransepresisjonen.   

Sykehuspartner HF prioriterer dette arbeidet særskilt i 2020. Antall leveranser som leveres i henhold 

til avtalt dato har god måloppnåelse per 2. tertial. Iverksatte tiltak over tid, som for eksempel 

prosessforbedring, tydeliggjøring av roller og ansvar, tettere involvering av helseforetakene, intern 

styringsinformasjon og etablering av kundeplaner har fungert godt.  

Et annet sentralt styringsparameter er antall åpne saker. Per 2. tertial er ikke resultatmålet nådd, 

men det er svak positiv utvikling sammenliknet med utgangen av 1. tertial. Det har vært en betydelig 

vekst i antall bestillinger fra helseforetakene som følge av koronapandemien, og en økning i 

Sykehuspartner HF initierte bestillinger knyttet til innsatsarbeid med håndtering av 

internetteksponerte tjenester som en oppfølging av dataangrepet mot Sykehuset Innlandet HF. Hvis 

bestillinger relatert til koronapandemien holdes utenfor er det en reduksjon i antall åpne saker på 9 

% hittil i år. 

En annen indikasjon på at de iverksatte tiltakene virker er at antall leverte oppdrag har økt 

sammenlignet med 2019, Sykehuspartner HF har hittil i år økt antall leverte leveranseoppdrag med 

21 %. 
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Andelen av tilbud til kundene som sendes innen fristen på 20 dager, er ved utgangen av august på 58 

%. Dette er en forbedring på 10 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.  

 
Det ble i Oppdrag og bestilling 2020 innført to nye styringsparametere for denne 

hovedprioriteringen; kvalitet på leveranser og leveransevolum. Begge registreres tertialvist i 2020.  

Kvalitet på leveranser er basert på kundeundersøkelsenes måling av tilfredshet og er på 

resultatkravet per 2. tertial, men under i august. Et begrenset antall svar kan medføre at målingen 

ikke er representativ. Lav svarandel vil bli fulgt opp overfor helseforetakene.  

Leveransevolum måles som andel timer brukt på kundeinitierte leveranseoppdrag i % av totalt 

timeforbruk i Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF har bedt om nullpunktsmålinger i 2020. Andelen 

er per 2. tertial 6,4%, ned fra 8 % per 1. tertial. Det gjøres oppmerksom på at det knyttes usikkerhet 

til grunnlaget og at det pågår arbeid med å forbedre dette.  

Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter  

Det er god framdrift i arbeidet med leveranseavtaler knyttet til IKT i nye sykehusbygg. Det vises til 

vedlagte oversikt. 

Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 

I Oppdrag og bestilling 2020 er Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å:  

… beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon innen første 
halvår 2020. Foretaksgruppen skal være involvert. Resultatet skal fremlegges for styret i 
Helse Sør-Øst RHF.  

Sykehuspartner HF prioriterer dette arbeidet særskilt i 2020. Styret er holdt orientert om arbeidet, 

blant annet i temasak Kjernevirksomhet og -kompetanse i styremøte 30. juni.  Saken vil etter planen 

legges frem for styret i møte 18. november.  

Økonomi 

Positivt avvik mot budsjett er 77 MNOK. Dette skyldes blant annet lavere personalkostnader (+35 

MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand (+10 MNOK). For å unngå for høy inngangsfart i 2020 ble 

det blitt holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie ved inngangen til året. Denne effekten har blitt 

ytterligere forsterket som følge av forskyvninger i forbindelse med koronapandemien. Kostnadene til 

program STIM er 14 MNOK lavere enn budsjettert per august. Finanskostnader er 7 MNOK lavere 

enn budsjett. For året sett under ett er oppdatert prognose et resultat på 128 MNOK før en 

eventuell avregning av HRØR og finans. Prognosen er 28 MNOK bedre enn budsjett. 

Investeringer per august utgjør 489 MNOK mot budsjett på 999 MNOK, et positivt avvik på 510 

MNOK. Investeringer styrt av Sykehuspartner HF utgjør 433 MNOK mot budsjett på 624 MNOK.  Av 

avviket utgjør Utstyrsforvaltning – Finansiell leie 80 MNOK. For program STIM er investeringene 51 

MNOK lavere enn budsjett på grunn av lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Prognosen for program 

STIM er justert ned til 247 MNOK inkludert usikkerhet, som er 61 MNOK lavere enn budsjett for 

2020. Det vises til sak 073-2020 Tertialrapport per 2. tertial for programmene STIM og ISOP. 
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For investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF utgjør investeringene hittil i år 56 MNOK mot et budsjett 

på 375 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Regional ERP, Regional laboratoriedataløsning og Regional 

kurve- og medikasjonsløsning, som ikke er overført fra Regional IKT. 

Den totale investeringsprognosen er 1 310 MNOK som er 166 MNOK lavere enn budsjett for året. 

HR- og logistikktjenester 

Innen området HR- og logistikktjenester er resultatet per 2. tertial bedre enn måltallet for 

styringsparametret kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen. Hittil i år er det en forbedring på 5,6 % 

mot måltall 3 %.  

Forsyningssenteret har per 2. tertial bedre leveransepresisjon enn per 1. tertial. 

Leveransepresisjonen ble kraftig negativt påvirket av koronapandemien, og Forsyningssenteret har i 

august en leveransepresisjon på 96,5 % mot et måltall på 97%.  

 

2.2 Regionale føringer 

I Oppdrag og bestilling 2020 ble helseforetakene gitt felles regionale føringer innen IKT-området av 

Helse Sør-Øst RHF. De regionale føringene er sentrale for avklaring og prioritering av oppgaver og 

ansvar, og påvirker hvordan Sykehuspartner HF arbeider i 2020.  

Per 2. tertial følger Sykehuspartner HF opp de regionale føringene gjennom å definere bruksvilkår 

som sikrer at helseforetakene aktivt legger forholdene til rette for at Sykehuspartner HF skal få 

utført sine plikter under Tjenesteavtalene, herunder å opprettholde sikker og stabil drift og et i stor 

grad homogent og standardisert IKT-miljø i regionen. Sykehuspartner HF vil fremme bruksvilkårene 

som sak til styret. 

Sykehuspartner HF har også fulgt opp øvrige regionale føringer innen områdene sanering, IKT-

relaterte avtaler i Helse Sør-Øst, kjernevirksomhet og -kompetanse (jfr punkt 2.1, over) samt 

arbeidet med sentralisering av datarom (jfr styresak 069-2020) og bidrag inn i helseforetakenes 

opprustning av de lokale datarom som skal bestå, til en minimumsstandard. 

 

2.3 Andre leveranser - koronapandemien 

Leveranser innen IKT 

Innsatsteamet knyttet til korona-prioriterte leveranseoppdrag har i perioden 13. mars – 31. august 

mottatt 423 korona-prioriterte leveranseoppdrag. Av disse ble 38 mottatt i løpet av 2. tertial. 44 

korona-prioriterte leveranseoppdrag er fortsatt under arbeid. Nye korona-prioriterte 

leveranseoppdrag overføres til ordinære prosesser, og 40 leveranseoppdrag er i løpet av perioden 

overført til ordinær prosess.  

De koronaprioriterte leveranseoppdragene varierer i omfang og innhold. Noen av de korona-

prioriterte leveranseoppdragene videreføres som varige tiltak. Dette gjelder blant annet innføring av 

regional samarbeidsplattform (jfr sak 078-2020), løsninger for videokonsultasjoner, 

rekvireringsløsning for Covid-19-tester og nettverksløsning for hjemmesykehus.  
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Ledelse og medarbeiderfokus  

Sykehuspartner HF forholder seg til de enhver tid gjeldende råd for smittevern fra myndigheter, 

Folkehelseinstituttet og kommuner og gjør endringer i tråd med dette. Dette medfører at 

Sykehuspartner HF tilpasser retningslinjene til den lokale smittevernsituasjonen i den enkelt 

kommune hvor lokasjonene ligger.  

Dette inkluderer blant annet råd om å tilrettelegge for at de som kan jobbe hjemmefra, bør eller skal 

gjøre dette. Sykehuspartner HF har oppfordret til ivaretakelse av særlige individuelle behov for fysisk 

tilstedeværelse. Dette for å ivareta leveransehensyn, arbeidsmiljøhensyn og psykososiale og fysiske 

behov. Det er også oppfordret til mer regelmessig tilstedeværelse på lokasjon dersom 

smittevernsituasjonen tilsier dette.  

Sykehuspartner HF har gjennomført en stor spørreundersøkelse med fokus på «hvordan 

Koronasituasjonen har påvirket vårt arbeid» sett ut fra et arbeidsmiljøperspektiv siden svært mange 

siden mars har jobbet hjemmefra. Læring fra spørreundersøkelsen følges opp gjennom kortsiktige 

tiltak bla. annen innenfor ledelse, medarbeideroppfølging, samarbeidsformer og fleksibilitet og 

opplæring siden koronasituasjon vedvarer. Da vi fortsatt vet for lite om langtidsvirkninger av arbeid 

hjemmefra på leveranser og arbeidsmiljø, vil det gjennomføres ytterligere en spørreundersøkelse i 

høst hvor man også vil se mer på langtidsvirkninger og evt. langsiktige tiltak som kan og bør vurderes 

for å ivareta leveransebehov og arbeidsmiljø.  

Læring fra koronaberedskap 

I tidlig fase av beredskapssituasjon knyttet til koronapandemien besluttet Sykehuspartner HF å sikre 

læring fra denne perioden inn i det videre arbeidet med å utvikle Sykehuspartner HF. Positive og 

negative effekter er belyst og dokumentert gjennom egen sluttrapport, og følgende tiltak ble vedtatt 

for å gi videre organisatorisk læring og gjennomføringskraft:  

1. Videreføring av SPOC (Single Point of Contact) hos kunde   
2. Tverrfaglig team knyttet til leveranser, videreført i linjen - Leveransefabrikk  
3. Streng endringskontroll, som den nye normalen for endringer.  

 

Linjen har nå overtatt funn og læring fra sluttrapporten og videre oppfølging av disse.   

 

2.4 Internkontroll og vurdering av virksomhetsovergripende risiko 

God og forsvarlig drift forutsetter at ledelsen har oversikt over virksomhetens mål, oppgaver og 
tjenester og setter en tydelig retning for utvikling. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle 
virksomhetsstyringen, herunder videreføring av arbeidet med revisjon av virksomhetens 
styringssystem, internrevisjoner, avvikssystemet og risikovurderinger.  

For internrevisjoner er fokus i 2020 rettet mot oppfølging av at tiltak etter internrevisjoner blir 

tilfredsstillende implementert, eller at risiko aksepteres. Dette for å sikre ønsket effekt. Det er i 

tillegg per 2. tertial to pågående internrevisjoner, begge knyttet til databehandling og 

databehandleravtaler.  

I 2020 vil også Sykehuspartner HF videreutvikle ledelsens gjennomgang av styringssystemet. 

Arbeidet er påbegynt, og vil bli lagt frem for styret i egen sak, jf. også sak 034-2020.  
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Fullmakter 

Det er i løpet av 2. tertial blitt fremmet syv fullmaktsaker til behandling hos Helse Sør-Øst RHF. 
Det er mottatt svar for fem av sakene. Det pågår dialog om de to siste sakene.  

Vurdering av viksomhetsovergripende risiko 

Overordnet er risikobildet stabilt. Risikoen for kritiske hendelser som følge av vedlikeholdsetterslep 
er redusert (konsekvens) gjennom styrket kontroll på kritiske komponenter og sikring av nødvendig 
infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester. Arbeidet med applikasjonssanering og oppgraderingen av 
Windows 10 er også viktige tiltak som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Kritiske 
hendelser i driften i september har vist at dette arbeidet fortsatt må prioriteres høyt (jfr 078-2020).  

Sykehuspartner arbeider med å forbedre risikostyringen slik at dette blir en mer integrert del av det 
daglige arbeidet og benyttes aktivt til prioritering innen virksomhetsområdene. Det er indentifisert 
tiltak innen hvert av områdene for å redusere risiko. 

Arbeidet med styrking av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et stadig 
økende trusselbilde. Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og gjennomføring av øvrige tiltak knyttet 
til vedlikeholdsetterslep og infrastrukturmodernisering er vesentlig for å redusere risikonivået. 
Utviklingen i trusselbildet gjør at risikonivået opprettholdes over tid. Dataangrepet mot Sykehuset 
Innlandet HF understreker dette bildet. 

Systematisk innsats over tid bidrar til forbedret leveransekvalitet og leveransepresisjon. 
Tydeliggjøring av prosesser og roller, samt porteføljestyring og styrking av governance for 
masterdata videreføres som tiltak for å sikre nødvendige forbedringer innenfor risikostyring.  

I program STIM har det blitt gjennomført omfattende organisasjonsendringer for å tydeliggjøre 
roller, ansvar og styringslinjer. Planverket er forbedret. Godkjennelse av design og prinsipper for 
felles plattform, trinnvis utvikling, utarbeidelse og forankring av strategi for skytjenester, samt 
leveranser for å møte de regionale behovene på kort sikt bidrar til å redusere risikoen. Risikonivået 
vurderes fortsatt som høyt, da det er et omfattende arbeid med høy kompleksitet som skal 
gjennomføres. 

Organisasjonsutvikling er sammen med øvrige utviklingsløp og operasjonelle forbedringer 
avgjørende for utvikling av Sykehuspartner. Videreføring av program STIM, samt arbeide med 
sanering og standardisering, sammen med tjenesteorientering og prosessforbedringer, er av stor 
betydning for å redusere risiko i Sykehuspartner HF da disse tiltakene har virkning for alle definerte 
risikoområder.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF når sentrale resultatkrav per 2. tertial innen flere hovedprioriteringer, og leverer 
i tertialet godt på sikker og stabil drift. Tydeliggjøring av roller og ansvar, endringskontroll og 
forsterket bemanning er blant tiltakene som har påvirket driftssituasjonen positivt i perioden.  

Sykehuspartner HF leverer også godt på det økonomiske området. Sykehuspartner HF har per 2. 
tertial et positivt økonomisk resultat, og en årsprognose som er 28 MNOK bedre enn resultatkravet.  
Administrerende direktør har over tid hatt et stort fokus på økonomistyring i organisasjonen. 
Samtidig er det viktig å gjennomføre aktivitetene slik at prosjekter og andre tiltak bidrar til å levere 
på helseforetakenes behov. 
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Tertialrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP er inntatt i sak 073-2020. Det vises til denne 
for gjennomgang av status for programmene. De endringene som ble gjennomført i STIM ved 
utgangen av 1. tertial ser ut til å gi effekter, noe som bidrar til bedre kontroll og større 
forutsigbarhet. STIM er en viktig del av Sykehuspartner HF og den positive utviklingen i STIM er 
derfor viktig for hele Sykehuspartner HF. Program ISOP er avsluttet som planlagt.  
 
Dataangrepet mot Sykehuset Innlandet HF var alvorlig og viser viktigheten av å holde trykket på det 
kontinuerlige arbeidet for å opprettholde og styrke sikkerheten. Områder som representerer den 
høyeste risikoen må prioriteres først, og arbeidet med å redusere teknisk gjeld og begrense risikoen 
knyttet til dagens applikasjonsportefølje må fortsette. Dataangrepet øker bevisstheten og eierskapet 
i hele foretaksgruppen om viktigheten av den sanerings- og ryddejobben vi gjennomfører. Arbeidet 
med sanering og standardisering har stor betydning også for omlegging til Windows10, og vil fortsatt 
ha høy prioritet. 

Resultatet per 1. tertial var i større grad påvirket av koronapandemien, gjennom 2. tertial har denne 
fått mindre betydningen for Sykehuspartner HFs leveranser. I tillegg er mulighetene for samhandling 
med helseforetakene blitt mer normalisert. Endringer i smittesituasjonen vil imidlertid kunne endre 
dette.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert 
risikovurderingen. 

 

 


