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Styringsparametere  
Oktober 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 27 28

Tilgjengelighet for brukere 99,99 % 99,00 % 99,98 % 99,00 % 99,90 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser -63 % 0,0 % -13 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Levere til regionale 
prosjekter

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

Prioritere
tjenestebestillinger og 
forbedre leveransepresisjon

Leveranser iht. avtalt dato med kunde 74,0 % 60,0 % 68,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Redusere åpne saker 1) +2,5 % -2,5 % +9,4 % -25,0 % -20,0 % -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) 29,9 13,2 199,3 89,8 210 MNOK 100 MNOK

Investeringer (inkl. lokale HF-investeringer) 79 71 565 770 826 MNOK 984 MNOK

Brutto månedsverk 1 620 1 642 1 561 1 619 1 585 1 623

Administrasjonseffektivitet Rapporteres årlig 12,0 % 12,0 %

IKT-kostnad per ansatt Rapporteres årlig 40 550 40 550

Sykefravær (per september) 3,9 % 5,5 % 4,0 % 5,5 % 5,0 % 5,5 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,3 % 97,0 % 94,9 % 97,0 % 95,0 % 97,0 %

HR-tjenester Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 6,1 %/1340 3,0 %/1 172 6,1 %/1340 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  1,8 % hittil i år.
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Driftskalender - grønne dager per 
helseforetak

Det har vært en vesentlig reduksjon i antall kritiske 1A-hendelser sammenlignet med forrige måned og med samme 
periode i fjor. Samtidig har det vært et høyt antall 2A-hendelser i oktober, hvor flere av hendelsene har berørt mer enn 
ett foretak. Arbeidet med hendelses – og årsaksanalyser iverksettes fortløpende i etablerte fora der alle involverte 
fagenheter deltar.

Levert kapasitet i henhold til 
bestilling

Målet for måneden er nådd, resultatet er uendret siden forrige måling. Lavere resultatoppnåelse i begynnelsen av året 
påvirker fremdeles resultatet for hittil i år, og estimatet for 2020 er nedjustert. 

Redusere åpne saker Prognosene viser at Sykehuspartner HF ligger an til å levere flere leveranseoppdrag enn i 2019. Når målet for måneden 
ikke er nådd, skyldes dette blant annet at inngående bestillinger fortsatt er vesentlig høyere enn antall ferdigstilte 
leveranser per måned. Hittil i år har antall åpne saker har økt (125 stk.). Når bestillinger relatert til koronapandemien 
ekskluderes, er resultatet en reduksjon på 1,8% hittil i år. 13% av de åpne sakene er levert, og det pågår arbeid for å 
lukke disse. 

Det er iverksatt tiltak for å få kontroll på bestillingsinngangen fra og med høsten 2020, herunder etablering av 
tidligfaseteam som skal gjennomgå og vurdere alle nye bestillinger før tilbud gis. I tillegg vil gamle bestillinger 
gjennomgås, prioriteres og eventuelt lukkes når kundeplan 2021 er etablert. Tiltakene vil ikke ha tilstrekkelig effekt på 
kort sikt til at målet om reduksjon på 30% fra 2019 nås i inneværende år. Estimatet justeres derfor til 20%. Tiltakene 
forventes å ha en langsiktig effekt.

Leveransepresisjon 
Forsyningssenteret

Målet for oktober er nådd. Målsettingen hittil i år er ikke nådd. Det er fremdeles leveringsutfordringer for flere 
produktgrupper. Den globale leveransesituasjonen er fortsatt påvirket av koronapandemien og antas å være det i lang 
tid fremover. Estimatet for året nedjusteres derfor fra 97% til 95%. 

Målekort - avviks- og endringskommentarer



Regnskap Sykehuspartner HF oktober 2020

Oppsummering: 
Resultat på 25 MNOK i oktober er 12 MNOK bedre enn budsjett. Resultatet for oktober 
inkluderer justering av pensjonskostnader i form av økt basisramme med 1,3 MNOK. Totalt er 
personalkostnader 2 MNOK bedre enn budsjett i perioden. Resultatet inkluderer redusert 
finanskost på 5 MNOK. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Utgjør totalt 26 MNOK som er høyere enn tidligere 
perioder, men 3 MNOK lavere enn budsjett. Negativt avvik i konsulentinntekt er -1 MNOK 
lavere enn budsjett og aktivering 2 MNOK i lavere. 

• Lønnskostnadene: Totale personalkostnader er 2 MNOK lavere enn budsjett. Korrigert for 
avvik på pensjon er personalkostnadene 3 MNOK lavere enn budsjett. Avviket skyldes lite 
bruk av kurs og kompetansemidler. Forskyvninger av nyansettelser som følge av 
koronapandemien gir positivt avvik mot budsjett. 

• Avskrivinger: Positivt avvik på 1 MNOK. Avskrivningsnivået for oktober øker i forhold til 
september på grunn av driftsettelse av løsning fra STIM og ibruktakelse av lisenser og 
hardware. 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 5 MNOK  lavere enn budsjett i perioden. Avviket er 
fordelt på alle virksomhetsområder. 

• Andre driftskostnader: er i tråd med budsjett i perioden.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 9,6              8,3              1,3              

Driftsinntekter 343,1          338,7          4,4              

Konsulentinntekt 17,0            18,3            -1,3            

Sum driftsinntekter 369,7          365,3          4,5              

Lønnskostnader 89,9            90,6            0,7              

Overtid og ekstrahjelp 4,9              3,8              -1,1            

Pensjonskostnad 13,6            12,5            -1,1            

Lønnsrefusjoner -4,4            -2,5            1,9              

Annen lønn 16,8            18,6            1,8              

Aktiverbare timer -9,2            -11,3           -2,1            

Varekostnad 5,6              2,6              -3,0            

Avskrivninger 106,1          107,5          1,3              

Lisenser,service og vedlikehold 84,3            83,3            -0,9            

Ekstern bistand 17,0            22,1            5,0              

Andre driftskostnader 18,0            18,2            0,2              

Sum driftskostnader 342,6          345,4          2,8              

Driftsresultat 27,1            19,9            7,2              

Nettofinans -1,6            -6,7            5,1              

Resultat 25,5            13,2            12,3            

Denne periode (Okt)



Regnskap Sykehuspartner HF hittil i år oktober 2020

Oppsummering: 
Positivt avvik mot budsjett er 108 MNOK. Dette skyldes blant annet lavere personalkostnader (+33 
MNOK) og redusert nivå på ekstern bistand  (+17 MNOK). For å unngå for høy inngangsfart i 2020 
ble det holdt igjen på rekruttering og ekstern innleie første halvdel av året. Denne effekten har blitt 
ytterligere forsterket som følge av at planlagte ansettelser har blitt forskjøvet ut i tid som følge av 
koronapandemien. Andre driftskostnader er 19 MNOK lavere enn budsjett, og dette er 
hovedsakelig knyttet til lave møte- og reisekostnader. Kostnadene til program STIM er 20 MNOK 
lavere enn budsjettert per oktober. Finanskostnader er 16 MNOK lavere enn budsjett. 

• Driftsinntekter: Positivt avvik på 53 MNOK kan hovedsakelig tilskrives en økning i 
kundetjenester med +31 MNOK. Herunder inngår utvidet support med +20 MNOK. 
Viderefakturering av kostnader er +12 MNOK og periferi +10 MNOK i forhold til budsjett. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer: Negativt avvik innen konsulentinntekter og aktiverbare 
timer utgjør 29 MNOK. 

• Lønnskostnadene: Personalkostnadene er 43 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 hittil i år på 6 MNOK skyldes lavere investeringsnivå enn 
planlagt 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 hittil i år, 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 blant annet som følge av 
reduserte møte- og reisekostnader.

*) Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Sykehuspartner HF

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 96,1                83,3                 12,7          

Driftsinntekter 3 405,5           3 351,9            53,6          

Konsulentinntekt 121,6              146,5               -24,9         

Sum driftsinntekter 3 623,2           3 581,8            41,4          

Lønnskostnader 895,1              906,0               10,9          

Overtid og ekstrahjelp 39,8                38,5                 -1,3           

Pensjonskostnad 135,7              124,9               -10,8         

Lønnsrefusjoner -28,6               -21,7                6,9            

Annen lønn 135,4              162,2               26,8          

Aktiverbare timer -84,5               -88,8                -4,3           

Varekostnad 40,2                26,3                 -14,0         

Avskrivninger 1 009,2           1 015,8            6,6            

Lisenser,service og vedlikehold 841,4              835,3               -6,0           

Ekstern bistand 226,3              242,9               16,6          

Andre driftskostnader 166,2              185,5               19,3          

Sum driftskostnader 3 376,1           3 426,9            50,7          

Driftsresultat 247,0              154,9               92,1          

Nettofinans -48,9               -65,2                16,3          

Resultat 198,2              89,8                 108,4         

Hittil i år



Investeringer Sykehuspartner HF oktober 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 565 MNOK mot budsjett på 770 
MNOK.  Av avviket utgjør Utstyrsforvaltning – Finansiell 
leie 69 MNOK. For program STIM er investeringene 71 
MNOK lavere enn budsjett på grunn av lavere 
aktivitetsnivå enn planlagt. Som følge av dette er  
prognosen justert ned til 200 MNOK (uten usikkerhet). 
Lokale investeringer inkluderer 4 MNOK i investeringer 
knyttet til koronapandemien.

Investeringer styrt av Helse Sør-Øst RHF:
Totale investeringer hittil i år utgjør 77 MNOK mot et 
budsjett på 398 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 fra 1 346 MNOK til 1 
291 MNOK etter forrige rapportering. Endringen gjelder
STIM, Forvaltning av kundetjenestene, Infrastruktur i 
Regional IKT 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 2020-10 

Anlegg under utførelse (AUU) 662 -19 83 745

Kapitaliserte investeringer 11 411 102 559 -9 11 961

Avskrivninger -7 748 -106 -990 9 -8 729

SUM 4 324 -23 -348 3 977

 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 oktober 
 Årsbudsjett 

 Avvik 

bud-

årsprognose 

STIM 10 149 220 71 200 308 108

Sikker og stabil drift 25 164 176 13 235 235

Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP) 3 60 88 29 82 99 17

Forvaltning av kundetjenestene 2 14 29 15 20 35 15

Automatisering og effektivisering 3 23 25 2 30 30

Utstyrsforvaltning - Finansiell leie 31 85 154 69 147 185 38

Utstyrsforvaltning - Egen finansiering 2 -2 2 -2

Infrastruktur i Regional IKT 9 25 16 20 30 10

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 1 3 -3 9 -9

Sum Investeringer styrt av SP 76 523 720 197 763 924 161

Lokal finansiering AHUS 5 5 6 6

Lokal finansiering SI 3 3 4 4

Lokal finansiering SUN 1 1

Lokal finansiering SØ 2 3 3 3

Lokal finansiering OUS 1 15 24 9 29 29

Lokal finansiering VV 1 6 8 1 9 9

Lokal finansiering SIV 4 2 -2 5 2 -3

Lokal finansiering ST 3 2 -1 3 2

Lokal finansiering SS 1 3 4 1 5 5

Lokal finansiering HSP 1 -1

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 4 42 50 8 63 60 -3

herav Korona lokalt finansierte IKT-investeringer 4

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 79 565 770 205 826 984 158

Regional forbedring 3 28 58 31 67 70 3

Overført fra Regional IKT 50 340 290 398 422 24

Sum investeringer styrt av HSØ 3 77 398 321 465 492 27

Totalt 83 643 1 168 526 1 291 1 476 185



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: Forsinkelser og forskyvninger gir lavere investering hittil i år. Forsinkelsene er behandlet i egne saker og i revidert programplan. Forsinkelse i gjennomføring av felles 
plattform utgjør størst avvik. Forskyvning av aktiviteter knyttet til Trådløst nett, dels på grunn av Covid-19 og hvor at helseforetakene ikke får gjort forarbeid for utplassering. 
Forsinkelse med etablering av telekom kjerne i 2. kvartal og påfølgende utrulling av løsningen. Større omfang på tilrettelegging av applikasjoner på Windows 10 prosjektet
enn planlagt.

• Sikker og stabil drift: Investert beløp fordeler seg i hovedsak med 90 MNOK til Datasenter, 37 MNOK til Datakommunikasjon, 32 MNOK til Applikasjonsdrift og 4 MNOK til 
Telekommunikasjon.

• Sikkerhetstiltak (inkl. program ISOP): Av investert beløp på 60 MNOK utgjør programmet ISOP 38 MNOK hittil i år, som er 1 MNOK lavere enn periodisert budsjett pr 
oktober. 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 oktober gjelder i hovedsak radiologi (RIS)-prosjekt for Viken Vestre HF og Regional kurve og medikasjon.

• Automatisering og effektivisering: Pr oktober er det ni prosjekter i porteføljen som er i gjennomføringsfasen, hvor prosjektet «Ny kundeportal» har størst pådrag med 7 
MNOK.

• Utstyrsforvaltning – Finansiell leie: I tillegg til utplassert utstyr på 85 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 oktober 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: Prosjekt for innføring av nytt regionalt fakturaflytsystem utgjør 12 MNOK av totalt pådrag på 28 MNOK.

• Overført anlegg fra Regional IKT: Avviket på 290 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 oktober og hittil 2020

Oppsummering:

• Driftsinntekter: 3 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. 

Helse Sør Øst Forsyningssenter

(MNOK)  Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 0 0 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 84 82 1 739 742 -3 906

Konsulentinntekt 0 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 84 82 1 739 742 -3 906

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 72 73 1 654 660 6 806

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 9 2 84 82 -1 101

Sum driftskostnader 79 82 3 738 742 5 906

Driftsresultat 4 0 4 1 0 1 0

Nettofinans 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 4 0 4 1 0 1 0

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Okt) Hittil i år



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

Oppsummering:

Sykehuspartner HF har per. oktober opparbeidet et betydelig positivt 
budsjettavvik (+ 110 MNOK). 

Avviket skyldes hovedsakelig besparelser knyttet til lønn og ekstern 
bistand (+49 MNOK). 

I tillegg gir lave kostnader i program STIM (+20 MNOK), lave 
finanskostnader (+16 MNOK) og et godt resultat i HRØR (+21 MNOK) 
positive avvik.  

Det positive avviket per oktober forventes å vedvare ut 2020, før 
avregning mot helseforetak. Blant forhold som påvirker resultatet for 
resterende del av 2020 er:
• Høy aktivitet STIM (Windows 10)
• Økte lisenskostnader knyttet til CITRIX-lisenser (Korona) og øvrig 

utvidelse av lisensperiode. 
• Sikkerhetshendelse ved Sykehuset Innlandet
• Avregning av HRØR / finans

Per oktober er Sykehuspartner HFs års-prognose 208 MNOK som er 108 
MNOK bedre enn budsjett (før avregning).   

 Regnskap  Budsjett  Avvik  Regnskap  Budsjett  Avvik 

Basisramme 10 8 1 96 83 13 100

Driftsinntekter 427 421 6 4 145 4 094 50 4 943

Konsulentinntekt 17 18 -1 122 147 -25 178

Sum driftsinntekter 453 448 6 4 362 4 324 38 5 221

Lønnskostnader 90 91 1 895 906 10,85 1 088

Overtid og ekstrahjelp 5 4 -1 40 39 -1 46

Pensjonskostnad 14 12 -1 136 125 -11 150

Lønnsrefusjoner -4 -2 2 -29 -22 7 -27

Annen lønn 17 19 2 135 162 27 201

Aktiverbare timer -9 -11 -2 -85 -89 -4 -107

Varekostnad 77 76 -2 694 686 -8 837

Avskrivninger 106 107 1 1 009 1 016 7 1 236

Lisenser,service og vedlikehold 84 83 -1 841 835 -6 1 002

Ekstern bistand 17 22 5 226 243 17 293

Andre driftskostnader 26 27 2 250 268 18 323

Sum driftskostnader 422 428 6 4 114 4 169 55 5 042

Driftsresultat 32 20 12 248 155 94 179

Nettofinans 2 7 5 49 65 16 79

Resultat 30 13 17 199 90 110 100

 Budsjett

2020 

Denne periode  (Okt) Hittil i årSykehuspartner HF inkludert 

Forsyningssenteret 
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Fem helseforetak hadde 28 eller flere grønne dager i oktober. Det har vært tre utfall på kundeportalen (ny versjon av Min Sykehuspartner) som har berørt flere foretak (Sykehuspartner HF, 
Sørlandet sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF).

Driftskalender oktober

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 oktober
Målet for oktober er nådd. Det jobbes videre med fokus på proaktive tiltak etter det høye antallet hendelser i september. 
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Tiltak:

Proaktive tiltak:
• Ekstern gjennomgang av 

kritiske hendelser for å 
identifisere forbedringstiltak

• 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



Program STIM – overordnet status oktober 2020

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

• Sykehuspartner HF gjennomfører kurs for deltakere i styringsgruppene for bedret rolleforståelse og eierstyring av prosjektene. 

• Gjennomført møte med Datatilsynet og orientert om planer og tiltak for å lukke pålegg om kryptering.

• Beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen fremmes for STIM programstyringsgruppe 02.11.20 for følgende prosjekt:

• Prosjekt Felles plattform trinn 1, som skal sikre prosjekt- og produksjonsmiljø for Regional radiologiløsning og multimediearkiv. 

• Prosjekt Mobilitet, som skal etablere arkitektur for mobile enheter, ny forretningstjeneste for mobile enheter, tjenesteorientert 
drifts- og forvaltningsmodell, oppdatert tilbuds- og leveransemodell samt standardiserte mobile profiler tilpasset etterspurte 
bruksområder.

• Prosjekt Fremtidig driftsmodell fremla konseptutredning for styringsgruppen 26.10.20. Det pågår forankring av konsept med 
linjeorganisasjonen.

• Sykehuspartner HFs ekstern kvalitetssikrer, Metier, gjennomfører kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og kvalitetssikring av 
styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2), av prosjekt Modernisering av nettverk. STIM grunnlagsdokumentasjon er kvalitetssikret 
og anbefaling til revidert STIM styringsdokument utarbeides. 



• 11 000 aksesspunkt er aktivert for trådløst nett, av en estimert total på 15 300. Trådløst nett er aktivert ved 
Revmatismesykehuset. 

• Innføring av Mobilitetsplattform og Secure Mail er i henhold til plan. 5 365 av anslagsvis 7 000 brukere er innrullert. 

• Regional Citrix-plattform er produksjonssatt for Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner HF. 

• Differensiert autentisering i sikker sone er satt opp slik at rett autentisering blir benyttet når Sykehuspartner HFs ansatte benytter 
PAM-tjenesten for å få privilegerte tilganger. Prosjekt Privilegerte tilganger innrullerer brukere fortløpende på løsningen.

• Invitasjon til prekvalifisering av leverandører for modernisering av nett er publisert på Doffin.
___________________________________

Prosjekt Windows 10: Totalt antall oppgraderte klienter pluss lagerbeholdning omfatter nå 18 649 klienter og overstiger mål på
18 100 per 31.10.20. Prosjektet fikk i Sykehuspartner HF styre 22.10.20 sak 075-2020 godkjent finansiering, jfr. styresak 043-2020, 
til å ferdigstille prosjektet iht. plan om 50 000 klienter oppgradert innen 30.11.21. Søknad om finansieringsfullmakt oversendt Helse 
Sør-Øst RHF

Program STIM – gjennomførte leveranser oktober 2020



• Prosjekt Trådløst nett gjennomfører montering og fortløpende aktivisering av aksesspunkter ved Oslo universitetssykehus HF.

• Innføring av Mobilitetsplattform og Secure Mail overlevert til helseforetakene.

• Prosjekt Regional Citrix-plattform fortsetter sanering av Windows 2008 servere og overleverer løsning til helseforetakene 
Sykehuspartner HF og Sykehuset Innlandet HF.

• Hovedutrulling av pilot regional telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF ferdigstilles. Brukerkartlegging på 
Radiumhospitalet gjennomføres og ferdigstilles.

• Prosjekt Styrket autentisering etablerer ny regional infrastruktur for den interne PKI-tjenesten (Public Key Infrastructure) for å 
kunne tilby sikrere sertifikater (SHA-2) til hele regionen. 

• Alle brukere i Sykehuspartner HF er innrullet i løsning for privilegerte tilganger. Prosjektleveransene overleveres  
linjeorganisasjonen og prosjektet avsluttes. Arbeidet med innrulling av alle brukere i Helse Sør-Øst foreslås videreført 
gjennom prosjektforslaget «En styrt vei inn».  

• Konseptet for fremtidig driftsmodell avklart og leveranser ihht. veikart startes.
________________________________

Prosjekt Windows 10 forventer å tilrettelegge 2 700 klienter i november. 

Program STIM – planlagte leveranser november 2020



• Invitasjon til prekvalifisering av leverandører til oppgradering og modernisering av lokalnettene ved helseforetakene er 
nå publisert, men prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan.

• Tiltak: Prosjektet reviderer plan i henhold til tidspunkt for utsendelse av prekvalifiseringsgrunnlaget innenfor 
kostnadsramme. Lite sannsynlig at sluttdato kan opprettholdes da gjeldende plan allerede er stram. 

• Innføring av Mobilitetsplattform og Secure Mail videreføres for å ta ut privateide mobile enheter fra løsningen, dialog 
med eier pågår. 

• Tiltak: Prosjektet planlegger arbeidet med å kartlegge og fjerne privateide mobile enheter i påvente av avklaring.

• Hovedutrulling av pilot regional telekomplattform ved Oslo universitetssykehus HF er forsinket med tre uker. 
Forsinkelsen skyldes primært tekniske utfordringer med enveis tale som følge av nettverksproblemer erfart i 
pilotutrullingen på Spesialsykehus for Epilepsi og integrasjonsutfordringer mellom Regional telekomplattform og dagens 
personsøk på Kvinneklinikken, Ullevål sykehus.

• Tiltak: Tekniske utfordringer med enveis tale ble løst i oktober. Løsningsforslag med informasjonsmateriell til 
dagens personsøk fremlegges for godkjenning hos helseforetak. For å redusere usikkerhet i utrullingen vurderes 
kritiske telefoner å stå igjen på gammel plattform inntil avklaringer er foretatt med helseforetak.

• Forsinkelse for regional Citrix-plattform til Sykehuset i Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF gir kapasitets- og 
tidsutfordringer for prosjektet.

• Tiltak: Prosjektet reviderer tidsplanen og gjennomfører innenfor kostnadsrammen.

Program STIM – avvik mot plan



Avvikshåndtering oktober
Den totale beholdningen av åpne avvik har vært stabil de siste tre månedene. Sykehuspartner HF arbeider videre med tiltak som kan redusere tiden det tar å håndtere avvikene. Prosessen med 
å anskaffe nytt støtteverktøy går som planlagt.

Antall åpne avvik

oktober novemberdesember januar februar mars april mai juni juli august september oktober

Åpne avvik forrige periode 153 154 149 164 171 166 179 190 172 198 212 256 250

Nye avvik 80 70 46 63 48 49 37 40 58 27 94 53 52

Internt innmeldt 29 41 23 29 26 31 29 16 22 23 68 18 25

Eksternt innmeldt 50 28 23 31 21 18 8 24 36 4 26 35 27

Lukkede avvik 79 75 31 56 53 36 27 58 32 13 50 59 43

Åpne avvik per månedsslutt 154 149 164 171 166 179 189 172 198 212 256 250 259



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i oktober utgjør 1 620 som er under budsjett og skyldes en forsiktig start og deretter forsinkelser i rekruttering som følge av koronapandemien. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 12 måneder) per oktober er 6,5 % som er 0,5 % lavere enn september og 3,1pp lavere enn tilsvarende periode i fjor. Turnover har vært fallende siden 
april.

Sykefravær: Fraværet i september ligger på samme lave nivå som i august. Sykefraværet har vært jevnt nedadgående det siste året. Det lave fraværet henger sammen koronapandemien 
og at ansatte har jobbet hjemmefra. I tillegg har systematisk arbeid med langtidsfravær gitt god effekt. Estimatet for året nedjusteres fra 5,5% til 5,0%. Tiltak med fokus på lederoppfølging 
på arbeidsforhold antas å hatt en forebyggende effekt.

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 og avvik mot budsjett 
har minket siste måned.

Sykefravær: Jevnlige 1-1 samtaler, systematisk oppfølging av det enkelte virksomhetsområdet. Jevnlige HMS-samarbeidsmøter på virksomhetsnivå. Gjennomføring av aktiviteter i  
HMS/IA/BHT-handlingsplan 2020. 

Turnover: Fokus på arbeidsmiljø gjennom ulike undersøkelser, ledelse og kompetansetiltak. 17
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