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Styringsparametere  
September Mål-

opp-
nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Sikker og stabil drift

Løpende driftskvalitet - driftskalender 27 28 27 28 28 28

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

Antall kritiske hendelser 58 % 0,0 % -7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling 96,0 % 98,0 % 94,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 79,0 % 60,0 % 68,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker 1) +3,7 % -2,5 % +4,2 % -22,5 % -30,0 % -30,0 %

Brukertilfredshet 5,1 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 Rapporteres tertialvis 3,7 3,7 >=3,7 >=3,7

Leveransevolum Rapporteres tertialvis 6,4 % / 56 781 Nullpunktsmåling

Effektivisere driften 

Økonomisk resultat (inkl. Forsyningssenteret) 29,8 14,6 169,4 76,6 128 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 53 75 486 699 889 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 577 1 641 1 554 1 617 1 585 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 40 550 40 550

Sykefravær (per august) 3,6 % 5,5 % 3,9 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Logistikktjenester  Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,0 % 97,0 % 94,7 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 8,6%/1272 3,0 %/1 172 4,6 %/1272 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  5,2 % hittil i år.
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Driftskalender - grønne dager per HF Målet for måneden er ikke nådd. Målingen viser rullerende tre måneders gjennomsnitt av antall grønne dager for alle 
større helseforetak. I september har det vært flere hendelser som har berørt flere foretak, og tre av disse utløste rød 
beredskap. Det er en økning i kritiske hendelser etter planlagte endringer. Tiltak er identifisert og følges opp i etablerte 
prosesser, se beskrivelse under. 

Antall kritiske hendelser Målet for måneden er ikke nådd med en økning på 58% sammenlignet med september i fjor. Dette skyldes blant annet 
flere utfall på nettverk. I tillegg ser vi at enkelttjenester, som pasientjournalsystemet Dips og ressursstyringssystemet 
Imatis, har hatt flere hendelser i september enn tidligere måneder. Underliggende rotårsaker til feilsituasjonene følges 
opp i etablerte prosesser. I tillegg er følgende tiltak iverksatt: Kapasitetsutvikling for nett, servere og lagring blir 
spesielt fulgt opp og det er innført strengere krav til testing før produksjonssetting. Det vil også bli gjennomført en 
ekstern revisjon av september-hendelsene, og ytterligere tiltak forventes iverksatt som følge av denne. Hittil  i år er det 
fremdeles færre kritiske hendelser enn i 2019. 

Levert kapasitet iht. bestilling Målet for måneden er nådd. Resultatet er bedret med ett prosentpoeng siden forrige måling, og den positive 
utviklingen fortsetter. To ytterligere tiltak ble iverksatt i september for å sikre videre måloppnåelse, ny 
eskaleringsrutine og en gapsanalyse som skal identifisere gap og tiltak i ressursleveranser.

Redusere åpne saker Målet for måneden er ikke nådd. Årsaken er få ferdigstilte leveranser i måneden, blant annet som følge av flere høyt 
prioriterte innsatsområder som påvirker kapasiteten. Når bestillinger relatert til koronapandemien ekskluderes, er 
resultatet en reduksjon på 5,2 % hittil i år. Foreløpige tall viser at Sykehuspartner HF ligger an til å levere ca. 20% flere
leveranseoppdrag enn i 2019, økning i antall bestillinger bidrar negativt til måloppnåelse.
Det er iverksatt tiltak for å få kontroll på bestillingsinngangen fra og med høsten 2020, herunder etablering av 
tidligfaseteam som skal kvalifisere alle nye bestillinger, samt at det i forbindelse med kundeplan 2021 gjøres en 
gjennomgang av gamle bestillinger, hvor disse prioriteres eventuelt lukkes.  Tiltakene forventes å ha effekt på noe 
lengere sikt, og det er en risiko for at målet om reduksjon på 30% fra 2019 ikke nås i inneværende år.

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Målet for september er nådd. Målsettingen er ikke er nådd hittil i år. Det er fremdeles leveringsutfordringer for flere 
produktgrupper. Globale leverandører er påvirket av koronapandemien og dette antas å vedvare i lengre tid fremover.

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF september 2020

Oppsummering: 
Resultatet på 34 MNOK i september er 19 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet for september 
inkluderer justering av pensjonskostnader i form av økt basisramme med 1,3 MNOK. Totalt er 
personalkostnader 6 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet inkluderer redusert finanskost på 4 
MNOK. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Utgjør totalt 24 MNOK som er høyere enn tidligere 
perioder, men 6 MNOK lavere enn budsjett. Negativt avvik i konsulentinntekt er -4 MNOK 
lavere enn budsjett og aktivering 2 MNOK lavere. 

• 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 (1,9 MNOK), overtid (1,3 MNOK) og lite bruk av kurs og kompetansemidler. 
Forskyvninger av nyansettelser som følge av koronapandemien gir positivt avvik mot 
budsjett. 

• Avskrivinger: positivt avvik på 3 MNOK. Avskriving er lavere enn budsjett som følge av 
forsinket overføring av anlegg fra Regional IKT.

• 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 1 MNOK  høyere enn budsjett i perioden og er i hovedsak 
knyttet til økt aktivitet i Windows 10 prosjektet. 

• Andre driftskostnader: er 5 MNOK lavere enn budsjett i perioden. Avviket er fordelt på alle 
virksomhetsområder. 

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 9,6             8,3             1,3             

Driftsinntekter 343,3         339,0         4,3             

Konsulentinntekt 14,8           18,2           -3,5            

Sum driftsinntekter 367,7         365,6         2,1             

Lønnskostnader 88,7           90,6           1,9             

Overtid og ekstrahjelp 2,5             3,8             1,3             

Pensjonskostnad 13,6           12,5           -1,1            

Lønnsrefusjoner -2,4            -2,5            -0,1            

Annen lønn 14,5           18,1           3,6             

Aktiverbare timer -9,1            -11,5          -2,4            

Varekostnad 3,5             2,6             -0,9            

Avskrivninger 102,8         106,0         3,1             

Lisenser,service og vedlikehold 82,8           83,3           0,5             

Ekstern bistand 21,6           23,1           1,4             

Andre driftskostnader 13,2           18,3           5,0             

Sum driftskostnader 331,7         344,2         12,5           

Driftsresultat 35,9           21,3           14,6           

Nettofinans -2,3            -6,7            4,4             

Resultat 33,6           14,6           19,0           

Denne periode (Sep)



Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år

Oppsummering: 
Positivt avvik mot budsjett er 96 MNOK. Dette skyldes blant annet lavere personalkostnader (+30 
MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand  (+11 MNOK). For å unngå for høy inngangsfart i 2020 
ble det 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. Andre 
driftskostnader er 19 MNOK lavere enn budsjett. Kostnadene til program STIM er 15 MNOK lavere 
enn budsjettert per september. Finanskostnader er 11 MNOK lavere enn budsjett. 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på 49 MNOK kan hovedsakelig tilskrives en økning i kundestyrte 
avtaler. Herunder inngår utvidet support med +29 MNOK. Viderefakturering av kostnader er 
+12 MNOK og periferi +8 MNOK i forhold til budsjett. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og 
aktiverbare timer utgjør 26 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personalkostnadene er 38 MNOK lavere enn budsjett (justert for pensjon). 
Det positive avviket skyldes færre ansatte og begrenset bruk av kompetansemidler. Redusert 
arbeidsgiveravgift i andre kvartal gir en positiv effekt på totalt 9 MNOK. 

• Avskrivinger: Lavere avskrivninger på 5 MNOK 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 19 MNOK hittil i 2020

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 86,5               75,0                11,5          

Driftsinntekter 3 062,4           3 013,3            49,1          

Konsulentinntekt 104,6              128,3               -23,7         

Sum driftsinntekter 3 253,4           3 216,5            36,9          

Lønnskostnader 805,2              815,4               10,1          

Overtid og ekstrahjelp 34,9               34,7                -0,2           

Pensjonskostnad 122,1              112,4               -9,7           

Lønnsrefusjoner -24,2              -19,2               5,0            

Annen lønn 118,6              143,7               25,1          

Aktiverbare timer -75,4              -77,5               -2,2           

Varekostnad 34,6               23,6                -11,0         

Avskrivninger 903,1              908,3               5,3            

Lisenser,service og vedlikehold 757,1              752,0               -5,1           

Ekstern bistand 209,3              220,9               11,6          

Andre driftskostnader 148,2              167,3               19,1          

Sum driftskostnader 3 033,5           3 081,5            48,0          

Driftsresultat 219,9              135,0               84,9          

Nettofinans -47,3              -58,5               11,2          

Resultat 172,7              76,6                96,1          

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF september og hittil *) (I)

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

Investeringer styrt av Sykehuspartner HF og lokale 
investeringer:
Totale investeringer utgjør 486 MNOK mot budsjett på 
699 MNOK.  Av avviket utgjør Utstyrsforvaltning –
Finansiell leie 85 MNOK. For program STIM er 
investeringene 60 MNOK lavere enn budsjett på grunn av 
lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Som følge av dette er  
prognosen justert ned til 247 MNOK inkludert usikkerhet.
Lokale investeringer inkluderer 4 MNOK i investeringer 
knyttet til koronapandemien.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer hittil i år utgjør 74 MNOK mot et 
budsjett på 381 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 økt fra 1 310 MNOK til 1 346 
MNOK. Endringen gjelder 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 2020-09 

Anlegg under utførelse (AUU) 662 24 102 764

Kapitaliserte investeringer 11 411 47 457 -9 11 859

Avskrivninger -7 748 -102 -893 9 -8 632

SUM 4 324 -31 -333 3 991

 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 september 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 17 139 199 60 247 308 61

Sikker og stabil drift 9 138 161 23 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 4 57 82 26 82 99 17

Forvaltning av kundetjenestene 2 12 26 14 25 35 10

Automatisering og effektivisering 3 20 23 3 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 11 54 139 85 147 185 38

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 -2 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 9 23 13 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) 14 -14 15 -15

Infrastruktur LHL-bygget 2 2 -2 10 -10

Sum Investeringer styrt av SP 49 448 654 206 825 924 99

Lokal finansiering AHUS 4 4 6 6

Lokal finansiering SI 1 3 3 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 2 2 3 3

Lokal finansiering OUS 3 14 21 8 29 29

Lokal finansiering VV 5 7 2 9 9

Lokal finansiering SIV 4 2 -2 5 2 -3

Lokal finansiering ST 3 2 -1 3 2

Lokal finansiering SS 3 4 1 5 5

Lokal finansiering HSP 1 -1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 4 38 45 7 63 60 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 4

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 53 486 699 213 889 984 95

Regional forbedring 3 24 52 28 67 70 3

Overført fra Regional IKT 14 50 328 279 390 422 32

Sum investeringer styrt av HSØ 18 74 381 307 457 492 35

Totalt 71 560 1 079 519 1 346 1 476 130



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 og utrulling av telekom
løsning. I tillegg er oppstart av prosjektet Felles plattform forskjøvet, og utrulling Trådløst nett har hatt lavere aktivitet som følge 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 80 MNOK til Datasenter, 35 MNOK til Datakommunikasjon og 20 MNOK til Applikasjonsdrift.

• Sikkerhetstiltak (inkl. program ISOP): Av investert beløp på 57 MNOK utgjør programmet ISOP 36 MNOK hittil i år, som er 2 MNOK lavere enn periodisert budsjett pr 
september. Operativ sikkerhet har anskaffet ny HW for totalt 15 MNOK hittil i år 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 september gjelder i hovedsak radiologi (RIS)-prosjekt for Viken Vestre HF og Regional kurve og medikasjon.

• Automatisering og effektivisering: Pr september er det ni prosjekter i porteføljen som er i gjennomføringsfasen, hvor prosjektet «Ny kundeportal» har størst pådrag med 6 
MNOK.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I tillegg til utplassert utstyr på 54 MNOK med finansiell leie i år, er det også utplassert utstyr for 24 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 september 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 67 MNOK. Prosjekt for innføring av nytt regionalt fakturaflytsystem utgjør 10 MNOK av totalt pådrag på 24 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 279 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 september og hittil 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter: Tilnærmet som forventet for perioden og hittil i 
år. Driftsinntekter er 5 MNOK under budsjett 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. Driftskostnader er høy i perioden på grunn av  
merkostnader belastet forsyningssenteret knyttet til nasjonalt 
beredskapslager.

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 79 78 0 655 660 -5 906

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 79 78 0 655 660 -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 70 70 0 582 587 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 13 9 -4 76 73 -3 101

Sum driftskostnader 82 78 -4 658 660 2 906

Driftsresultat -4 0 -4 -3 0 -3 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat -4 0 -4 -3 0 -3 0

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Sep) Hittil i år



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

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har per. september opparbeidet et betydelig 
positivt budsjettavvik (+ 82 MNOK før nettofinans). 

Avviket skyldes hovedsakelig besparelser knyttet til lønn og 
ekstern bistand (+42 MNOK). 

I tillegg gir lave kostnader i program STIM (+15 MNOK), lave 
finanskostnader (+11 MNOK) og et godt resultat i HRØR (+18 
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
• Forsert avskrivning LRA (lokal registreringsautoritet)
• Økte lisenskostnader knyttet til CITRIX-lisenser 

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

Per august er Sykehuspartner HFs årsprognose 128 MNOK som er 
28 MNOK bedre enn budsjett.   
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Ingen helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i september. Ni hendelser har berørt to eller flere foretak, herunder tre hendelser på sentralt datasenter som har medført rød beredskap.

Driftskalender september



Kritiske hendelser september
Målet for september er ikke nådd. Se avvikskommentar i foil 5. Hittil i år er det fremdeles en forbedring i forhold til tidligere år. 
Det ble utført et unormalt høyt antall endringer i september 2019. 

11

Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til forberedelse 

av endringer inn i produksjon 
fra prosjekter og forvaltning 

• Videreføring av 
endringskontroll og forsterket 
bemanning

• 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
• Videre bredding av 

Problemprosessen for å 
redusere antallet gjentagende 
feil som kan føre til kritiske 
hendelser



Håndtering av korona-situasjonen

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

har formell oppstart 12. oktober (utsatt pga. dataangrepet mot 
Sykehuset Innlandet HF)

• I perioden frem til 12. oktober skal innsatsteam fortsatt 
håndtere koronarelaterte leveranser. 

• De to store prosjektene (Samhandlingsløsning for regionalt 
læringsnettverk og Nettverksløsning for avansert 
hjemmesykehus) videreføres med eierskap i linjen fra 
12.oktober

Hva er levert
• Antall oppdrag mottatt: 429*

• Antall oppdrag levert ferdig: 385
• Antall virkedager i snitt per oppdrag levert: 20,6
• Antall oppdrag under arbeid: 47

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

Saker under arbeid
• Samhandling regional intensivopplæring (i gang)
• Nettverksløsning for hjemmesykehus (utrulling)
• Elektronisk formidling til eksterne i Public 360 er satt i 

produksjon
• Bestillingsløsningen for Koronatesting er i omfattende bruk, 

denne videreutvikles i tråd med endringer besluttet av Helse 
Sør-Øst RHF.

Volumet av bestillinger er fortsatt på et lavt nivå.

Koronarelaterte bestillinger vil følge ordinær bestillingsprosess fra
oktober 2020 og denne utvidede rapporteringen opphører. 



• STIM styregodkjente prosjekt i gjennomføringsfase er i hovedsak på plan.

• Prinsipper og overordnet design for etablering av felles plattform ble besluttet av styret i Sykehuspartner HF 16. september 2020. 
Tydelig retning for moderniseringsarbeidet er dermed definert. Beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen for Felles plattform 
trinn 1, som skal sikre miljø for regional radiologi og multimedialøsning (RAD/MML), fremmes for STIM programstyringsgruppe 2. 
november 2020.

• Prosjekteierskapet for Fremtidig driftsmodell i linjen skal bidra til å tilrettelegge for mer strømlinjeformet overføring av programmets 
leveranser til drift, og at gevinster og effekter realiseres. Programmet definerer en leveransemodell som skal benyttes for å
kommunisere kapabilitetene STIM skal levere og til å koordinere, styre og overvåke omfang, leveranser (release), avhengigheter og 
gevinster på tvers av programmet. 

• I henhold til beslutning i Helse Sør-Øst RHF i september har prosjekt Mobilitetsplattform forsert leveranseplanen for innføring av 
Secure Mail. Active Sync mot internett ble stengt 11. september 2020.

• Prosjekt Regional telekomplattform har startet utrulling pilot ved Oslo universitetssykehus HF.

Program STIM – overordnet status september 2020



• Per utgangen av september har prosjekt Windows 10 totalt oppgradert 13 906 klienter, 1 491 flere enn ved forrige rapportering. 
Dette er i henhold til plan. 

• 10 939 aksesspunkt er hittil aktivert for trådløst nett, av en estimert total på omkring 15 300. Design er ferdig for Sykehuset 
Innlandet HF ved Hamar, Elverum og Tynset. 

• Innføring av Secure Mail pågår for alle helseforetak. 4 500 av anslagsvis 7 000 brukere er hittil innrullert. 

• Prosjekt Privilegerte tilganger har gjennomført og fått godkjent pilot for løsningen for Privileged access management (PAM). 

Program STIM – gjennomførte leveranser september 2020



• Prosjekt Windows 10 skal ha tilrettelagt totalt 18 100 klienter og ha ferdigstilt detaljert utrullingsplan for 2021.  

• Regional Citrix-plattform skal produksjonsettes for Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF. 

• Innføring av Mobilitetsplattform og Secure Mail forventes godkjent av helseforetakene i henhold til forsert leveranseplan. 

• Prosjekt Regional telekomplattform skal ferdigstille hovedutrulling av pilot ved Oslo universitetssykehus HF. 

• De siste aksesspunktene for trådløst nett for Revmatismesykehuset skal aktiveres. Starte opp planlegging på enkelte lokasjoner ved 
Sykehuset Østfold HF. 

• Invitasjon om prekvalifisering av leverandører for modernisering av nett skal sendes så snart fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF foreligger. 

• Regional autentiseringstjeneste skal overleveres til linjen i Sykehuspartner HF. 

Program STIM – planlagte leveranser oktober 2020



• Invitasjon til prekvalifisering av leverandører til oppgradering og modernisering av lokalnettene ved helseforetakene i regi av 
prosjektet Modernisering av nett forsinkes i påvente av godkjenning fra Helse Sør Øst RHF. Tidspunkt for utsendelse var opprinnelig 
28.08.2020. Ytterligere utsettelse øker risikoen for at tilkobling til kryptert stamnett også forsinkes.

• Tiltak: Vurdere alternativer for å møte krav om kryptering og alternativer for planlagt anskaffelse for modernisering. 

• Krav til differensiert autentisering i sikker sone medfører at prosjektet Styrket autentisering er forsinket med å tilby 
autentiseringsmetode for Sykehuspartner-ansatte som skal benytte PAM-tjenesten for å få privilegerte tilganger. 

• Tiltak: Prosjektet Styrket autentisering vil sammen med driftsteam sikker sone etablere og forankre metode for differensiert 
autentisering innen 9. oktober og PAM-prosjektet komprimerer innrulling av brukere for å levere innenfor vedtatte ramme.

• Avvik mot plan for prosjekt Regional Citrix-plattform grunnet at test mot testsenter Sykehuset Østfold HF ikke er mulig i påvente av 
ny løsning og rydding i brukerkontoer. I tillegg forsinkes infrastrukturarbeidet for Oslo universitetssykehus HF grunnet krav om
delta-ROS. 

• Tiltak: Prosjektbemanningen økes så langt mulig for å øke fremdriften med mål om å gjennomføre innenfor eksisterende 
rammer. 

Program STIM – avvik mot plan



Avvikshåndtering september

Antall åpne avvik

I september var det en liten nedgang i antall åpne avvik. Den totale beholdningen av åpne avvik er fremdeles stor, som blant annet skyldes at en del av de interne avvikene fra august venter på 
videre avklaringer.

september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september

Åpne avvik forrige periode 159 153 154 149 164 171 166 179 190 172 198 212 256

Nye avvik 51 80 70 46 63 48 49 37 40 58 27 94 53

Internt innmeldt 26 29 41 23 32 27 31 29 16 22 23 69 18

Eksternt innmeldt 24 50 28 23 31 21 18 8 24 36 4 25 35

Lukkede avvik 48 79 75 31 56 53 36 26 58 32 13 50 60

Åpne avvik per månedsslutt 153 154 149 164 171 166 179 190 172 198 212 256 249



Organisasjon og medarbeidere

TILTAK:

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

Sykefravær: Jevnlige 1-1 samtaler, systematisk oppfølging av det enkelte virksomhetsområdet (VO). Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå. Oppfølging HMS/IA/BHT-
handlingsplan 2020. 

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak.
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Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i september utgjør 1 577 som er betydelig under budsjett og skyldes en planlagt forsiktig start i 2020 og deretter forsinkelser i rekruttering som følge 
av korona. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per september er 7,0 % som er 0,6 % lavere enn august og 2,6pp lavere enn tilsvarende periode i fjor. Turnover har vært fallende siden april. 

Sykefravær: Fraværet i august ligger på samme lave nivå som forutgående måneder. Det er nå realistisk med en måloppnåelse på 5,5 %. Sykefraværet har vært systematisk fulgt opp, og har 
vært jevnt nedadgående det siste året. Det lave fraværet i 2020 antas å henge sammen med koronasituasjonen ved at ansatte har jobbet hjemmefra, sammen med særlig fokus på 
smittevernstiltak.


