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Styringsparametere  
August Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 28 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet for brukere 99,97 % 99,00 % 99,98 % 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser -11,0 % 0,0 % -14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 95,0 % 98,0 % 93,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 73,0 % 60,0 % 67,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker 1) -2,3 % -2,5 % +2,9 % -20,0 % -30,0 % -30,0 %

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

Kundetilfredshet Rapporteres 2x pr år 4,1 4,1 >=4,1 >=4,1

Kvalitet på leveranse 3,2 3,7 3,7 3,7 >=3,7 >=3,7

Leveransevolum 6,4 % / 56 781 Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 19,6 7,9 139,6 61,9 128 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 39 75 433 624 878 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 552 1 641 1 551 1 614 1 623 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 40 550 40 550

Sykefravær (per juli) 4,3 % 5,5 % Grønn 3,8 % 5,5 % Grønn 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester  Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,5 % 97,0 % 94,6% 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 5,65 %/1 313 3,0 %/1 172 5,65 %/1 313 3,0  %/1 172 3,0 %/1 172 3,0 %/1 172

Målekort 2020  

1) Når bestillinger relatert til Korona-pandemien ekskluderes er det en reduksjon av åpne saker på -9 % hittil i år.
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Driftskalender - grønne dager per HF Målet for august er nådd. Flere hendelser i begynnelsen av året påvirker fremdeles resultatet for antall grønne dager 
hittil i år.

Levert kapasitet iht. bestilling Målet for andre tertial er nådd, den positive utviklingen har stabilisert seg på grønt nivå. To ytterligere tiltak iverksettes 
i september for å sikre videre måloppnåelse. Innføring av eskaleringsrutine skal sikre at beslutninger om 
ressursprioritering blir løftet til rett beslutningsnivå. En GAP-analyse skal identifisere gap i ressursleveranser, rapporten 
skal også vise hvilke tiltak som er iverksatt for å tette gapene.

Redusere åpne saker Målet for august er ikke nådd, årsaken er hovedsakelig knyttet til Sykehuspartner-initierte bestillinger knyttet til 
innsatsarbeid med håndtering av internetteksponerte tjenester. Når bestillinger relatert til koronapandemien 
ekskluderes er resultatet en reduksjon på 9 % hittil i år.

Kvalitet på leveranse KPI’en rapporteres hvert tertial. Tallet inkludert i august-kolonnen på målekortet gjelder derfor et helt tertial. 
Resultatet ligger lavere enn målkravet og  Sykehuspartner HF konkretiserer nå tiltak for å forbedre grad av tilfredshet. 
Et begrenset antall svar hittil kan medføre at målingen ikke nødvendigvis er representativ. Lav svarandel vil bli fulgt 
opp overfor helseforetakene.

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Målet for august er nådd. Målsettingen er ikke er nådd hittil i år. Det er fremdeles leveringsutfordringer for mange 
produktgrupper. Mange globale leverandører er fortsatt sterkt påvirket av koronapandemien. Sykehuspartner HF 
arbeider fortsatt for å komme tilbake til en normal leveransesituasjon. 

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF august 2020

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 10              8                1                

Driftsinntekter 345            338            6                

Konsulentinntekt 9                13              -4               

Sum driftsinntekter 363            359            4                

Lønnskostnader 87              90              3                

Overtid og ekstrahjelp 2                4                2                

Pensjonskostnad 14              12              -1               

Lønnsrefusjoner -3               -2               0                

Annen lønn 16              18              2                

Aktiverbare timer -9               -6               3                

Varekostnad 4                3                -1               

Avskrivninger 110            104            -6               

Lisenser,service og vedlikehold 83              83              0                

Ekstern bistand 23              20              -2               

Andre driftskostnader 15              18              4                

Sum driftskostnader 341            345            3                

Driftsresultat 22              15              7                

Nettofinans -2               -7               5                

Resultat 20              8                12              

Denne periode (Aug)

Oppsummering: 
Resultat på 20 MNOK i august er 12 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet for august inkluderer 
justering av pensjonskostnader i form av økt basisramme med 1,3 MNOK. Totalt er 
personalkostnader 6 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet inkluderer nedskriving av ukurant 
utstyr på 9 MNOK. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Utgjør totalt 18 MNOK og er i tråd med budsjett i 
perioden. Negativt avvik i konsulentinntekt på -4 MNOK oppveies av tilsvarende høyere 
aktivering. 

• Lønnskostnadene: Totale personalkostnader er 6 MNOK lavere enn budsjett. Korrigert for 
avvik på pensjon er personalkostnadene 7 MNOK lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere 
lønnskostnader (3,1 MNOK), overtid (1,8 MNOK) refusjon sykepenger (0,4 MNOK) og lite bruk 
av kurs og kompetansemidler. En forsiktig start på 2020 og forskyvninger av nyansettelser 
som følge av koronapandemien gir positivt avvik mot budsjett. 

• Avskrivinger: Negativt avvik på 6 MNOK inkluderer 9 MNOK i nedskriving av ukurant utstyr. 
Øvrig avskriving er lavere enn budsjett som følge av forsinket overføring av anlegg fra 
Regional IKT for løsninger innenfor digitale innbyggertjenester, EPJ modernisering, kurve- og 
medikasjonsløsning samt laboratoriedataløsning.

• Avtalekostnader: Avtalekost Inkluderer ekstrakostnader knyttet til utvidet support på 2 
MNOK i perioden som ikke var budsjettert. Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter. 

• Ekstern bistand: Ekstern bistand er 2 MNOK  høyere enn budsjett i perioden og er i hovedsak 
knyttet til økt aktivitet i Windows 10 prosjektet. 

• Andre driftskostnader: er 4 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Avviket er fordelt på alle 
virksomhetsområder. 



Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 77                   67                    10             

Driftsinntekter 2 719              2 674               45             

Konsulentinntekt 90                   110                  -20            

Sum driftsinntekter 2 886              2 851               35             

Lønnskostnader 717                 725                  8               

Overtid og ekstrahjelp 32                   31                    -1              

Pensjonskostnad 109                 100                  -9              

Lønnsrefusjoner -22                 -17                  5               

Annen lønn 104                 126                  21             

Aktiverbare timer -66                 -66                  0               

Varekostnad 31                   21                    -10            

Avskrivninger 800                 802                  2               

Lisenser,service og vedlikehold 674                 669                  -6              

Ekstern bistand 188                 198                  10             

Andre driftskostnader 135                 149                  14             

Sum driftskostnader 2 702              2 737               35             

Driftsresultat 184                 114                  70             

Nettofinans -45                 -52                  7               

Resultat 139                 62                    77             

Hittil i år (Aug) Oppsummering: 
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. 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på 35 MNOK kan hovedsakelig tilskrives en økning i kundestyrte 
avtaler. Herunder inngår utvidet support med +16 MNOK. Viderefakturering av kostnader er 
+11 MNOK og periferi +8 MNOK i forhold til budsjett. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og 
aktiverbare timer utgjør 20 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personalkostnadene er 35 MNOK lavere enn budsjett (justert for pensjon). 
Det positive avviket skyldes færre ansatte og begrenset bruk av kompetansemidler grunnet 
koronapandemien. Redusert arbeidsgiveravgift i andre kvartal gir en positiv effekt på totalt 8 
MNOK. 

• Avskrivinger: Lavere avskrivninger skyldes lave investeringer og forsinket overføring av anlegg 
fra Regional IKT for løsninger innenfor digitale innbyggertjenester, EPJ modernisering, kurve-
og medikasjonsløsning samt laboratoriedataløsning. Nedskriving av ukurant utstyr reduserer 
det positive avviket. 

• Avtalekostnader: er over budsjett YTD, men inkluderer utvidet support på lisenser, blant annet 
Windows 7 som ikke var budsjettert. Kostnaden gir en tilsvarende økning i inntekter.

• Ekstern bistand: Lav inngangsfart i 2020 kombinert med koronapandemien har medført 
forsinkelser i noen prosjekter og dermed lavere kostnader til ekstern bistand. 

• Andre driftskostnader: positivt avvik på 14 MNOK hittil i 2020



Investeringer Sykehuspartner HF august og hittil *) (I)

* Budsjett for Sykehuspartner HF fra OBD på 984 MNOK er eksklusiv prosjektene «Regional forbedring» og «Overført fra Regional IKT» 

 Kontogruppe

(alle tall i MNOK) 
 IB 2020 

 Bevegelse 

denne 

periode 

 Bevegelse 

hittil i år 

 Avgang/

utrangering 

hittil i år 

 UB

pr 2020-08 

Anlegg under utførelse (AUU) 662 -59 79 741

Kapitaliserte investeringer 11 411 107 410 11 821

Avskrivninger -7 748 -101 -791 -9 -8 549

SUM 4 324 -53 -302 -9 4 013

 Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK) 

 Anskaffelse 

denne 

periode 

 Anskaffelse 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 

 Avvik bud

hittil i år 

 Årsprognose 

pr august 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 15 122 173 51 247 308 61

Sikker og stabil drift 3 129 145 16 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 8 53 77 24 82 99 17

Forvaltning av kundetjenestene 2 10 23 13 25 35 10

Automatisering og effektivisering 2 16 20 4 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 6 43 123 80 147 185 38

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 -2 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 1 9 20 11 30 30

Rettsmedisinske fag OUS fase 2 1 2 1 2 2

Rettsmedisinske fag OUS fase 3 1 -1 1 -1

Infrastrukturbehov relatert til Korona (regionalt) 13 -13 15 -15

Sum Investeringer styrt av SP 36 399 584 185 815 924 109

Lokal finansiering AHUS 1 5 4 -1 6 6

Lokal finansiering SI 2 3 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 2 2 3 3

Lokal finansiering OUS 1 11 19 8 29 29

Lokal finansiering VV 1 5 6 1 9 9

Lokal finansiering SIV 3 2 -2 5 2 -3

Lokal finansiering ST 2 2 -1 2 2

Lokal finansiering SS 2 3 1 5 5

Lokal finansiering HSP 1 -1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 3 34 40 6 63 60 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 4

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 39 433 624 191 878 984 106

Regional forbedring 8 21 47 26 64 70 6

Overført fra Regional IKT 35 328 293 367 422 55

Sum investeringer styrt av HSØ 8 56 375 319 432 492 61

Totalt 47 489 999 510 1 310 1 476 166

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale investeringer:
Totale investeringer 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. Lokale investeringer 
inkluderer 4 MNOK i investeringer knyttet til koronapandemien. 
Som følge av dette er  prognosen justert ned til 247 MNOK 
inkludert usikkerhet.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer hittil i år utgjør 56 MNOK mot et budsjett på 
375 MNOK. I hovedsak gjelder avviket Reg. ERP,  Reg. 
laboratoriedataløsning og Reg. kurve- og medikasjonsløsning, som 
ikke er overført fra Regional IKT.

Prognosen for 2020 totalt er redusert til 1 310 MNOK.



Investeringer Sykehuspartner HF hittil (II)

Generelt: Det totale investeringsnivået er lavere enn budsjett som følge av en forsiktig inngang til året, forsinkelser i program STIM samt lavere bruk av finansiell leasing til 
utstyrsforvaltning.

• STIM: Noe forsinkelser i program STIM gir lavere investeringer hittil i år. Dette gjelder først og fremst prosjektet for etablering av telekomkjerne. I tillegg er oppstart av prosjektet 
Felles plattform forskjøvet, og utrulling Trådløst nett har hatt lavere aktivitet som følge av koronapandemien. Oppstart utrulling telekom løsning er også forsinket på grunn av 
koronapandemien. Større omfang på tilrettelegging av applikasjoner på Windows 10 prosjektet enn planlagt.

• Sikker og stabil drift: Investert beløp fordeler seg i hovedsak med 73 MNOK til Datasenter, 34 MNOK til Datakommunikasjon og 20 MNOK til Applikasjonsdrift.

• Sikkerhetstiltak (inkl. program ISOP): Av investert beløp på 53 MNOK utgjør programmet ISOP 33 MNOK hittil i år, som er 3 MNOK lavere enn periodisert budsjett pr august. Operativ 
sikkerhet har anskaffet ny HW for totalt 15 MNOK i henhold til utskiftningsplaner og organisk vekst. Prognosen er justert ned til 82 MNOK pga. forsinkelser i noen prosjekter.

• Forvaltning av kundetjenestene: Investert beløp i august gjelder i hovedsak radiologi (RIS)-prosjekt for Viken Vestre HF og Regional kurve og medikasjon.

• Automatisering og effektivisering: Pr august er det ni prosjekter i porteføljen som er i gjennomføringsfasen, hvor prosjektet «Ny kundeportal» har størst pådrag med 5 MNOK.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I tillegg til utplassert utstyr på 43 MNOK med finansiell leie i år, er det også utplassert utstyr for 23 MNOK fra internt lager som Sykehuspartner HF 
opparbeidet seg før 31.12.2019. Dette lageret med verdi på 27 MNOK ved årsskifte ble etablert i påvente av ny leverandør av finansiell leie.

• Utstyrsforvaltning – Egen finansiering: Det er levert periferiutstyr for 2 MNOK som var bestilt i 2019, men levert i starten av 2020.

• Infrastruktur i Regional IKT: Pr august er det levert ny infrastruktur til programmet Regional IKT for forskning (RIF) for 6 MNOK. I tillegg er det investert i ny serverkapasitet for 
Regional kurve- og medikasjonsløsning samt nytt nettverk i Hoffsveien 1A. Prosjektet Sikker føderert konsumering finansieres også av denne rammen.

• Rettsmedisinske fag Oslo universitetssykehus HF: Investeringsprosjekt styrt av Oslo Universitetssykehus HF.

• Infrastrukturbehov knyttet til koronapandemien: Gjelder økt kapasitet for VPN-tilkoblinger i Helse Sør-Øst RHF.

• Lokalt finansierte IKT-investeringer: Investeringsbudsjett styrt av kundeplanene, som finansieres av lån fra foretakene via Helse Sør-Øst RHF

• Regional forbedring: Prognosen er justert ned fra 70 til 64 MNOK. Prosjekt for innføring av nytt regionalt fakturaflytsystem utgjør 8 MNOK av totalt pådrag på 21 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 293 MNOK skyldes i hovedsak Regional ERP, Regional laboratoriedataløsning, Regional kurve- og medikasjonsløsning samt Regional EPJ 
modernisering som ikke er overført fra Helse Sør-Øst RHF
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Helse Sør-Øst Forsyningssenter august og hittil 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter: Under budsjett for perioden og hittil i år.

• Annen inntekt: Likviditetstilskudd fra Helse Sør –Øst og tilsvarer 
budsjett. 

• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til 
kostpris. 

• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader følger utvikling i  
driftsinntekter. 

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 65 68 -3 577 582 -5 906

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 65 68 -3 577 582 -5 906

Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0,00 0

Overtid og ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0 0

Pensjonskostnad 0 0 0 0 0 0 0

Lønnsrefusjoner 0 0 0 0 0 0 0

Annen lønn 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverbare timer 0 0 0 0 0 0 0

Varekostnad 58 61 3 513 517 4 806

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Lisenser,service og vedlikehold 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern bistand 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 8 8 0 63 65 1 101

Sum driftskostnader 65 68 3 576 582 6 906

Driftsresultat -1 0 -1 1 0 1 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat -1 0 -1 1 0 1 0

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Aug) Hittil i år



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst august og hittil i år

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 10            8              1              77              67            10            100              

Driftsinntekter 409           407           3              3 296         3 256        40            4 943           

Konsulentinntekt 9              13            -4             90              110           -20           178              

Sum driftsinntekter 428           428           0              3 463         3 433        30            5 221           

Lønnskostnader 87            90            3              717            725           8              1 088           

Overtid og ekstrahjelp 2              4              2              32              31            -1             46                

Pensjonskostnad 14            12            -1             109            100           -9             150              

Lønnsrefusjoner -3             -2             0              -22            -17           5              -27               

Annen lønn 16            18            2              104            126           21            201              

Aktiverbare timer -9             -6             3              -66            -66           0              -107             

Varekostnad 61            63            2              544            538           -6             837              

Avskrivninger 110           104           -6             800            802           2              1 236           

Lisenser,service og vedlikehold 83            83            0              674            669           -6             1 002           

Ekstern bistand 23            20            -2             188            198           10            293              

Andre driftskostnader 22            26            3              198            214           15            323              

Sum driftskostnader 406           413           6              3 278         3 319        41            5 042           

Driftsresultat 21            15            7              185            114           71            179              

Nettofinans 2              7              5              45              52            7              79                

Resultat 20            8              12            140            62            78            100              

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Aug) Hittil i årSykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har per. august opparbeidet et betydelig 
positivt budsjettavvik (+ 78 MNOK). 

Avviket skyldes hovedsakelig besparelser knyttet til lønn og 
ekstern bistand (+45 MNOK). 

I tillegg gir lave kostnader i program STIM (+14 MNOK), lave 
finanskostnader (+7 MNOK) og et godt resultat i HRØR (+16 
MNOK) positive avvik.  

Det positive avviket vil reduseres frem mot slutten av 2020 blant 
annet som følge av:
• Økt aktivitet STIM (Windows 10)
• Avregning av HRØR / finans
• Ekstrakostnader CITRIX
• Forsert avskrivning LRA (lokal registreringsautoritet)
• Økte lisenskostnader knyttet til CITRIX-lisenser 

(Korona)/utvidelse av lisensperiode
• Sikkerhetshendelse ved Sykehuset Innlandet

Per august er Sykehuspartner HFs års-prognose 128 MNOK som er 
28 MNOK bedre enn budsjett.   
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Seks av ni helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i august. Hendelsen 5. august skyldes utfall på infrastruktur tilhørende Regional arbeidsflate (Citrix), og den 19.august var det utfall på 
applikasjon for smartkortutstedelse (Nexus Prime). Øvrige hendelser inntraff på ulike helseforetak med varierende rotårsak. Hendelsene følges opp i etterkant i etablerte prosesser. 

Driftskalender august

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse 
eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare for 
liv og helse, betydelig merarbeid eller negative 
konsekvenser for omdømmet til Kunden.

2A: Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, 
viktige for Pasientgrupper/publikum, eller  essensielle 
for effektiv drift av foretaket. Feilen kan medføre fare 
for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative 
konsekvenser for omdømmet til Kunden.



Kritiske hendelser
Målet for august er nådd. Det har vært utfall på ulike typer tjenester, og varierende årsaker til hendelsene. Disse følges opp i henhold til gjeldende prosess. Streng endringskontroll 
etter ferieavviklingen og i forbindelse beredskapshendelse på Sykehuset Innlandet HF har positivt påvirket driftssituasjonen.
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til forberedelse 

av endringer inn i produksjon 
fra prosjekter og forvaltning 

• Endringskontroll og forsterket 
bemanning ifbm. korona-
pandemien

• Økt involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livssyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på tiltaksoppfølging 

etter uønskede driftshendelser 
• Videreføring av Lean metodikk 

for kontinuerlig forbedring



Håndtering av korona-situasjonen

Status, innsatsteamet for koronaprioriterte leveranseoppdrag
• Koronaoppdragene skal overleveres til leveransefabrikken som 

har formell oppstart 1. oktober (utsatt 1 mnd. pga. dataangrepet 
mot Sykehuset Innlandet HF)

• I perioden frem til 1. oktober skal innsatsteam fortsatt håndtere 
koronarelaterte leveranser. 

• De to store prosjektene (Regionalt læringsnettverk/MS Teams 
og Nettverksløsning for avansert hjemmesykehus) videreføres 
med linjeeierskap fra 1.oktober

Hva er levert
• Antall oppdrag mottatt: 423*

• Antall oppdrag levert ferdig: 379
• Antall virkedager i snitt per oppdrag levert: 19,3
• Antall oppdrag under arbeid: 44

* 40 av disse ble omgjort til «normal» prioritet og lagt til linjen

Saker under arbeid pt.
• Samhandling regional intensivopplæring - Teams (i gang)
• Nettverksløsning for hjemmesykehus (utrulling)
• Elektronisk formidling til eksterne i Public 360 
• Lab-bestillingsløsningen «DIPS Interactor» er ferdig innført 

unntatt Legevakt i Oslo. Oslo Kommune og Oslo 
Universitetssykehus HF er i dialog om merkantile forhold

• Videreutvikling av bestillingsløsning for koronatesting

Volumet av bestillinger har vært synkende siden juni, og i august ble 
kun to saker innmeldt.



Program STIM og ISOP

Se egen rapport for tertialrapporter for program STIM og ISOP.  



Avvikshåndtering august
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I august var det en økning i antall meldte avvik. Økt bevissthet blant ansatte i Sykehuspartner HF om at avvik skal meldes er en av årsakene til at antall nye avvik er stigende, avvikene var blant 
annet at det er meldt flere avvik knyttet til manglende autorisering av endringer og sikkerhetsoppgraderinger av tjenester. Mottatte eksterne avvik var på normalt nivå etter sommerferien. 
Sykehuspartner HF er i gang med planleggingen for å anskaffe bedre verktøystøtte for håndtering av avvik. Dette vil blant annet gi bedre støtte i linjen i arbeidet med å svaret ut avvikene. 
Sykehuspartner HF  vil fremover ha økt fokus på bruk av avvikssystemet og melder også avvik til helseforetakene. Per 2. tertial er 17 avvik sendt totalt i år, og 14 av disse i 2. tertial. Avvikene 
relaterer seg blant annet til kritiske sårbarheter i systemer som forvaltes av helseforetakene.

august septemberoktober novemberdesember januar februar mars april mai juni juli august

Åpne avvik forrige periode 124 159 153 154 148 163 170 164 177 187 169 194 208

Nye avvik 45 52 80 70 46 63 48 49 37 40 58 27 94

Internt innmeldt 11 26 29 41 23 32 27 31 29 16 22 23 68

Eksternt innmeldt 34 24 50 28 23 31 21 18 8 24 36 4 26

Lukkede avvik 30 48 79 76 31 56 54 36 27 58 33 13 51

Åpne avvik per månedsslutt 159 153 154 148 163 170 164 177 187 169 194 208 251



Utvikling Nye sykehusbygg 

I 2. tertial har Sykehuspartner HF blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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Nytt somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF

Prosjekt har startet gjennomføringsfasen og arbeider med å sette opp kommunikasjonsrom i nytt somatikkbygg. Prosjektet er i henhold til prosjektplan og 

planlagt ferdigstilt ultimo 2021.

Nytt sykehus i Drammen
Sykehuspartner HF arbeider med prosjektplan for detaljering av fremtidig organisering av leveransene.

Ny klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Etablering av leveranseavtalen for Radiumhospitalet er utsatt fra 3. til 4. kvartal i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Det jobbes med anskaffelse av 
nettverksleverandør til Ny klinikk og Protonbygg Radiumhospitalet. Anskaffelsesgrunnlaget sendes ut i markedet i november/desember 2020. Detaljplanlegging av 
leveranser pågår, herunder operasjonalisering av Leveransefabrikken for Nye sykehusbygg.

Nytt psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Sykehuspartner HF arbeider med leveranseavtale til Sørlandet sykehus HF, planlagt ferdigstilt og godkjent i 3. kvartal 2020. Detaljplanlegging pågår.

Utvidelse av psykiatribygg ved Akershus universitetssykehus HF 
Sykehusbygg skal levere rapport fra konseptfasen til Helse Sør-Øst RHF. Videre fremdrift avventer godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF 26. november. 

Utvidelse av somatikkbygg ved Sykehuset Telemark HF
Konseptfasen er godkjent av styret i Sykehuset Telemark HF. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal beslutte de økonomiske rammene 26. november, før prosjektet 
fortsetter.

Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF 
Sykehuspartner HF, i samarbeid med helseforetakene, arbeider med å kartlegge og prioritere alle byggrelaterte leveranser for fase 1. Disse skal innlemmes i 
kundeplanen for de respektive helseforetak, for å sikre leveransekapasitet frem mot Nye sykehusbygg.



Kundetilfredshet 1. halvår 2020
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Skala fra 1-6

Kommentar:

Svarprosent = 35 med 216 utsendt og 75 svar 

Resultatet på 4,1 betyr at resultatmålet for 
KPI’en i OBD er nådd for denne målingen. 
Endringen fra 2019 2. halvår er signifikant 

Kundene fremhever følgende som positivt:

• Leveranseevne under Koronapandemien

• Dialog med Kundeansvarlig og Service 
Manager samt service fra Brukerstøtte

Kundene påpeker også flere utfordringer: 

• Fortsatt for lang leveringstid samt manglende 
forutsigbarhet

• Støtte til forskning og utvikling

• Økonomioppfølging

Leveranseevnen under Koronapandemien skaper 
forventninger om varig endring. Sykehuspartner 
HF arbeider med å implementere tiltak som skal 
bidra til at leveranseevnen under 
Koronapandemien kan bli permanent.

Kunde

Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall Totalinntrykk Antall

Gjennomsnitt for regionen 3,1 55 3,5 71 3,6 86 4,1 75

Sykehuset Telemark 2,2 6 3,3 8 3,5 6 4,6 5

Sykehuset i Vestvold 3,4 5 3,1 8 3,7 6 5,0 5

Sunnaas sykehus 2,8 3 3,7 3 3,3 4 4,0 1

Helse Sør-Øst RHF 4,2 6 4,3 7 5,0 6 5,0 5

Oslo universitetssykehus 2,5 10 3,2 5 3,2 13 4,3 7

Akershus universitetssykehus 4,5 4 3,3 6 3,6 8 4,7 6

Vestre Viken 2,8 6 3,9 7 3,8 6 4,8 6

Sørlandet Sykehus 3,7 7 4,0 8 3,6 7 4,0 8

Sykehuset Østfold 2,4 5 3,2 5 3,5 11 3,9 11

Sykehuset Innlandet 3,0 3 3,4 5 3,2 6 3,1 7

2020 1. halvår2018 2. halvår 2019 1. halvår 2019 2. halvår



Kundetilfredshet 1. halvår 2020

:
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.

Skala fra 1-6

Kommentar:

• Samtlige spørsmål unntatt nr. 3 (planer for neste periode) og 5 (økonomioppfølging) har vært gjenstand for en signifikant bedring siden 
forrige måling. Resultatmålet fra OBD på 4,1 er nådd (ref. spørsmål 9). 

• Deltagerantallet er lavere enn ved forrige måling, som antas å henge sammen med arbeidspress hos helseforetakene ifm Korona-
pandemien

• Leveranseevnen under Koronapandemien skaper forventninger om varig endring. Sykehuspartner HF arbeider med å implementere 
tiltak som skal bidra til at leveranseevnen under Koronapandemien kan bli permanent.

Spørsmål
2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019       

2. halvår

2020          

1. halvår
Spørsmål

2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019       

2. halvår

2020 1. 

halvår
Spørsmål

2018

2. halvår

2019

1. halvår

2019          

2. halvår

2020       

1. halvår

1. I hvilken grad har du opplevd 

Sykehuspartners tjenester som stabile siden 

forrige måling?

3,6 3,9 4,1 4,5

4. I hvilken grad er du fornøyd med dialogen du 

har hatt med Sykehuspartner siden forrige 

måling?

3,8 4,3 4,3 4,7

7. I hvilken grad opplever du at 

Sykehuspartner evner å drive kontinuerlig 

forbedringsarbeid som kommer 

helseforetakene i regionen til gode?

2,6 3,1 3,1 3,6

2. I hvilken grad  har avtalte endringer og tillegg 

blitt levert som planlagt siden forrige måling?
3,1 3,4 3,2 3,8

5. I hvilken grad er du fornøyd med 

økonomioppfølging fra Sykehuspartner (f.eks. 

kvalitet på tilbud, utforming av fakturaer, 

resultatrapporter etc)?

3,3 3,3 3,2 3,6

8. I hvilken grad opplever du at 

Sykehuspartner har vist 

virksomhetsforståelse for dere som 

helseforetak?

2,9 3,3 3,2 3,8

3. I hvilken grad kjenner du til hva 

Sykehuspartner skal levere til ditt foretak i 

løpet av neste halvår?

3,7 3,7 4,0 4,2

6. I hvilken grad opplever du at Sykehuspartner 

har vært tilgjengelig for ditt foretak siden forrige 

måling?

3,3 4,0 4,0 4,5

9. Samlet sett, hvor fornøyd har du vært 

med Sykehuspartner som leverandør siden 

forrige måling?

3,1 3,5 3,6 4,1

Gjennomsnitt for dimensjonen 3,5 3,7 3,8 4,2 Gjennomsnitt for dimensjonen 3,4 4,0 3,9 4,3 Gjennomsnitt for dimensjonen 2,9 3,3 3,3 3,8

1. Opplevd leveranseevne fra Sykehuspartner 2. Opplevd samarbeid med Sykehuspartner 3. Partner for helsetjenester i utvikling



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i august utgjør 1 552 som er betydelig under budsjett og skyldes en forsiktig start og forsinkelser i rekruttering som følge av koronapandemien.
Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per august er 7,6 % som er 0,8% lavere enn juli. Turnover har vært fallende siden mai.  
Sykefravær: Fraværet i 2 tertial ligger på et betydelig lavere nivå enn i 1 tertial. Sykefraværet i juli viser 4,1 %, mens hittil i år viser 3,9 %. Sykefraværet har vært jevnt nedadgående det 
siste året. Det lave fraværet i 2020 antas å henge sammen med koronasituasjonen ved at ansatte har jobbet hjemmefra, samt særlig fokus på smittevernstiltak

TILTAK:

Bemanningsutvikling: For å kunne justere bemanningsutfordringer på tvers av VO gjennom 2020 er det holdt igjen på noen stillinger slik at det vil være rom for å justere rammene for det 
enkelte VO. Koronapandemien har deretter forsinket framdrift på prosjekter / aktiviteter og dermed også ansettelser. Antall ansatte er forventet å øke ut året.

Sykefravær: Videreføring av systematisk oppfølging av det enkelte VO. Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå. Oppfølging HMS/IA/BHT-handlingsplan 2020.

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak.

19

r

 -

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

P
ro

se
n

t

SP 2018 SP 2019 SP 2020 Mål 2020 5,5% Gj.snitt hittil 2020



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Tema Formål Oppstart

Leverandøroppfølging
- To revisjoner

1. Vurdere i hvilken grad Sykehuspartner HF følger opp leverandørers forpliktelser, og hvordan       
leverandører ivaretar sine forpliktelser i henhold til databehandleravtaler for utvalgte 
leverandører. 

2. Vurdere en leverandørs databehandling og etterlevelse av
databehandleravtale/informasjonssikkerhet.

2020

Interne revisjoner under arbeid per 2. tertial

21

Revisjoner

Kommentar
Sykehuspartner HF vedtar årlig et program for internrevisjoner.  

I 2020 rettes fokus mot at tiltak etter revisjoner blir tilfredsstillende implementert, ved å sørge for at årsaksanalyse gjennomføres, tiltak 
implementeres/risiko aksepteres, samt  følge opp status. Dette for å sikre ønsket effekt av gjennomførte revisjoner. Se også Status funn 
interne revisjoner (neste side).
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Revisjoner – status funn fra interne revisjoner

Kommentar:
I 2020 har Sykehuspartner HF økt fokus på å ta ut gevinsten av gjennomførte revisjoner ved å sikre at revisjonsfunn lukkes. 
Noen tiltak er tid- og ressurskrevende, og håndteres videre gjennom etablerte prosjekter. 

Tema Tertial/År Funn Status

Avhending av IKT-utstyr (unntatt offentlighet) T3, 2018 9 avvik
1 observasjon

Oppfølging av revisjonen avsluttes. Alle funn er lukket.

Etterlevelse av prosjektmetodikk T3, 2018 8 avvik
2 observasjoner

Oppfølging av revisjonen avsluttes. Alle funn er lukket.

Tilgangsstyring (unntatt offentlighet) T3, 2018 8 avvik 
2 observasjoner

Oppfølgingen av revisjonen avsluttes. Fire avvik følges videre opp 
gjennom program STIM. Øvrige funn er lukket.

Miljørevisjon T1, 2019 3 observasjoner 1 
anbefaling

En observasjon knyttet til mål- og handlingsplan følges videre opp. 
Øvrige funn er lukket.

Prosessmodenhet Incident, Problem og Change i Nettverk T1, 2019 6 observasjoner En observasjon knyttet til forbedringsarbeid, og en observasjon 
knyttet til kapasitet og tilgjengelighet følges videre opp. Øvrige 
funn er lukket.

Restanser etter risiko- og sårbarhetsanalyser
(unntatt offentlighet)

T1, 2019 3 avvik Oppfølging av revisjonen avsluttes. Tre avvik følges opp gjennom 
prosjekt for verktøystøtte til styringssystemet i Sykehuspartner HF.

Brannmursendringer T2, 2019 5 avvik, 
1 observasjon

Oppfølgingsrevisjon ble gjennomført våren 2020. Ett avvik knyttet 
til bestillingsrutiner følges opp videre. Øvrige funn er lukket.

GDP - Grossisttillatelse T3, 2019 4 avvik, 
1 observasjon

Oppfølging av revisjonen avsluttes. Alle funn følges opp videre i 
overlevering av grossisttillatelsen til Helse Sør-Øst RHF.

CERT District Zero (unntatt offentlighet) T3, 2019 4 avvik, 
1 observasjon

Ett avvik knyttet til bestillingsrutiner følges opp videre. 
Øvrige funn er lukket.

Applikasjonsrevisjon – Prosang T3, 2019 7 avvik, 
1 observasjon

Ett avvik knyttet til logger følges opp videre. Øvrige funn er lukket. 

Oppfølging og etterlevelse av databehandleravtaler T1, 2020 2 avvik,
12 observasjoner

5 anbefalinger

Ett avvik knyttet til avtaleutarbeidelse følges videre opp. Ni 
observasjoner knyttet til blant annet malverk, varsling og 
underleverandører følges videre opp. Øvrige funn er lukket.

Miljørevisjon T1, 2020 2 observasjoner To observasjoner knyttet til miljøbevissthet følges opp videre.
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Revisor Mål Status Kommentar

Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-

systemer.

Pågår. Jf. sak 010-2019

Jf. sak 072-2019

Jf. sak 016-2020

Konsernrevisjonen Følgerevisjon av STIM. Pågår fortløpende, tertialvis.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 

i sak 102-2020, i møte 24. 

september, ny innretning av 

følgerevisjon for STIM.  Det vises til 

sak 073-2020. 

Jf. sak 055 og 058 i 

2019 og sak 003, 041 i 

2020. 

Sykehuset i Østfold HF Sykehuset Østfold HF har bedt om 

dokumentasjon fra Sykehuspartner HF etter 

krav i databehandleravtale og 

personvernforordningens artikler 28, 30 og 

32. 

Pågår. Dokumentasjon er 

sendt Sykehuset 

Østfold HF. 

Sykehuspartner HF 

forventer ikke å bli 

involvert i den videre 

behandlingen. Saken 

avsluttes.

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved Sykehuspartner. Orientert om 

kommende tilsyn i 

2021.

Revisjoner

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller er gjennomført per 2. tertial
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Fullmaktssaker per 2. tertial

Sak Tittel Aktuelt vedtakspunkt Status

013-2020/

047-2020

Innføring av kryptert stamnett – program STIM/

Prosjekt innføring av kryptert stamnett –

oppfølging av vedtak

4 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

07. juli 2020

025-2020/ 

043-2020

Windows 10 – revidert plan – program STIM/

Transformasjon og oppgradering til Windows 10 –

revidert levreanseplan og kostnadsomfang

2

4
Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

07. juli 2020

033-2020 Revidert plan og budsjett for prosjekt privilegerte

tilganger (PAM)

2 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

044-2020 Revidert plan og budsjett for prosjekt 

Sikkerhetssone

2 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

045-2020 Prosjekt trådløst nett – program STIM –

finansiering 2020

1 Søknad godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

20. august 2020

046-2020 Prosjekt modernisering av nett – program STIM 2 Sendt Helse Sør-Øst 18. juni 2020

048-2020 U.off. – søknad om fullmakt til inngåelse av avtale 3 Sendt Helse Sør-Øst 18. juni 2020



Operasjonell status

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering
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Innholdsfortegnelse



Operasjonalisering av strategi og prioriterte satsningsområder medvirker sammen med iverksatte prosessforbedringer til redusert 
risiko for manglende måloppnåelse.

Applikasjonssanering, sammen med styrket kontroll på kritiske komponenter og sikring av nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-
tjenester, har bidratt til redusert risiko for kritiske hendelser som følge av vedlikeholdsetterslep. Oppgraderingen av Windows 10 går i 
henhold til revidert plan. 

Arbeide for med å styrke informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess for å møte et trusselbilde som er i utvikling. 
Sikkerhetstiltak, applikasjonssanering og øvrige tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslep og infrastrukturmodernisering er vesentlig for 
en reduksjon av risikonivå. Det forventes at utviklingen av 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, sammen med positive resultater innen sikker 
og stabil drift. Tydeliggjøring av prosesser og roller, samt porteføljestyring og styrking av governance for masterdata videreføres som 
tiltak for å sikre forbedring innenfor området og videre reduksjon av risiko. 

I STIM er det gjennomført  omfattende endringer i organisering, og hvor ansvar og styringslinjer er tydeliggjort. 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 vil bidra til å redusere risiko. 

Organisasjonsutvikling er sammen med øvrige utviklingsløp og operasjonelle forbedringer avgjørende for utvikling av Sykehuspartner 
HF. Kompetanseutvikling ( risiko #7 i tidligere risikovurdering) inngår sammen med organisasjonsmessig forhold, kultur og 
endringskapabilitet i ny risiko. Risikoen reflekterer et større spekter av faktorer, og som medfører en høyere sannsynlighet enn
tidligere risiko knyttet til kompetanseutvikling.

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

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

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

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

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

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

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

7 - Organisasjonsutvikling: Det er en risiko for at manglende evne til organisasjonsutvikling 
kan gi svekket endrings- og leveranseevne

4
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6

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

Risikobilde etter tiltak

Risikobilde - nåsituasjon

4

3

Overordnet risikobilde

1

1 2
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7

3

5
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Risiko Prioriterte tiltak Fremdrift

1 - Måloppnåelse • Avklaring og prioritering av oppgaver og ansvar – regionale 
føringer og kundeplaner

• Etablere porteføljestyring i Sykehuspartner og bidra i 
arbeidet med å etablere helhetlig porteføljestyring og 
arkitekturstyring i foretaksgruppen

• Gjennomgående styringsdata, automatisere datafangst, 
governance for masterdata/grunndata, samt innføre 
verktøy for styringsdata

• Operasjonalisere tjenesteorientering med tilhørende 
organisasjonsutviklingsløp

• Strategisk målbilde 2025 og prioritere satsningsområder

• Sykehuspartner HF har etablert kundeplaner som bidrar til god dialog med 
helseforetakene om prioritering av leveranser og følger opp regionale føringer, for 
eksempel etablering av bruksvilkår. 

• Sykehuspartner HF har etablert porteføljestyring og videreutvikler denne. 
Sykehuspartner HF bidrar i prosess for etablering av helhetlig porteføljestyring og 
regional arkitekturstyring styrt av Helse Sør-Øst RHF. 

• Forbedring av datakvalitet i datakilder og tilgjengeliggjøring av styringsinformasjon 
pågår.

• Fremdrift i henhold til plan. Ny forenklet leveranseprosess og roller er 
operasjonalisert.

• God framdrift innenfor prioriterte satsningsområder: Standardisering og sanering, 
økt leveranseevne, samt definering av kjernevirksomheten. 

2 - Vedlikeholdsetterslep • Sikre gjennomføring av livssyklushåndtering med prioritet 
på end of life og end of support på produkter, herunder 
rydding/ sanering av legacy

• Applikasjonssanering

• Sikre nødvendig infrastruktur for kritikalitet 1-tjenester

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

• Følge opp iht. revidert utrullingsplan for Windows 10 basert 
på input fra gjennomgang av applikasjonsporteføljen.

• Tiltak pågår som har gitt betydelig bedre kontroll på kritiske komponenter.

• Avtale med alle helseforetak om sanering. Prioritert satsing vil bidra med ytterligere 
sanering av applikasjoner.

• Prosessen for prioritering av midler på tvers av fagområder har gitt en bedre 
kontroll og utnyttelse av midler. Utskifting av infrastruktur gjennomføres iht. plan.

• Reviderte beredskapsplaner knyttet til utfall og gjenoppretting av tjeneste 
er gjennomført.

• Utrulling pågår. En omfattende standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen gjennomføres i samarbeid med det enkelte HF. 

Risikoreduserende tiltak
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3 -
Informasjonssikkerhet

• Gjennomføre initiativ gjennom programmet STIM for styrking 
av verktøy og IKT infrastruktur

• Gjennomføring av prioritert satsningsområde –
standardisering og sanering

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

• Sikkerhetskompetanseheving

• Gjennomføring av revisjoner og internkontroll

• Fremdrift i hovedsak i henhold til plan. Gjennomført prioriterte tekniske tiltak for å 
øke sikkerheten, blant annet knyttet til  klientpolicy og herding.

• God framdrift på arbeidet

• God fremdrift på håndtering av databehandleravtaler.

• Oppfølging av avviksprosessen, gjennomføring av sikkerhetsskolen og ulike tiltak for 
å styrke kultur og etterlevelse. Oppfølging av tiltak knyttet til internkontroll og 
internrevisjoner.

• Arbeidet med regional protokoll for behandlingsaktiviteter i henhold til plan.

4 - Leveransekvalitet • Tydeliggjøre og implementere definisjon og eierskap for 
tjenester, sammen med prosesser, roller og ansvar for 
leveranser

• Styrke samarbeid og kompetanseoverføring mellom 
prosjekter og drift og forvaltning

• Styrke governance for masterdata/ grunndata 

• Sikre vareforsyning til helseforetakene

• Fremdrift i henhold til plan. God framdrift innenfor arbeidsstrømmer.

• Gjennomført tiltak for STIM og RKL. Pågående arbeide for å forbedre oversikt over 
portefølje og leveranser.

• Gjennomført lokale løft innen eiendelskontroll, arbeid pågår med å sentralisere og 
automatisere datauttrekk av kilder.

• Tett samarbeid med Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF for ivaretakelse av 
forsyningssikkerhet og styrking av beredskapsarbeid.

5 - Leverandørstyring • Styrke prosess, automatisering og verktøystøtte for asset
management og sikre fremdrift for å nå målbildet for 
lisenshåndtering

• Videreutvikle og profesjonalisere leverandørstrategi og 
leverandørstyring inkludert anskaffelsesprosessen

• Fremdrift henhold til plan.

Risikoreduserende tiltak
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6 -
Infrastrukturmodernisering

• Oppdatere STIM veikart med leveranser iht. oppdraget og målbilde. 

• Tydeliggjøre prosjektenes omfang, leveranser og avhengigheter og avdekke 
manglene i arkitekturen ift å oppnå totaliteten i oppdraget.

• Følge opp tilstandsvurdering av lokale datarom og kommunikasjonsrom i 
linjen og ha dialog med helseforetakene om oppgraderingskostnader og at 
påpeke at dette må inkluderes i budsjett for 2021 og ØLP 2022-25.

• Godkjennelse av design og prinsipper for felles regional plattform i 
Sykehuspartner HF styre. 

• Legge frem beslutningsgrunnlag for prosjekt Felles plattform for å møte de 
regionale behovene på kort sikt og lang sikt.

• Samarbeid med linjeorganisasjonen for å sikre at roller, rutiner og prosesser 
kommer på plass, og at det etableres en effektiv forvaltning som støtter opp 
under forbedret tjenestekvalitet. 

• Registrere ressursbestillinger i Clarity PPM tidsnok og med tilstrekkelig 
presisjon. Tett dialog med prosjektbemanning og ressurseier. Rapportere gap 
mellom meldt bestilling, allokering og faktisk leverte timer og når dette får 
konsekvenser for prosjektgjennomføringen. 

• Tilsette programarkitekt og –planlegger, og tydeliggjøre deres 
ansvar og oppgaver.

• STIM rapporterer krav fra prosjektene til Datakom som 
sammenstiller og er i dialog med HF. 

• Fremleggelse i Sykehuspartner HF styre 16.09.20.

• Fremleggelse for beslutning i tredje tertial 2020.

• Sikre fremdrift i prosjekt Fremtidig driftsmodell og sikre at ikke 
oppgaver faller mellom prosjekt Fremtidig driftsmodell, 
resterende prosjekt og linjen. 

• Løpende aktivitet. 

• Løpende aktivitet. 

7 - Organisasjonsutvikling • OU prosess for endret driftsmodell i tilknytning til 
infrastrukturmoderniseringen

• Tydeliggjøre roller, ansvar og organisering gjennom arbeidet med 
tjenestestyring

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

• Bygge kultur og endringskapabilitet

• Gjennomføres i tilknytning til program STIM.

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

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

• Operasjonaliseres i etterkant av vedtatt «smart bruk av 
Sykehuspartner.

Risikoreduserende tiltak


