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    SAKSLISTE  
Møte: Styret, Sykehuspartner 

Dato: 25. februar 2016 – kl 09:00–13:00  Sted: Møterom Livshjulet– Skøyen  

Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen,  

Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Beslutningssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 

003-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 

2015 og 12. januar 2016 

  

004-2016 Virksomhetsrapport og ROS 3. tertial 2015   

005-2016 Årlig melding   

006-2016 Virksomhetsrapport måned pr. januar 2016   

007-2016 Protokoll fra foretaksmøte 18.02.2016 Ettersendes  

 

Orienteringssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.off 

008-2016 Økonomisk langtidsplan Ettersendes  

009-2016 Låneavtaler knyttet til lokale HF investeringer   

010-2016 Lisenshåndtering  u.off. §23 (2) 

011-2016 Driftsorienteringer fra Administrerende direktør   

012-2016 Årsplan 2016   

013-2016 Orientering HR tilnærminger 

virksomhetsoverdragelser 

  

 

Temasak 

Sak nr Sakstittel Merknad U.off 

014-2016 Status – Eksternt partnerskap og 

virksomhetsoverdragelse 

I møtet  u.off. §23 (3) 

 

 

 

Andre orienteringer 

 Styreleder orienterer  

 Eventuelt 

 

Skøyen, 18. februar 2016 

Thomas Bagley 

styreleder 



 
 

 
 
 
Saksframlegg 
 
 
 
 

  
  
  

   
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 25. februar 2016 
 
 
 

SAK NR 003-2015 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2015 OG  
12. JANUAR 2016 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 18. desember 2015 og 12. januar 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
Skøyen, 18. februar 2016 
 
 
Mariann Hornnes 
Adm. direktør 
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Møteprotokoll 

 
Styre: Sykehuspartner HF  

Møtested: Sykehuspartner – Skøyen   

Dato: 18. desember 2015 

Tidspunkt: 0900-1400 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
   
Thomas Bagley Leder   
Bjørn Erikstein Nestleder   
Marianne Andreassen Styremedlem   
Marianne Johnsen Styremedlem   
Nanette Loennechen Ansattes representant  
Tatjana Schanche  Ansattes representant (til stede fra sak 074-2015) 
Joachim Thode Ansattes representant   
 
 
Forfall: 
 

  

Morten Lang Ree Styremedlem 
 
 
 

 

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 
Adm. direktør Mariann Hornnes, konst. økonomidirektør Nils Piene, fung. direktør IKT-
tjenester Olav Berg, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, spes.rådgiver 
Markus Amland, HR-direktør Siv Halvorsen, spesialrådgiver Magali Børsum, 
kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud og rådgiver Mette Bustad Thordén 
(referent) 
 
 
 
Konstituering: 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 073-2015, 080-2015, 074-2015,  
075-2015, 076-2015, 077-2015, 078-2015, 079-2015, 081-2015, 082-2015, og 083-2015 
   

 
 

  

Side 1 av 6 



 

 

 

 

 
SAK 073-2015 
 

GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE  
11. NOVEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

Protokoll fra styremøte 11. november 2015 godkjennes. 
 
 
 

 
SAK 074-2015 
 

BUDSJETT 2016 

 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Styret vedtar et driftsbudsjett for 2016 med sum inntekter 3 642 MNOK og 
sum kostnader 3 627 MNOK og et positivt resultat på 15 MNOK 
 

• Styret vedtar et driftsinvesteringsbudsjett for 2016 på 150 MNOK 
 

• Styret vedtar en investering opp til 185 MNOK for periferiutstyr og 
datalagring gjennom finansiell leasing forutsatt godkjennelse av 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 
 

 
SAK 075-2015 
 

RESULTATRAPPORT PR. OKTOBER 2015 

 
Administrasjonen legger frem resultatrapport for oktober 2015.  
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 

• Styret tar resultatrapport pr. oktober 2015 til etterretning.  
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SAK 076-2015 
 

MEDAREBEIDERUNDERSØKELSE 2015 

 
Administrasjonen legger frem sak vedrørende medarbeiderundersøkelsen for 2015. 
 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 

• Medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. 
 

 

 
 
SAK 077-2015 
 

KONSERNREVISJON AV STYRING OG OPPFØLGING AV 
SYKEHUSPARTNER HF 

 
Administrasjonen orienterer om Konsernrevisjonens revisjon av styring og oppfølging av 
Sykehuspartner HF. 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 
• Styret tar Konsernrevisjonens revisjonsrapport 5/2015 til etterretning og vedtar 

Sykehuspartner HF sin handlingsplan for oppfølging 
 
 
 
 

 
SAK 078-2015 
 

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV INNKJØP OG LOGISTIKK 
OG ETABLERING AV NY INNKJØPSENHET I 
SYKEHUSPARTNER 
 – UTSATT OFFENTLIGHET, JF. OFFL. §5 

 
Administrasjonen legger frem status i arbeidet med etableringen av nytt innkjøpsselskap 
og virksomhetsoverdragelse i forbindelse med dette. 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 
• Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen i Sykehuspartner HF å 

klargjøre for virksomhetsoverdragelsen så snart det nye helseforetaket er 
etablert. 

 
  

Side 3 av 6 



 

 
 
 
SAK 079-2015 
 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 20. NOVEMBER 2015 

 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 

• Protokoll fra Foretaksmøte 20. november 2015 tas til etterretning. 
 
 
 
 
SAK 080-2015 
 

MÅLBILDE SYKEHUSPARTNER HF 2020 

 
Administrasjonen la frem sak om målbildet for Sykehuspartner HF 2020. 
 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 
• Styret tar målbildet for Sykehuspartner HF 2020 til orientering og ber om at det 

fremlegges en handlingsplan for hvordan målbildet skal realiseres. 
 

• Styret støtter Sykehuspartner sin ønsket utviklingsretning for organisasjonen og 
de prioriterte tiltak som beskrevet. 

 
 
 

 
 
SAK 081-2015 
 

RIKSREVISJONEN - UTVIDET KONTROLL – UTSATT 
OFFENTLIGHET, JF. RREVL.§18 (2) 

 
Administrasjonen orienterte om Riksrevisjonens utvidete kontroll i Sykehuspartner. 

 
 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

 
• Styret tar saken til orientering 
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SAK 082-2015 
 

ÅRSPLAN 2015 OG 2016 

 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 
• Årsplan 2015 og 2016 for styret tas til orientering. 
 
 
 
 

 
 
SAK 083-2015 EKSTERNT PARTNERSKAP – U.OFF. §23 (3) 

 
Administrasjonen presenterte status for arbeidet med eksternt partnerskap og videre 
organisering av arbeidet. 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K: 
 
• Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRENDE DIREKTØR ORIENTERER 

Administrerende direktør Mariann Hornnes orienterte om: 

• Kryptovirus 
• Status konsernrevisjon 2014 
• Risikovurdering knyttet til eksternt partnerskap 
• Forsyningssenter 
• Leveransesvikt uke 48 ved HSØ forsyningssenter 
• 100 dager i rollen som adm. direktør 
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STYRELEDER ORIENTERER 

Styreleder Thomas Bagley orienterte om: 

• Avtale med lisensleverandør vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 17. 
desember 

• Revidert IKT-strategi vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 
• Digital fornying - Fornyingsstyret 
• En innbygger en journal - konseptrapport 

 

 
Skøyen, 18. desember 2015 
 
 
 

Thomas Bagley 
Leder 
 
 
 

 Bjørn Erikstein 
nestleder  

Morten Lang Ree – ikke til stede 
– Sett 

 Marianne Johnsen 
 

 

Marianne Andreassen 
 
 
 

 Nanette Loennechen  
 
 
 

Joachim Thode 
 

 Tatjana Schanche 
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Møteprotokoll 

 
Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Skøyen/Lync-møte 

Dato: 12. januar 2016 

Tidspunkt: 1500 - 1600 
 
 
Følgende medlemmer deltok: 
    
Thomas Bagley Leder   
Bjørn Erikstein Nestleder   
Marianne Andreassen    
Morten Lang Ree    
Marianne Johnsen    
Tatjana Schanche Ansattes representant 
Joachim Thode Ansattes representant 
Nanette Loennechen   Ansattes representant 
 
 

   

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 
Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, 
rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). 
 
 
 
Konstituering: 
Innkalling ble godkjent.  
 
   

Styremedlem Morten Lang-Ree ba om at inhabilitet ble vurdert i sak 001-2016. Det er 
gjort en juridisk vurdering som konkluderer med at det ikke foreligger inhabilitet. 
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SAK 001-2015 
 

NY AVTALE FOP DRIFT AV HELSE SØR-ØST 
FORSYNINGSSENTER OG TILHØRENDE TJENESTER – 
U.OFF. – OFF.L. § 23 3. ledd 

 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

1. Styret slutter seg til fremforhandlet avtaleforslag. 
 

2. Styret ber adm. direktør fremme avtalen for Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning. 

 

 

 
SAK 002-2015 
 

DISPONERING AV SYKEHUSPARTNER HF SINE MIDLER 

 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

Styret beslutter å omdisponere likviditetsoverskudd i 2015 fra driftsmidler til 
investeringsmidler for å imøtekomme økt investeringsbehov. 

 
 
 
Skøyen, 12. januar 2016 
 
 
 
 

Thomas Bagley 
Leder 
 
 
 

 Bjørn Erikstein 
nestleder  

Marianne Andreassen  Morten Lang-Ree 
 
 

Marianne Johnsen  Nanette Loennechen  
 
 
 

Joachim Thode  
 

 Tatjana Schanche 
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Saksframlegg 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 25. februar 2016 

 

 

 

SAK NR 004-2016 

 

VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2015 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar virksomhetsrapport og ROS 3. tertial 2015 til etterretning. 

 

 

 

Skøyen, 18. februar 2016 

 

 

Mariann Hornnes 

Adm. direktør 

 

 
 
Veiledning til vedlegg: 
Vedlegg 1 er virksomhetsrapporten og risikovurderingen per 3. tertial 2015. Denne er bygd 
opp rundt Sykehuspartner sine mål for 2015 basert på oppdragsdokument. Vedlegg 2 sikrer 
fullstendighet i rapporteringen og rapporterer på detaljerte krav stilt i oppdragsdokument 
2015 til Sykehuspartner som ikke direkte dekkes av Sykehuspartner sine mål.   
 
 
Vedlegg: 
1) Virksomhetsrapport og ROS 3. tertial 2015 
2) Vedlegg til virksomhetsrapport 
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Tertialrapport  3.tertial 2015 

1 Sammendrag 

Tallmateriale og vurderinger av økonomi, tjenesteleveranser, kundetilfredshet og medarbeidere er oppdatert 
per 31.12.2015 
 

Økonomi og kostnadseffektivitet   
 

    
Måleindikator Resultat Budsjett Akk.resultat Akk.budsjett Trend 
Regnskapsresultat mot budsjett 703  -558 46 386 30 000  
Driftsinvesteringer  75 969 

 
188 078 177 000  

      
Måleindikator Baseline Mål November Desember Trend 
Andel interne prosjektressurser i Digital Fornying / 
PNØ 43 % 55 % 46 % 43%  
Produserte lønns-/trekkoppgaver pr lønnsmedarbeider 915 970 962 967  

Tjenesteleveranser     
 

    
Måleindikator Baseline Mål November Desember Trend 

Kritiske driftshendelser IKT 34 - 55 45  
Månedsverk levert til Digital Fornying 357 - 351 235  
Leverte mot bestilte prosjektressurser totalt 93 % 95 % 95% 84,1%  
Tjenesteendringer 657 - 743 741  
Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,6 % 96 % 87,3 % 91,7%  
SLA brudd HR, Økonomi og Regnskap (A-/ B-saker) 0 % / 1 % - 0 % / 1,2 % 0 % / 2,1 %  

Kundetilfredshet     
 

    
Måleindikator Baseline Mål November Desember Trend 

Kundetilfredshetsindikator 76,7 % 80 % 74,6 % 75,1%  
Brukertilfredshet i Temperaturmålingen 70 % 75 % 79,9 %  79,0%  

Medarbeidere     
 

    
Måleindikator Baseline Mål November Desember Trend 

Bemanningsutvikling - - 1413 (korr.) 1417  
Akkumulert turnover siste 12 måneder 6,9 % - 7,7% 6,8%  
Sykefravær 5,1 % 5,0 % 5,68% (nov) 5,18 % (des)  
  
 
Økonomi  

Resultat 3. tertial viser et akkumulert resultat på 46,4 MNOK som er 16,4 MNOK over budsjett. 
Tertialresultatet er foreløpig da det vil komme endringer i forbindelse med årsoppgjøret.  

Akkumulerte inntekter fra salg av prosjekttimer er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjettert nivå i 3. 
tertial. Dette skyldes i all hovedsak lavere salg av timer i juli enn forventet.  

Personalkostnader fortsetter også i 3. tertial med store positive avvik til tross for økte 
pensjonskostnader. Akkumulert positivt avvik er på 67 MNOK per desember. Dette skyldes et 
etterslep på rekruttering på 31 FTE mot revidert stillingsbudsjett 2015. Avviket er størst i IKT-
Tjenester og det er planlagt oppbemanning på kritiske områder i løpet av første kvartal 2016.   

Som en følge av økte lisenskostnader i forbindelse med reforhandling av lisensavtaler fikk 
Sykehuspartner HF innvilget en omdisponering av driftsmidler til investeringsmidler for å dekke økte 
lisenskostnader på 28 MNOK. 

I 2015 har Sykehuspartner fått etablert en driftskreditt hos RHF med en ramme på 200 MNOK samt 
korrigert månedlig utbetaling til RHF knyttet til reelle avskrivninger og ikke budsjetterte. Dette bidrar 
til at vi har en bærekraftig likviditet forutsatt at fordringsmassen blir innbetalt.  
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Kostnadseffektivisering  

I budsjettet for 2015 ble det stilt vesentlig krav til kostnadseffektivisering. For 2015 er det på flere 
områder oppnådd en kostnadseffektivisering ved at leveranseomfanget øker, uten at virksomheten 
er tilført ytterligere kapasitet gjennom mer personell. Egenandelen av Sykehuspartners ansatte i 
Digital fornying er økt i tråd med mål for 2015, og det er oppnådd en høyere utnyttelsesgrad på 
prosjektledere.  
Det er levert tjenesteendringer og timer til prosjekt iht. budsjett, samtidig som drift og forvaltning er 
opprettholdt på et akseptabelt nivå til tross for økt tilfang av tjenester og høyt endringsvolum. 
Arbeidet knyttet til å redusere og standardisere applikasjonsporteføljen til Helse-Sør Øst er 
igangsatt, og vil være avgjørende for å oppnå kostnadseffektivisering i et mer langsiktig perspektiv. I 
2015 er antall applikasjoner redusert som avtalt med ca. 22 %, selve nedtakene pågår inn i 2016. 
Tilsvarende følges planen om å effektivisere brukerstøtte med bedre selvbetjeningsløsninger. Antall 
henvendelser til HR Brukerstøtte er redusert med 18,7 % sammenlignet med nivået pr 1.1.13. 
For HR tjenester har det over flere år vært en effektivisering, og hvor målet er nådd med å øke 
produktiviteten knyttet til antall lønns- og trekkoppgaver produsert pr medarbeider til 967 fra 915 i 
2015 
Samlet for 2015 har Sykehuspartner redusert antall årsverk, både i forhold til opprinnelig budsjett og 
revidert prognose, noe som gir en besparelse i personellkost på 67 MNOK. Parallelt med dette er 
ekstern bistand til drift over budsjett med 8,4 MNOK. 
 

Tjenesteleveranser  

Sykehuspartner har levert både interne og eksterne ressurser i prosjektene i henhold til bestillinger 
gjennom 3. tertial. Ressursene fra Sykehuspartner har bidratt til å nå viktige milepæler til store og 
avgjørende regionale og lokale prosjekter. Noen av de største og viktigste er den vellykkede 
åpningen av det nye Sykehuset Østfold for full drift (KIB 2), tilgang til pasientens Kjernejournal i DIPS 
ved AHUS, Bupdata konvertert til BUP i DIPS ved SIHF og Ahus, og klientomlegging på OUS.  
Disse prosjektene bidrar til regionalisering av løsningene, og dermed til forenkling av forvaltning og 
økt drift- og informasjonssikkerhet på sikt. 
  
Generelt i 3. tertial har Sykehuspartner driftet og forvaltet systemløsningene til helseforetakene 
med en høy grad av stabilitet og forutsigbarhet. HR-, økonomi- og innkjøpssystemer har ikke hatt 
brudd på oppetid i inneværende rapporteringsperiode. Leveransepresisjonen fra HSØ 
forsyningssenter er noe redusert i perioden, men uten direkte konsekvenser på produktivitet hos 
kunder. På IKT-tjenester er løpende drift og forvaltning utført iht. avtalte tjenestebeskrivelser, 
parallelt med store oppgraderinger og mottaksprosjekter. Mot slutten av året har det vært en 
dreining av ressursinnsats fra prosjekt mot «driftsrelaterte» aktiviteter. Samtidig videreføres 
arbeidet med å forbedre planverk og prosesser, proaktivt vedlikehold gjennom blant annet årsplaner 
og driftsteam, samt operativt lederfokus.  
Sykehuspartner leverer tjenesteendringer kapasitetsmessig iht. budsjettert andel/faktureringsgrad, 
men det er fremdeles utfordringer knyttet til å avstemme forventninger/behov hos HFene mot 
tildelte rammer. En løsning på denne situasjonen er avhengig av en endelig avklaring av 
prioriteringsregime i HSØ. 
Antall kritiske hendelser har vært relativt høyt i perioden. Spesielt gjelder dette for Sykehuset i 
Østfold i november. Årsaken er i stor grad knyttet til stort omfang av løsninger fra prosjekter og 
endringer på tjenester på grunn av idriftsettelse av nytt sykehus. For AHUS er det også et høyt antall 
hendelser noe som har sammenheng med gammel infrastruktur. Imidlertid har driftssituasjonen 
bedret seg gjennom året: Ahus og OUS har fallende trendkurve på antall kritiske hendelser og 
resterende foretak har flat eller svakt fallende trendkurve i 3. tertial. 
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Situasjonen for IKT-utstyrsleveranser har stabilisert seg i 3. tertial. Leveransetid er fremdeles 
utfordrende på grunn av en stor bølge av bestillinger gjennom høsten og økt ledetid hos 
leverandører av PC’er og skjermer.   
Både IKT-service Brukerstøtte og Teknisk support har hovedsakelig levert iht. eller over avtalen. Det 
foreligger en vesentlig kvalitetsforbedring i HR-brukerstøtte ved en reduksjon på antall henvendelser 
på ca. 20% i snitt i løpet av 3. tertial i forhold til antall henvendelser knyttet til tjenesteporteføljen i 
januar 2013. 
 
 

Kundetilfredshet  

Trenden fra 2. til 3.tertial viser at alle helseforetak i all hovedsak fortsatt er godt fornøyd med 
tjenesteområdene Prosjekttjenester, HR-tjenester samt Innkjøp og Logistikk. Tilfredsheten knyttet til 
drift og forvaltning har også økt noe fra 2. til 3. tertial. Sykehuspartner har levert store mengder 
ressurser inn i utviklingsprosjekter samt store oppgraderinger. Det har vært god tilbakemelding.  

Når det gjelder evnen til å levere tjenesteendringer, så er det fremdeles store avvik mellom 
forventninger og rammer. For kunden oppleves dette vanskelig med leveranser som blir utsatt, samt 
bestillinger som ikke blir prioritert i henhold til foretakets forventninger. Sykehuspartner arbeider 
kontinuerlig med å utvikle omforente leveranseplaner som del av kundeplanene. Hensikten med 
dette er å avstemme forventningsnivået til begge parter. 

Tilfredsheten knyttet til leveranser av IKT-utstyr har vært stabil gjennom 3.tertial. 

Enkelte foretak fremhever misnøye med Sykehuspartner sitt totale kostnadsnivå og en opplevelse av 
begrenset forutsigbarhet for kostnader som påløper.  

Mot slutten av 2015 ble en oppdatert versjon av årlig Bruker- og Lederundersøkelse med fokus på 
kundetilfredshet. I tillegg ble en revidert undersøkelse for Innkjøp og Logistikk ble gjennomført mot 
slutten av 2015. I 2016 vil Sykehuspartner implementere nytt rammeverk for måling av tilfredshet på 
kundenivå med formålet å bringe kundens stemme enda tydeligere inn i Sykehuspartner, samt gi 
økte muligheter for forventningsavstemming mellom partene. 

Medarbeidere  

Som følge av nye styringssignaler Sykehuspartner fikk i juni, ble bemanningsveksten i 2015 betydelig 
redusert i forhold til vedtatt bemanningsplan. Sykehuspartner har rekruttert færre personer enn 
planlagt, og ligger nå 31 ÅV lavere enn revidert plan. Bemanningsutviklingen er per desember noe 
lavere enn både opprinnelig og revidert ansettelsesbudsjett. Det har vært et høyt trykk på 
medarbeidere på grunn av et høyt aktivitetsnivå knyttet til deltakelse i eksternt partnerskap og 
innføring av nye tjenester (SØ HF og integrasjoner), spesielt i IKT-tjenester. 

Bemanningssituasjonen anses som stabil til tross for oppstart av store organisasjonsutviklingsløp 
knyttet til prosessen for etablering av nasjonalt foretak for innkjøp, og prosessen for etablering av en 
langsiktig samarbeidsavtale innenfor infrastruktur. Sykefravær er på normalnivå for 3. tertial, med 
5,18 % per desember. Ved utgangen av 2015 er sykefravær for året i nærheten av målet på 5,0%, 
med 5,15%. Turnover er på et akseptabelt nivå og jevnt fordelt på alle virksomhetsområder.  

I et kompetanseperspektiv setter eksternt partnerskap, innføring av nye tjenester og revidert 
ansettelsesbudsjett krav til endring og vridning av kompetanse i tiden fremover. Det er et viktig 
område som Sykehuspartner vil fokusere på i fremtiden. 
 

 

 

 

Sykehuspartner HF   3 



 
Tertialrapport  3.tertial 2015 

Måloppnåelse  

Tiltak knyttet til målene for 2015 har hatt god fremdrift i løpet av 3. tertial og de fleste kravene fra 
oppdrags- og bestillingsdokumentet 2015 er nådd.  

Målet om å “forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene” er relatert til resultater som 
leveres fra drifts- og forvaltningsområdet innenfor IKT-Tjenester og IKT-utstyr. Sykehuspartner har 
levert alle større leveranser i henhold til forventninger i 2015. Resultatene ligger imidlertid noe bak 
forventningene knyttet til leveranseforutsigbarhet innenfor tjenesteendringer og IKT-utstyr. 
Imidlertid ser vi en generell reduksjon av antall kritiske hendelser hos de fleste foretakene. Det 
jobbes med langsiktige og strukturelle tiltak som vil ha god effekt over tid, og de er enten levert eller 
godt i gang, og vil fortsette i 2016, eksempelvis arkitekturmålbilde og veikart per foretak. 

De viktigste tiltakene som skal bidra til “målrettet modernisering og utvikling” er levert. Prosjektene 
knyttet til Digital Fornying, Nytt Østfoldsykehus og prosjektene bestilt av foretakene har levert 
hovedsakelig som planlagt. Applikasjonsporteføljen har blitt redusert med ca. 22 % ved utgangen av 
2015 i forhold til 1. januar 2015. Til tross for andelen av Sykehuspartnerressurser i Digital Fornying er 
lavere enn målsetningen for året (55 %), har deltakelsen i prosjektene generert mer inntekter enn 
budsjettert. 

Målet om å «videreutvikle Sykehuspartner for å sikre kostnadseffektive tjenester» er nådd. Samlet 
sett har Sykehuspartner iverksatt tiltak som bidro til å levere et resultat iht./over krav (30 MNOK) – 
det forventes et positivt resultat på 46 MNOK. Styringslinjene mellom Sykehuspartner og RHF har 
blitt tydeligere i 3. tertial. Målarbeid med fokusområder har blitt betydelig styrket i Sykehuspartner 
med fremtakelse av et målbilde for 2020 med tilhørende styring og oppfølging mot målbildet, og 
utvikling av kvalitetsportalen. Det har vært jobbet godt med eksternt partnerskap for infrastruktur. 
Man er i rute i henhold til plan for anskaffelsen og det er satt sterkt fokus på hvilke endringer som 
må gjennomføres i Sykehuspartner for å være forberedt på ivaretagelsen av denne kontrakten. 
Dette vil bli krevende for Sykehuspartner i 2016. 
 
 

Risikovurdering før tiltak 

Sykehuspartner HF har vurdert risikoene foretaket kan være eksponert for og som kan hindre 
realisering av målene. Vurderingen er gjort i et tolv-måneders perspektiv. 

Den største risikoen knyttes til økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering som 
kan medføre redusert stabilitet i drift og øke driftskostnader. Det er god kontroll på økonomien i 
Sykehuspartner. Den største økonomiske utfordringen er relatert til Sykehuspartners evne til å ha 
sterk og proaktiv kontroll på utvikling av sine avtale- og lisenskostnader, spesielt i forbindelse med 
kontraktinngåelse med en ekstern partner. Det er igangsatt tiltak for å ivareta dette. 

De fleste risikoene (5 av 12) er knyttet til Sykehuspartners evne til å levere på en forutsigbar måte 
fra et kundeperspektiv. Mangel på prioriteringsmekanismer i foretaksgruppen for leveranser fra 
Sykehuspartner kombinert med umodne leveranseprosesser internt og begrensede ressurser kan 
føre til feil investeringer og ressursbruk og/eller betydelige leveranseforsinkelser.   

Det ønskes til slutt å understreke at risikoen knyttet til gjennomføring av mange og store samtidige 
endringer internt i foretaket, kan føre til lavere endringsevne og kan påvirke Sykehuspartner sitt 
omdømme.  

I 2016 skal de ovennevnte risikoene overvåkes. En del av forbedringstiltakene som er prioritert i 
2016 vil bidra til å redusere risikoenes sannsynlighet og konsekvenser. Avhengig av utvikling av 
risikoene vil Sykehuspartner fortløpende vurdere iverksettelse av nye tiltak.  
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2 Økonomi  

 
 
Inntektene i 2015 er ca.113 MNOK høyere enn budsjettert (inkludert aktiverbare prosjekttimer). 
Hovedårsaken til avviket er todelt.  Salg av periferiutstyr er høyere enn estimert, hovedsakelig 
grunnet Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ). Desember bidro til en betydelig økning i 
driftsinntektene grunnet aktiveringer av prosjekter fra Digital Fornying. Konsulentinntekter er under 
forventet nivå i perioden.  Avviket på konsulentinntekter gjelder juli måned isolert.  

Avviket på varekostnad (og salg periferi) er i all hovedsak knyttet opp mot salg til PNØ som ikke er 
budsjettert. Dette må sees opp mot det økte inntektsnivået på dette punktet og gir ingen 
resultateffekt for Sykehuspartner. 

Positivt avvik på personalkostnader skyldes færre årsverk enn budsjettert og følger trenden som har 
vært gjennom hele året.  Sykehuspartner har levert godt med færre årsverk. 

Det er et negativt avvik på ca. 12 MNOK på avskrivninger hittil i år. Dette skyldes aktivering av 
prosjekter fra Digital fornying i desember utover budsjett. Det har løpende gjennom året vært noe 
etterslep på aktiveringer i forhold til budsjett, flere aktiveringer i desember gjør at 
avskrivningskostnaden totalt for 2015 er over budsjett. 

Avviket på service og vedlikeholdsavtaler er ikke vesentlig og er på 0,5 %.  

Det er i 2015 et overforbruk av ekstern bistand i driften. Dette skyldes økt behov for innleie i 
forbindelse med omstrukturering i HRØR og vakansbehov i IKT-service. 

Avviket på andre driftskostnader er knyttet til tap- og inntektsavsetninger som vurderes på nytt i 
årsoppgjøret. 
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Økonomiske nøkkeltall  
 

 
Rød linje viser budsjett. 

  

Akkumulert resultat:

Inntekt prosjekttimer:

Ekstern bistand:

Årets foreløpige resultat er 46 MNOK. 
Det kan komme endringer som følge av 
årsoppgjøret. 

Til tross for 31 FTE's redusert bemanning 
grunnet lavere rekruttering enn 
budsjettert, er inntektene bare ned -1,5%  
sammenlignet med det samme 
budsjettet. 

Det er i 2015 et overforbruk av ekstern 
bistand i driften. Dette skyldes økt behov 
for innleie i forbindelse med 
omstrukturering i HRØR og vakansbehov 
i IKT-S.
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3 Tjenesteleveranser 

3.1 Prosjektleveranser  

Sykehuspartner har bidratt med mange viktige prosjektleveranser både i Digital Fornying og Prosjekt 
Nytt Østfoldsykehus (PNØ). Av større leveranser i Digital Fornying og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus i 
3. tertial, nevnes spesielt: 

• Vellykket åpning av det nye Sykehuset Østfold for full drift (KIB 2). Sykehuspartner hadde i 
forkant av åpningen bidratt til leveranse av viktige applikasjoner som DIPS, kurve og Lab-
løsning, samt migrert alle tjenestene fra lokale datarom i Fredrikstad til sentralt datasenter.  

• E-resept ble produksjonssatt på SiVHF, STHF og Betanien Hospital  
• Tilgang til pasientens Kjernejournal i DIPS ble innført ved AHUS i midten av november 
• Bupdata er konvertert til BUP i DIPS ved SIHF og Ahus. Dermed er alle Helseforetakene 

konvertert til BUP i DIPS. 
• «OUS Klientomlegging» har i løpet av 2015 lagt om ca. 5100 av alle stasjonære klienter på ny 

IKT plattform 
• Sikker print ble innført på STHF. Fase 1 av Sikker print ble levert til Vestre Viken i november. 
• Sykehuset i Vestfold (SiV) tok i bruk den regionale økonomi og logistikkløsningen første 

september, som tredje foretak i regionen 
  

Det nye Sykehuset Østfold på Kalnes åpnet for full drift 2. november. Ibruktagelsen (KIB 2) innebar at 
man tok i bruk de resterende lokalene og åpnet akuttsøylen.  
Innflyttingshelgen var hektisk for alle involverte aktører. Arbeidet var godt forberedt, og 
beredskapsteamene fungerte etter hensikten. Brukerstøtte og Teknisk Support var bemannet opp 
med ekstra ressurser, og sistnevnte var godt synlige ute på foretaket i gule t-skjorter for raskt å 
kunne bistå brukerne. Resultatet etter en måneds drift  er at det har vært en vellykket innflytting og 
oppstart av det nye sykehuset. 
 
Ressursstatus Digital fornying og SØK vs. andre prosjekter ved utgangen av august 
 

 
 
Ressurstilgangen til Digital fornying (DF) og Sykehuset Østfold Kalnes (SØK) har vært tilfredsstillende 
i perioden september – desember. Samtlige programmer melder grønt på overordnet 
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ressurssituasjon. Regional Kliniske Løsninger (RKL) meldte i starten av perioden utfordringer med 
forvaltningsressurser til prosjektet Regional LAB.  Dette løste seg da det ble besluttet at prosjektet 
skulle samkjøres med prosjektet SØ LAB Fase 3 for effektiv bruk av felles ressurser.  
  
Totalt ble det for perioden bestilt (i snitt) 362 årsverk til prosjektgjennomføring.  Antall årsverk som 
ble levert (i snitt) per måned var 345. Andelen leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser har 
vært 95 % totalt (i snitt), altså tilsvarende oppsatt mål for leveranse av ressurser.  
Andelen interne ressurser i Digital fornying har gått noe opp og ligger på 45 % for denne perioden. 
 
3.2 Driftsleveranser 

Sikker og stabil drift er hovedprioritet i Sykehuspartner HF. 
 
Tjenesteområdet innkjøp og logistikk  

Innkjøp og logistikk har hatt fokus på å levere sikker og stabil drift i henhold til kundenes 
forventninger. HSØ forsyningssenter har i perioder hatt en leveransepresisjon under målkrav på 96 
% for enkelte måneder. Gjennomsnittlig leveransepresisjon i 3. tertial var 91,5 %. Dette er fulgt opp 
og kvaliteten er nå tilbake på ønsket nivå. Det etableres imidlertid tiltaksplaner for oppfølging.  

For anskaffelser har 17 av 22 pågående anskaffelsesprosjekter fremdrift i henhold til plan. Master 
Data Management (MDM) har i 3. tertial hatt leveranser i henhold til målkrav og levert grunndata 
tjenesten på et stabilt nivå.    

I tillegg til drift har et betydelig antall ressurser fra Innkjøp og Logistikk deltatt i utviklingsaktiviteter 
knyttet til Digital Fornying og interne forbedringer. Det er i 3. tertial 2015 ferdigstilt en 
prosjektleveranse med en grunndatatjeneste til Sykehuset Vestfold som en del av ERP 
implementeringen ved Sykehuset. Det er i tillegg ferdigstilt ulike forbedringsaktiviteter til regional 
forbedringsprosjekt Vinn-Vinn og Nasjonal samhandling og standardisering (NSSIL). 

 

HR-tjenester  

HR-tjenestene leveres med en høy grad av stabilitet og forutsigbarhet, noe som gjenspeiles av gode 
tilbakemeldinger fra kundene og positive omtaler internt og eksternt. Det har i inneværende 
rapporteringsperiode ikke vært brudd på oppetiden på noen av leveransene, og gjennom 
kundefokus og målrettede tiltak har virksomhetsområdet redusert antall henvendelser til 
brukerstøtte med ca. 20% i løpet av 2015. Området har over flere år vist en effektivisering, og har 
økt produktiviteten knyttet til antall LTO’er produsert pr medarbeider fra 930 til 967 ved utgangen 
av 2015. 
 

Tjenesteområdet IKT-systemløsninger  

Drift og forvaltning 

Det er bygget opp et forvaltningsapparat for regional økonomi- og logistikkløsning som leverer 
løsningen til foretakene som en regional tjeneste. Det er et fortsatt tett og godt samarbeid mellom 
drift og forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner og det regionale prosjektet som utvikler og 
innfører løsningen i helseforetakene.  

For administrative og kliniske systemløsninger ble løpende drift og forvaltning utført iht. avtalte 
tjenestebeskrivelser og med tilfredsstillende kvalitet. Parallelt har virksomheten levert store 
oppgraderinger og tatt imot nye tjenester fra mange prosjekter herunder PNØ. Eksempelvis er 
fødejournalsystemet Partus blitt oppgradert ved STHF, SIHF, SSHF; løsningen innebærer forbedret 
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dokumentintegrasjon mellom Partus og DIPS, og forenkler samtidig Sykehuspartners forvaltning.  
Transplantasjonsimmunologi og Celleterapiløsning ble produksjonssatt på OUS i desember og gir 
helt ny funksjonalitet som tidligere har vært dekket av manuelle prosesser. Den regionale løsningen 
for kurve, oppgradert Metavision, er blitt satt i produksjon ved OUS. DIPS er oppgradert til ny 
versjon ved Sykehus i Vestfold og Martina Hansens Hospital. All ekstern samhandling for alle 
helseforetakene er flyttet over på ny regionale integrasjonsplattform og gammel er faset ut. All 
ekstern samhandling blir effektivisert og lik for alle helseforetak. Det gir samtidig mulighet for å tilby 
nye tjenester til alle sykehusene.   

Imidlertid har det vært utfordringer med stabiliteten på noen systemløsninger i samme periode, 
med en økning av antall kritiske hendelse, spesielt på SØHF. Samtidig er leveranseloggen for 
tjenesteendringer knyttet til de ovennevnte systemene fortsatt høy, til tross for at endringene 
leveres iht. avtalt kapasitet. Det jobbes aktivt for å finne varige løsninger og sikre både driftsstabilitet 
og leveranse iht. kundenes forventninger.  

I 3. tertial har Sykehuspartner jobbet videre med å forbedre leveranseplanlegging, 
prioriteringsmekanismer, konsolidering og sanering, samt leveransestyring. Effekten av disse 
initiativene vil kunne forventes å øke gradvis i 2016, men i hovedsak i 2017, gitt at omforent 
leveranseplan i regionen blir etablert. Parallelt med dette arbeidet har det blitt iverksatt ytterligere 
kortsiktige forbedringstiltak, eksempelvis arbeidsgrupper som identifiserer mulige tiltak på tvers av 
virksomhetsområdene, etablering av prosjektorganisering for å effektivisere håndtering av dagens 
store bestillingsvolum på multifunksjonsprintere, samt prosjektorganisering av MTU leveranser mot 
OUS.  
 
Utvikling i aktivitetsnivå målt gjennom endringsaktivitet  
 
  

 
 
Endringer i produksjonsmiljøene utføres i henhold til Sykehuspartners Change prosess 
(endringsstyringsprosess). Det har vært en kraftig vekst i aktivitetsnivået i 2015 i forhold til tidligere 
år. Sammenlignet med 3.tertial i 2014 er det i tilsvarende periode i 2015 en økning på 31%. 2015 
samlet viste en økning på 31% på utførte endringer i forhold til 2014. Noe av veksten kan tilskrives at 
kravene til eksterne leverandører om å melde inn vedlikeholdsendringer er skjerpet, men den 
største delen av veksten skyldes økning i gjennomførte endringer i regi av prosjekter.  
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OUS og SØHF står for flest innmeldte endringer og utførte/lukkede endringer. OUS fikk utført 272 
endringer i desember mens SØHF fikk utført 141 endringer.  

Basert på tendensene fra foregående år, fikk vi i 2015 som forventet enda høyere aktivitetsnivå i 3. 
tertial enn i 2. tertial (økning i utførte endringer på 37%). Modernisering gir mer stabile løsninger, 
men den høye endringstakten medfører også økt risiko i daglig drift.  

 
Utvikling av kritiske hendelser  
 

 

Kritiske hendelser (1A og 2A) har i 3. tertial økt med 7 % i forhold til 2. tertial. November hadde 
uvanlig mange hendelser, spesielt ved SØHF, mens situasjonen forbedret seg vesentlig i desember 
(18 % reduksjon fra november). 

Andelen kritiske hendelser løst innen målsatt løsningstid, viser en blandet utvikling i 3. tertial: - 8 % 
for 1A og + 5 % for 2A i forhold til 2. tertial. For hele 2015 samlet er utviklingen positiv: + 7 % for 1A 
og + 1 % for 2A i forhold til 2014. 

AHUS og OUS, som har hatt størst antall hendelser, har fallende trendkurve på antall kritiske 
hendelser gjennom 2015. Disse to foretakene er de siste som er inne i omfattende 
nettverksomlegging, som forventes å gi økt stabilitet når det er ferdigstilt. Andre pågående 
stabiliseringstiltak ved Ahus berører grunnleggende infrastruktur og har som forventet gitt merkbar 
effekt utover i 3. tertial.  

SØHF har sterkest stigende tendens av alle helseforetak hittil i 2015, og hadde en topp i november i 
antall hendelser. I 3. tertial sto Regional LIMS, Metavision og RPSM/Imatis for 44 % av hendelsene 
ved SØHF og var knyttet til at disse systemene ble tatt i bruk fullt ut og samtidig hadde hyppige 
endringsleveranser helt frem til midten av desember. 

VVHF hadde stigende trendkurve i 3. tertial, mens 2. tertial viste fallende trendkurve.  

Resterende foretak har flat eller svakt fallende trendkurve i 3. tertial. SSHF hadde ingen kritiske 
hendelser i foretaksspesifikke tjenester i oktober, og tilsvarende for SVHF i desember.  
 

IKT-utstyrsforvaltning  

I 3. tertial har gjennomsnittlig leveringstid blitt vesentlig forbedret fra 34,5 dager i 2. tertial til 14 
dager i 3. tertial. Likevel er situasjonen fortsatt utfordrende. Selv om antall utplasserte enheter har 
holdt seg ganske stabilt siden august er antall bestillinger økt. I september og november var 
innkomne bestillinger vesentlig høyere enn normalt, og forventing knyttet til finansiell leasing har 
bidratt til økt antall bestillinger i november og desember. Parallelt hadde leverandørene på både 
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PC’er og skjermer leveranseforsinkelser. For å øke leveranseforutsigbarhet jobbes det fokusert på å 
etablere langsiktige utskiftningsplaner for alle foretak. 
 
Support  

Brukerstøtte innenfor HR relaterte tjenester har en gjennomsnittlig ventetid på 13 sekunder og 
løsningsgraden i førstelinje har vært 81% i desember. Området viser en svært god utvikling i 3. 
tertial, med en reduksjon på ca. 20 % av innkommende henvendelser. Det jobbes mot en 30 % 
reduksjon i perioden 2014 – 2016. 

IKT-service Brukerstøtte har en gjennomsnittlig ventetid på 26 sekunder for innkommende telefoner 
i 3. tertial. Gjennomsnittlig løsningsgraden på 1. linje har vært på 79,25 % i 3. tertial. Innkommende 
samtaler til IKT-service Brukerstøtte har vært ca. 43 000 per måned. 

I perioden har teknisk support levert jevnt over gode og stabile tjenester.  

 
3.3 Rådgivningsleveranser  

Virksomhetsområdet HR, Økonomi og regnskap har gjennom Rådgivningstjenester viktige bidrag inn 
i HSØ sitt «Tilgjengelighetsprosjekt», der formålet er å øke effektiviteten i pasientflyten gjennom 
bedre utnyttelse av ressursene. Så langt har prosjektet vært inne på 19 poliklinikker, og kombinert 
med målrettet arbeid knyttet til avvikling av de lengst ventende pasientene i HSØ, har prosjektet 
vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å realisere HSØ sitt mål om maks 65 dagers gjennomsnittlig 
ventetid. Gjennomsnittlig ventetid i HSØ er redusert med 6,4 millioner ventedøgn fra 2014 til 2015. 
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4 Kundetilfredshet  

4.1 Kundetilfredshet 

Kundetilfredsheten for områdene Prosjekttjenester, HR-tjenester og Innkjøp og Logistikk er høy og 
har vært stabil gjennom hele året. Tilfredsheten med Prosjekttjenester har vært gjenstand for en 
betydelig økning i løpet av året. HR tjenester har hatt svært høy tilfredshet gjennom hele 2015, og 
har hatt grønn status hos alle foretak siden mai.  Når det gjelder Innkjøp og Logistikk, har 
tilfredsheten også vært jevn og svært høy året sett under ett. 

Flere HF trekker frem enkelte prosjektleveranser som spesielt positive. Prosjektet Nytt 
Østfoldsykehus ansees som vellykket og preget av godt samarbeid mellom partene.   

Mange av helseforetakene rapporterer om stabil drift og godt samarbeid med lokale SP ressurser. 
Kundetilfredsheten knyttet til sikker og stabil drift har bedret seg i løpet av 2015. Ahus rapporterer 
fortsatt betydelig bekymring i forhold til IKT Drift og Forvaltning. I all hovedsak dreier dette seg om 
konsekvensene av en aldrende infrastruktur. Når det gjelder Sykehuset Østfold, har det vært en 
tredobling i antall kritiske feil siden første kvartal som sees i sammenheng med utfordringer i 
forbindelse med åpning av nytt sykehus. Et betydelig beredskapsapparat er blitt mobilisert både i 
prosjekt og i linje. Generelt har Sykehuspartner stort fokus på å avverge og rette kritiske feil for alle 
foretak, og flere foretak uttrykker at de er svært fornøyd med håndteringen av slike situasjoner.   

Helseforetakene opplever fortsatt store utfordringer med leveranser av nye og endrede tjenester for 
administrative og kliniske systemløsninger, der omtrent halvparten av foretakene angir rød status. 
Utfordringene består hovedsakelig i avvik mellom HF’ets behov (områdeplan) og Sykehuspartner sin 
kapasitet.  Likevel har det vært en viss bedring fra november til desember, der to foretak 
(Sykehusapotekene og Pasientreiser) har endret sin status fra rød til gul. Tilfredsheten har vært lav 
men relativt stabil når året sees under ett. 

Mange av foretakene rapporterer fremdeles vanskeligheter knyttet til IKT-utstyrsforvaltning 
innenfor området IKT-service. Siden november har ett foretak (Pasientreiser) endret sin status fra 
rød til gul mens tilfredsheten for hele regionen har blitt betydelig redusert gjennom året.  IKT-service 
arbeider med å forbedre leveringsinformasjon til kunden. Det sendes ukentlige rapporter til alle 
foretak på leveransestatus  

Enkelte av foretakene rapporterer også rødt på økonomi. I tillegg til Sykehuset Østfold og Betanien 
Hospital, rapporterer Sykehusapotekene rød status i desember. Primærårsakene til denne lave 
tilfredsheten er diskusjoner knyttet til tjenestepriser, uventet etterfakturering og at små endringer 
genererer tilbud med overraskende priser. 

Mot slutten av 2015 ble en oppdatert versjon av årlig Bruker- og Lederundersøkelse med fokus på 
kundetilfredshet. I tillegg ble en revidert undersøkelse for Innkjøp og Logistikk ble gjennomført mot 
slutten av 2015. I 2016 vil Sykehuspartner implementere nytt rammeverk for måling av tilfredshet på 
kundenivå der formålet er å bringe kundens stemme enda tydeligere inn i Sykehusparter og gi økte 
muligheter for forventningsavstemming mellom partene.   

 

4.2 Brukertilfredshet / temperaturmåling 

Figuren nedenfor illustrerer tilbakemeldinger fra brukerne etter at henvendelsene deres har blitt 
behandlet hos Brukerstøtte HR, IKT-service eller IKT-tjenester for tidsperioden september 2014 til 
august 2015. 
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Andel som svarer “ja” på spørsmålet “Er du totalt sett fornøyd med håndtering av henvendelsen din?” 
 
 

 
 
Gjennomsnitt for brukertilfredshet på innsendte saker til Brukerstøtte HR, IKT-service og  
IKT-tjenester er uendret siden 2. tertial og har ligget relativt stabilt i løpet av perioden. 
Gjennomsnittet ved utløpet av året ligger i underkant av 80 %. 
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5 Medarbeidere 
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6 Måloppnåelse  

Sykehuspartner har vedtatt 12 mål for 2015. Vurdering av måloppnåelse er basert både på 
realiseringsgrad av forbedringstiltakene som underbygger målene for 2015, og på 
leveransesituasjonen hittil i år. 
Figuren nedenfor illustrer vurdering av måloppnåelse pr. 2. tertial: 
 
 

 
 

Fargeindikator:  Definisjon:      
Grønn   Ingen tiltak nødvendig; forventet full måloppnåelse  
Gul   Behov for tiltak; forventet delvis eller full måloppnåelse 
Rød   Behov for tiltak; stor risiko for manglende måloppnåelse 
 
Overordnet utvikling på mål 2015 
1. Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 3.tertial 
1.1 Sikre sikker og stabil drift 

Status vurderes «gul» på grunn av en klar bedring av situasjonen på tvers av 
foretaksgruppen ift. 2. tertial. Det er fortsatt ustabilitet på noen av de største 
helseforetakene.  
De fleste av målene knyttet til sikker og stabil drift for 2015 er nådd. Samlet sett leverer 
Sykehuspartner sikker og stabil drift som gir god oppetid og tilgjengelighet av tjenester i 
porteføljen. Likevel har antall kritiske hendelser økt i 2015. De knyttes til aldrende 
systemer/infrastruktur og økt aktivitetsnivået på noen HF som medfører mange parallelle 
endringer. Kortsiktige tiltak er iverksatt og har vist effekt i 3. tertial. Unntatt november er 
gjennomsnittlig antall kritiske hendelser i 3. tertial blitt lavere enn resten av året. Med unntak 
av SØHF er trenden positiv på tvers av foretaksgruppen. Langsiktige tiltak bygger på en mer 
proaktiv drift på tvers av HFene ved evaluering av hovedkomponenter og prosesser, samt 
etablering av teknologimålbilder pr. foretak som skal samkjøres med områdeplaner. Dialogen 
med foretakene er godt i gang.   
 

●

1.2 Sikre forutsigbare leveranser 

Status vurderes «grønn» på grunn av at Sykehuspartner har levert alle større leveranser i 
henhold til forventninger i 2015 og tjenesteendringer leveres med stadig økende presisjon.  
Sykehuspartner leverer tjenestene sine med en tilfredsstillende grad av forutsigbarhet på tvers 
av tjenesteporteføljen. Det er høy leveransepresisjon for tjenester innenfor HR, økonomi og 
regnskap og regionale prosjekter. Innkjøp og logistikk har hatt noen presisjonsutfordringer i 3. 

● 
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1. Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 3.tertial 
tertial, men det ble i lite grad merket av kunden. Når det gjelder porteføljen knyttet til IKT-
tjenester inneholder den store oppgraderinger som er levert med høy presisjon, og det er en 
økende presisjon på tjenesteendringer. Situasjonen forbedret seg i 3. tertial: Pågående arbeid 
med årsplanlegging er fullført og utvalgte leveranseområder er blitt mer effektive som for 
eksempel multifunksjonsprintere og OUS MTU leveranser. Det jobbes fortsatt med innføring 
av prioriterings- og styringsmekanismer samt metodikk som skal sikre økt forutsigbarhet 
(tid/kvalitet) for både leveranser av lokale prosjekter, SLA-oppgraderinger og 
tjenesteendringer. Målingsregimet for leveransepresisjon er under utvikling.  
Målet er satt i grønn status pga at målene for 2015 er nådd, men Sykehuspartner er fullt klar 
over at opplevelsen av forutsigbarheten i leveransene ikke er god hos helseforetakene.  
 
1.3 Etablere og styrke forvaltning av regionale tjenester 

Status vurderes «grønn» ettersom Sykehuspartner har tilpasset sitt styringssystem iht. 
regionale krav  
Regional forvaltning for de regionale kliniske tjenestene PAS/EPJ, Lab, Radiologi, Kurve og 
Fødejournal er etablert. Det har vært arbeidet med årshjul for arbeid og planverk for 
oppgraderinger og endringer i samarbeid med RHF. Både SFBJ (svangerskap, fødsel og 
barseljournal) og PAS/EPJ styres allerede som regionale tjenester. HSØ regionalt senter for 
klinisk IKT er i oppstartfase. 
 

● 

1.4 Modernisere klientporteføljen  

Status vurderes «gul» da målet på 20.000 pc’er utplassert ikke ble helt nådd 
Prosjektet for å modernisere klienter for OUS, kunden og mottaksorganisasjon i 
Sykehuspartner samarbeider godt. Det har ikke vært noen økning i kritiske hendelser 
forårsaket av klientomleggingen.   
Utskifting av PC’er i regionen har fått en stabil utskiftingstakt i 3. tertial men vi klarte ikke å 
hente inn forsinkelser. Status pr 3.tertial er 12018  PC’er utplassert. Ikke oppnådd målsetting 
skyldes manglende finansering til å imøtekomme behov. 
 
 

● 

1.5 Øke kunde- og brukertilfredshet 

Status vurderes «gul» fordi det, til tross for en forbedring av samhandlingsarenaer og 
kommunikasjon med kunder, fortsatt er en del misnøye med vår leveransekapasitet. 
Dette dreier seg i all hovedsak om leveranser av nye/endrede tjenester. For et par av 
foretakene er stabil drift også en utfordring. Forsinkelser knyttet til leveranse av IKT utstyr 
skaper fortsatt misnøye i tredje tertial.  
Imidlertid har noen iverksatte tiltak hatt positiv effekt i dialogen mellom Sykehuspartner og 
foretakene. Eksempelvis er det nå opprettet 7 nye samhandlingsarenaer mellom prosjekt og 
foretak som bidrar til å forbedre kvaliteten på dialogen mellom partene. Erfaringen fra 2015 er 
at det er stor nytte av møter, spesielt med foretak med høy prosjektaktivitet.  
Parallelt har brukertilfredshet ifm opplevd håndtering av innsendte saker til Brukerstøtte økt 
videre i 3. tertial. Den er over målet (75 %) og nærmer seg 80% fornøyde brukere. 
 

 ●

 
 
 
2. Bidra til målrettet modernisering og utvikling 3.tertial 
2.1 Bidra til vellykket oppstart av nytt Østfoldsykehus 

Status vurderes «grønn» siden Sykehuspartner leverer tjenester iht. avtale til nytt 
Østfoldsykehus 
Kundens ibruktagelse 2 (KIB 2) ble gjennomført og oppstart av nytt sykehus i Østfold ble 
vellykket.    
 

● 
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2. Bidra til målrettet modernisering og utvikling 3.tertial 
2.2 Bidra til realisering av Digital fornying  

Status vurderes «grønn» siden Sykehuspartner leverer ressurser og resultater iht. behov 
innmeldt fra Digital fornying  
Sykehuspartner leverer på et tilfredsstillende nivå: i snitt (september til desember) 95  andel 
leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser (mål:95%). Utnyttelsesgrad av prosjektledere 
er på 86 % i 3. tertial og 89 % i 2015 (mål:  85%). I tillegg, etablerer Sykehuspartner forvaltning 
parallelt med at prosjektene kjører og er i god rute i forhold til å ta over nye tjenester. 
 

 

● 

2.3 Standardisere og konsolidere applikasjoner  

Status vurderes «grønn» på grunn av at applikasjonsporteføljen ble redusert med 22% i 
forhold til porteføljen per 01.01.2015 
Samlet sett har Sykehuspartner stort fokus på å bidra til at HFene standardiserer sine 
tjenester. Standardisering av HR-/økonomitjenester med implementering av ERP er iht. plan.  
Standardisering og konsolidering av IKT-applikasjoner er et pågående arbeid som 
gjennomføres gjennom omleggingsprosjekter (OUS) og sanering av applikasjonsporteføljen i 
samarbeid med HFene. Applikasjonsporteføljen er redusert med ca. 22 % ved utgang av 2015. 
Realiseringen av avtalte nedtak har begynt og fortsetter i 2016. Parallelt er det levert en 
helhetlig plan for ytterligere å redusere applikasjonsporteføljen. Forankringsprosessen med 
RHF og helseforetakene vil kreve tid og utførelse planlegges i første halvår 2016, da dette 
ligger til grunn for applikasjonsmigrering i SPIIS. 
 

● 

2.4 Bistå helseforetakene og eier med prosjekttjenester etter behov  

Status vurderes «grønn» siden Sykehuspartner bistår helseforetakene og eier iht. innmeldt 
behov. 
Samlet sett bistår Sykehuspartner helseforetakene og eier iht. behovet. Prioriterte 
prosjekter/fokusområder er ivaretatt: Prosjekt “Ventetid og fristbrudd”, MTU-prosjekter, 
prosjektleveranser fra IOL, kundedrevet innovasjon (Medicloud plattform), Forskning, 
Eiendom og prehospitale tjenester.  
 

● 

 
 
 
3. Videreutvikle Sykehuspartner for å sikre kostnadseffektive tjenester 3.tertial 
3.1 Sikre kostnadseffektivisering  

Status vurderes «grønn» siden Sykehuspartner er i rute med iverksettelse av tiltak som skal 
bidra til kostnadseffektivisering.  

Samlet sett har Sykehuspartner iverksatt tiltak som har bidratt til kostnadseffektivisering i 
2015. 
I budsjettet for 2015 er det stilt vesentlig krav til kostnadseffektivisering. Sykehuspartner 
leverer et akkumulert resultat på 46,4 MNOK som er 16,4 MNOK over budsjett.  
Det er gjort tiltak for å endre bemanningsveksten slik at bemanning i 2016 er på samme nivå 
som 2015. Til tross for lavere bemanning enn opprinnelige budsjettert har Sykehuspartner 
klart å ta imot nye tjenester, noe som viser økning av produktivitet blant medarbeidere. 
Sykehuspartner gjennomfører anskaffelse om eksternt partnerskap for å sikre en 
kostnadseffektiv løsning for fremtidig infrastruktur. Dette arbeidet er i henhold til plan. 
Dekningsgrad for deltakelse av Sykehuspartners ansatte i Digital fornying er i snitt på 45 % for 
3. tertial og vesentlig lavere enn opprinnelig mål på 55 %. Likevel, fra et økonomisk perspektiv, 
er deltakelsen i prosjektene høyere enn det som ble budsjettert i Sykehuspartner for 2015.  
En ny kontrakt for HSØ forsyningssenter ble signert i desember iht. plan. Gjennomføring av 
aktiviteter for kostnadsreduksjoner og kostnadsunngåelser er iht. budsjett. 
 

● 
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3. Videreutvikle Sykehuspartner for å sikre kostnadseffektive tjenester 3.tertial 
3.2 Etablere langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur  

Status vurderes «grønn» på grunn av at fremdriften for å etablere en kontrakt med en 
ekstern partner er i henhold til planen og prosjektstyringen er blitt styrket 
Sykehuspartner bidrar med kapasitet og kompetanse i IMP anskaffelsesprosjekt. Dette 
prosjektet er så langt gjennomført i henhold til gjeldende tidsplan, og vi får gode 
tilbakemeldinger på profesjonalitet og faglig deltakelse. Parallelt har Sykehuspartner etablert 
et internt OU-prosjekt for å tilrettelegge egen organisasjon slik at den kan styre og samarbeide 
optimalt med en ekstern partner. Anskaffelsesprosjektet og OU-prosjektet er ressurskrevende 
for både linjen og stabsfunksjoner, samt krever høyt fokus fra ledelse. I 2016 blir situasjonen 
krevende for Sykehuspartner som skal innføre viktige endringer knyttet til nødvendige 
forberedelser for å kunne effektivt styre og samarbeide med en ekstern partner. 
 
 

● 

3.3 Bedre virksomhetsstyring  

Status vurderes «grønn» på grunn av at styringssystemet har blitt vesentlig forbedret både 
på strategisk og operativ nivå  
Roller og ansvar mellom helseforetaket og eieren er tydeliggjort gjennom vedtatte «Instruks til 
styre» og «Instruks til administrerende direktør». Avklaringsprosessen pågår med fokus på 
kontinuerlig forbedring av styringsmekanismene mellom partnere.  
Parallelt fortsetter Sykehuspartner å tydeliggjøre styringsmodellen sin både på strategisk og 
operativt nivå. En første versjon av kvalitetssystemet er på plass og tilgjengeliggjør styrende 
informasjon og rapportering til alle ansatte. En felles avvikshåndteringsprosess er i ferd til å bli 
implementert. På det operative nivået er det etablert sentrale prosesser og funksjoner for 
planlegging, styring og oppfølging både i tilbuds- og leveransefase med møtearenaer for 
styrings- og prioriteringsmekanismer, i tillegg til ressurssetting og strukturert oppfølging av de 
ulike leveransene. Målingsparametre etableres i løpet av første kvartal 2016. 
 

● 
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7 Risikovurdering  

7.1 Risikoområder 

Definisjon av risikoområder 
1. Økonomi iht. budsjett: Avvik mellom regnskap og budsjett  
2. Sikker og stabil drift: Tilgjengelighet av driftstjenester for brukere  
3. Leveranseforutsigbarhet: Avtalte leveranser levert iht. tid, kost, kvalitet 
4. Kompetanse: Utvikling av kompetanse som trengs i framtiden 
5. Omdømme: Tillitsnivå blant kundene våre 

 

7.2 Risikovurdering 

 Sannsynlighetsskala 

Verdi Benevning 
 Betydning  Forklaring  

1 Meget 
liten 

0 – 10 % 
sannsynlighet 

Blir overrasket om det 
skjer 

2 Liten 10 – 35 % 
sannsynlighet Tror ikke det vil skje 

3 Moderat 35 – 65 % 
sannsynlighet Kan skje 

4 Stor 65 – 90 % 
sannsynlighet Tror det vil skje 

5 Svært stor 90 – 100 % 
sannsynlighet 

Blir overrasket om 
det ikke skjer 

 

Konsekvensskala 

Verdi Benevning  Økonomi Kvalitet Pasientsikkerhet 

1 Marginal 5 MNOK < 0 Enkeltansatte hos HF er 
misfornøyde 

Ubetydelig pasientskade, 
ubetydelig endring i pasientens 
tilstand 

2 Liten 5 MNOK – 10 MMOK 

HF tar opp saken på 
saksbehandler-nivå 
Lavere enn interne ambisjoner i 
Sykehuspartner 

Mindre alvorlig pasientskade, 
mindre alvorlig endring i 
pasientens tilstand 

3 Moderat 10 MNOK – 20 MMOK 
HF-ledelse tar opp saken med 
Sykehuspartner 
Litt dårligere enn avtalt / SLA 

Alvorlig pasientskade, alvorlig 
endring i medisinsk tilstand 

4 Alvorlig 20 MNOK – 40 MNOK 
HF krever endring i rutiner/praksis 
hos SP og/eller setter tidsfrister 
Vesentlig dårligere enn avtalt / SLA 

Svært alvorlig pasientskade, 
fare for tap av liv 

5 Svært 
alvorlig   40 MNOK + 

HF eskalerer til RHF-et, som tar 
opp saken med Sykehuspartner 
Tjenesten som leveres blir ikke 
akseptert 

Tap av liv 
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7.3 Risikovurdering før tiltak  

Angitte risikoer utgjør et utvalg av de viktigste risikoene, og er basert på en aggregering ut fra et samlet 
risikobilde for alle  virksomhetsområder i Sykehuspartner. Risikoenes ID/ nummerering refererer til samlet 
risikobilde for virksomheten.  
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7.4 Risikostyring og tiltak  

# Risikoområde Risiko Sannsynlighet
/ konsekvens 

Tiltak 

10 

Økonomi i 
henhold til 
budsjett 
 

Svak oppfølgning og styring av 
leveranser fra eksterne leverandører 
kan føre til økte kostnader, 
forsinkelser og dårlig omdømme 

Stor/ Alvorlig  • Kvalitetssikre 
avtaleporteføljen innen 1/6 

• Redusere avtalekostnad 
med 3 % innen utgangen av 
2016 målt mot budsjett,  
95 % kontroll på lisenser 

• Etablere bestillerfunksjon 
innen 1/6 

19 En tjenesteprismodell som ikke blir 
fullt ut akseptert av helseforetakene, 
kan føre til at kunden ikke opplever 
Sykehuspartner som 
konkurransedyktig 

Liten/ Liten • Risiko overvåkes 

26 Stor teknologisk og organisatorisk 
kompleksitet kan føre til en avtale 
med ekstern partner som ikke er 
dekkende og som genererer 
merkostnader og dårlig omdømme 
for Sykehuspartner 

Liten/ Svært 
alvorlig 

• Gjennomføre 
anskaffelsesprosess  Ekstern 
Partner 

• Gjennomføre tiltak for å 
sikre at Sykehuspartner er i 
stand til å oppfylle 
forpliktelser i kontrakt med 
ekstern partner 

16 

Sikker og 
stabil drift 
 

Mange store og samtidige endringer i 
flere akser kan føre til lavere 
endringsevne eller lavere evne til å 
levere ("produksjonsdipp") 

Moderat/ 
Moderat 

• Koordinere endringer 
gjennom endrings-
programmet Fremtidens 
Sykehuspartner  

• Involvere organisasjonen 
aktivt i endringsprosessene 
gjennom Fremtidens 
Sykehuspartner  

18 Økende vedlikeholdsetterslep eller 
fortsatt manglende modernisering 
kan medføre økte driftskostnader, 
problemer med tilgang til "utgått 
kompetanse" og økende antall 
kritiske hendelser 

Stor/ Alvorlig • Prosjekt «Sikker og stabil 
drift – AHUS» gjennomføres 
med øremerkede midler 
som ledd i prioritering og 
fokus på områder med de 
største driftsutfordringer 

• Prioritere tiltak spesifikt 
rettet mot sikker og stabil 
drift bla. knyttet til AHUS 
gjennom Digital fornying  

• Iverksette tiltak for å 
redusere kritiske hendelser 
>15 % sammenlignet med 
2015 

13 Omdømme Brudd på informasjonssikkerhet kan Moderat/ 
Alvorlig 

• Fortløpende overvåking og 
iverksettelse av tiltak for å 
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# Risikoområde Risiko Sannsynlighet
/ konsekvens 

Tiltak 

 føre til foretaksstraff eller dårlig 
omdømme 

oppnå tilstrekkelig sikkerhet 
• Fortløpende utvikling og 

forbedring av metodikk og 
prosesser innenfor 
sikkerhetsområdet 

• Penetrasjonstester fra 
3.part helseCSIRT 
(Computer Security Incident 
response team i regi av 
Norsk Helsenett) 

1 

Leveranse-
forutsigbarhet 
 

Mangel på styring av tjenestene og 
omforent prioriteringsmekanisme i 
foretaksgruppen kan føre til feil 
prioriteringer på investeringer og 
ressursbruk i Sykehuspartner 

Stor/ Moderat • Etablere og forankre 
regional prioriteringsmodell 
innen 1/3 

• Definere tjeneste-
porteføljen inn i 15-25 
regionale brukertjenester 
innen 1/7 

• Tiltak for å sikre at de syv 
største tjenestene er 
brukerorienterte og 
regionalt styrt innen 31/12 

4 Fortsatt uferdige leveranseprosesser 
for tjenesteendringer og SLA-
oppgraderinger kan føre til en 
leveranseplan som ikke kan 
gjennomføres fullt ut 

Stor/ Alvorlig • Videreutvikle og følge opp 
leveranseprosesser som 
understøtter leveranseplan  

• Etablere omforent 
kundeplan per HF for 2016 
innen 1/4 

• Iverksette tiltak for å sikre 
mål om 0 avvik på 
kundeplan 2016 

• Etablere egen 
leveransemodell for MTU 
innen 1/4 

• Etablere og levere iht. egen 
plan og leveranseprosess for 
utvalgte standard 
bestillinger (eks. 
multifunksjonsskrivere) 
innen 31/12 
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# Risikoområde Risiko Sannsynlighet
/ konsekvens 

Tiltak 

7 

Leveranse-
forutsigbarhet 
(forts.) 
 

Å prioritere opp prosjektarbeid på 
bekostning av tjenesteendringer og 
SLA-oppgraderinger, eller omvendt, 
kan føre til lavere 
leveranseforutsigbarhet og redusert 
evne til å utføre proaktivt 
vedlikehold 

Liten/ Moderat • Risiko overvåkes 

11 En forlenget transisjonsperiode frem 
til ekstern partner har etablert 
fungerende rutiner og prosedyrer 
kan føre til uforutsette frysperioder 
og leveranseforsinkelser 

Moderat/ Liten • Risiko overvåkes 

15 Om Sykehuspartner ikke greier å 
identifisere og håndtere forsinkelser i 
viktige prosjekter tidsnok så kan det 
føre til forsinkelse og flere 
tjenesteendringer i drift 

Moderat/ Liten 
• Gjennomføre tiltak for å nå 

nivå 3 i prosjektmodenhet 
innen utvalgte områder 

• Gjennomføre tiltak for å 
oppnå mindre enn 10% 
avvik i kvalitetskontroll ved 
faseovergang i prosjekt 

• Utvikle Sykehuspartners 
rolle innen 
prosjektgjennomføring 

• Gjennomføre PROFF – et 
prosjekt HSØ RHF kjører i 
samarbeid med SP med 
fokus på prosjekteierstyring 
og proff 
prosjektgjennomføring 

2 Kompetanse  Feil kompetanse kan føre til at 
Sykehuspartner ikke kan løse 
fremtidens oppdrag på en 
konkurransemessig måte 

Meget liten/ 
Alvorlig 

• Risiko overvåkes 
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Vedlegg 1 - Øvrige styringskrav og tiltak 

I oppdragsdokument 2015 stilles detaljerte krav til Sykehuspartner som ikke direkte dekkes av 
Sykehuspartner sine mål. Dette er tiltak og krav som skal gjennomføres i 2015 og som styret vil 
holdes orientert om.  
 
Grå skrift indikerer at tiltak relatert til styringskrav er ivaretatt. 
 

Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
1.  Levere et positivt resultat på minimum 30 

millioner kroner for 2015. 
Økonomi 

 

Målet er nådd 
Akkumulert resultat pr 31/12 er 46,4 MNOK, 
og er 16,4 MNOK bedre enn budsjett (endelig 
revidert regnskap ferdig 17/2).  
Personalkostnader er også i 3. tertial lavere 
enn budsjettert, dette til tross for økte 
pensjonskostnader. Den positive utviklingen 
skyldes primært lavere antall årsverk enn 
budsjett og revidert prognose. Salg av 
konsulenttimer leveres med små avvik mot 
budsjett 

2.  Sykehuspartner skal synliggjøre 
konkurransedyktighet ved å dokumentere 
kostnadseffektivitet og kvalitet. 

Økonomi 

 

Målet er nådd 
Akkumulert resultat pr 31/12 er 46,4 MNOK, 
og som tilsier en kostnadseffektivisering på 
16,4 MNOK (endelig revidert regnskap ferdig 
17/2).  
 
Kostnadseffektivitet 
I budsjettet for 2015 ble det stilt vesentlig 
krav til kostnadseffektivisering. For 2015 er 
det på flere områder oppnådd en 
kostnadseffektivisering ved at 
leveranseomfang er økt, uten at 
virksomheten er tilført ytterligere kapasitet 
gjennom mer personell. Egenandelen av 
Sykehuspartners ansatte i Digital fornying er 
økt i tråd med mål for 2015, og hvor det er 
oppnådd en høyere utnyttelsesgrad på 
prosjektledere.  
 
Det er levert tjenesteendringer og timer til 
prosjekt iht. budsjett, samtidig som drift og 
forvaltning er opprettholdt på et akseptabelt 
nivå til tross for økt tilfang av tjenester og 
høyt endringsvolum. 
Arbeidet knyttet til å redusere og 
standardisere applikasjonsporteføljen til 
Helse-Sør Øst er igangsatt, og vil være 
avgjørende for å oppnå 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
kostnadseffektivisering i et mer langsiktig 
perspektiv. I 2015 er antall applikasjoner 
redusert med ca. 20 %. Tilsvarende følges 
planen om å effektivisere brukerstøtte med 
bedre selvbetjeningsløsninger. Antall 
henvendelser til HR Brukerstøtte er redusert 
med 18,7 % sammenlignet med nivået pr 
1.1.13. 
 
For HR tjenester har det over flere år vært en 
effektivisering, og hvor målet er nådd med å 
øke produktiviteten knyttet til antall lønns- og 
trekkoppgaver produsert pr medarbeider til 
967 fra 915 i 2015 
 
Samlet for 2015 har Sykehuspartner redusert 
antall årsverk, både i forhold til opprinnelig 
budsjett og revidert prognose, noe som gir en 
besparelse i personellkost på 67 MNOK. 
Parallelt med dette er ekstern bistand til drift 
over budsjett med 8,4 MNOK.  

  
Kvalitet 
Det er gjennomført en rekke større og mindre 
tiltak knyttet til kvalitet. Kvalitetsforbedrende 
tiltak er gjennomført i form av blant annet 
forbedring av planverk, tydeliggjøring 
styringsstruktur, organisering og ansvar, samt 
standardisering, konsolidering og sanering. 
 
Det er utarbeidet en første leveranseplan 
som inkluderer både større SLA-
oppgraderinger og tjenesteendringer, og som 
bidrar til bedret kvalitet og ressursutnyttelse 
gjennom en styrt og omforent utførelse iht. 
plan. Videre er det reetablert regime for 
leveranser med sentrale prosesser, 
møtearenaer og funksjoner for planlegging, 
styring og oppfølging, og som bidrar til 
forbedret kvalitet. 
 
Det er også iverksatt ryddetiltak for å 
identifisere eller fjerne bla. gamle servere, 
applikasjoner, lisenser eller tjenester. Et 
eksempel er at all ekstern samhandling for 
alle helseforetakene er flyttet over på ny 
regional integrasjonsplattform og gammel er 
faset ut. All ekstern samhandling blir 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
effektivisert og bidrar til forbedret kvalitet for 
alle helseforetak.  
 
Det er også lagt stor innsats i å sikre kvalitet 
ved gjennomføring av mange planlagte 
endringer i tjenester og basis infrastruktur. 
Videre er det gjennomført en rekke 
anskaffelses-, leveranse- og 
mottaksprosjekter med høy kvalitet i 
tilknytning til blant annet regionale løsninger 
og mottak av systemer fra Prosjekt nytt 
Østfoldsykehus.  
 
Det er fokus på kontinuerlig forbedring 
(LEAN) internt og i økende grad sammen med 
foretakene for å sikre høy kvalitet i hele 
verdikjeden for produksjon av tjenester. 
Kontinuerlig forbedringsarbeid i 
refusjonstjenesten har bidratt til at 
utestående refusjoner eldre enn 6 mnd. er 
redusert med 15% i 2015. Videre bidrar 
formalisering av samarbeidet med 
systemleverandører og driftsleverandører til 
reduksjon i antall feil, og dermed en bedre 
brukeropplevelse og mindre henvendelser til 
brukerstøtte. 

3.  Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 ha 
utarbeidet tjenestekatalog for 2015 for 
hvert tjenesteområde. Tjenestekatalogene 
skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 

IKT-T 

 

Målet er nådd 
Tjenestekatalogen for 2015 ble sendt 4. mars 
til RHF. 

4.  Sykehuspartner skal klargjøre årsak til 
kritiske hendelser, iverksette korrektive 
tiltak og bedrive god risikohåndtering for å 
imøtegå dette. 

IKT-T 

 

Målet er nådd 
Internt team gjennomfører analyserer og 
rapporterer månedlig på status og tiltak. 
Grunnlag brukes for systematisk oppfølging i 
lederteam, samt utvikling av driftsteam. 
 
Det er vedtatt et eget tiltak for AHUS som skal 
sikre gjennomføring av ekstraordinære tiltak. 
Tiltaket har egen finansiering og iverksettes 
umiddelbart 

5.  Sykehuspartner skal gjennomføre ROS- og 
beredskapsanalyser i forhold til kritiske 
tjenester og leveranser. Sykehuspartner 
skal også bidra til foretaksgruppen for øvrig 
ved å yte bistand til helseforetakenes ROS- 
og beredskapsanalyser innen IKT. 

IKT-T 

 

Målet er nådd 
Seksjon Sikkerhet i IKT-tjenester har etablert 
egen prosess for gjennomføring av 
risikovurderinger (ROS-fabrikken). 
 
Alle nye tjenester eller endring av tjenester 
som påvirker informasjonssikkerheten 
risikovurderes. Alle prosjekter, interne og 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
eksterne, er også underlagt endringsstyring 
og konfigurasjonskontroll. Risikovurderinger 
overleveres til HSØ fagnettverk for 
informasjonssikkerhet dersom de er 
tverrforetaklige eller av regional karakter. 
Dersom det er foretaksvise prosjekter blir 
risikovurderinger overlevert til 
informasjonssikkerhetsleder på 
helseforetaket. 

6.  Følge opp og rapportere på tiltak fra 
revisjonsrapport 2014 fra 
konsernrevisjonen 

Kvalitet 

 

Målet er delvis nådd 
Innen området virksomhetsstyring er det 
lukket to tiltak. Gjenstående arbeid lukkes 
ved publisering av en ny kvalitetsportal 1. 
februar 2016.  
For området tilgangsstyring er fire tiltak 
lukket i Q4. Resten av tiltakene er forsinket og 
er forventet lukket i løpet av våren 2016. 
Tre av tiltakene er knyttet til standardisering 
av roller i HSØ, og automatisering av prosess 
for sletting/ deaktivering av brukere. 
(Brukeradministrasjon). Fire tiltak er knyttet 
til verktøy. Et tiltak er knyttet til prosess for å 
kontrollere at prinsipper for tilgangsstyring 
etterleves. 

7.  Helseforetaket skal innføre miljøledelse 
etter ISO 14001-standard og være 
sertifisert av Det norske Veritas innen 31. 
desember 2015. 

Kvalitet 

 

Målet er nådd 
Sertifikat i henhold til ISO 14001:2004 ble 
mottatt av Det norske Veritas 24. juni 2015, 
med gyldighet i tre år fra 22. juni 2015. 

8.  Helseforetaket skal sikre at det blir satt 
relevante miljøkrav i anskaffelser og at det 
blir gjort målinger/registreringer som 
dokumenterer omfanget av anskaffelser 
hvor det er stilt miljøkrav. 

Kvalitet 

 

Målet er nådd 
Innkjøp og logistikk arbeider aktivt med å 
stille relevante miljøkrav i anskaffelsene. 
Dokumentasjon om miljø legges inn i 
Innkjøpsportalen, som en del av 
prosjektsyklus for anskaffelser. Dette ligger 
hos programmererne for opprettelse i 
systemet. Data fra tidligere i 2015 vil hentes 
frem manuelt av prosjektledere.  
Sykehuspartner deltar også i nasjonal gruppe 
for utvikling av måleindikatorer for å sikre 
samsvar i målinger på tvers av 
helseforetakene. 

9.  Følge opp, og rapportere på, tiltak 
beskrevet i Helse Sør-Østs 
antikorrupsjonsprogram 

Kvalitet 

 

Målet er nådd 
Det er gjennomført kartlegging og 
systematisk behandling av risikoområder. 
Risikoreduserende tiltak er iverksatt for å 
hindre muligheter for å begå økonomisk 
kriminalitet. Videre er det iverksatt tiltak for å 
sørge for at regler og retningslinjer er 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
tilgjengeliggjort, og at etiske retningslinjer 
inngår som en integrert del av kulturen i 
virksomheten. Gjennom 2016 vil det jobbes 
videre med systematisk oppfølging av 
utestående tiltak ifm. antikorrupsjon. 

10.  Kartlagt og beskrevet kompetansebehov og 
kompetansegap for perioden 2016-2020 i 
tråd med de vedtatte strategier innen 
Sykehuspartners tjenesteområder (IKT, HR, 
innkjøp) og konkrete oppdrag som er gitt 
SP. 

HR 

 

Målet er nådd 
Arbeidet er fullført, kompetansebehov og 
kompetansegap for perioden 2016-2020 er 
kartlagt og beskrevet. Oppfølging vil bli 
ivaretatt gjennom programmet Fremtidens 
Sykehuspartner. 

11.  Gjennomført og fulgt opp 
medarbeiderundersøkelse. 

HR 

 

Målet er nådd 
Det er over 90 % av alle enheter som har 
gjennomført oppfølgingsmøte med sine 
ansatte. Gitt organisatoriske endringer og 
trykk på organisasjonen er dette meget 
tilfredsstillende i f.h.t mål på 90%. 

12.  Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 
utarbeide retningslinjer for ekstern 
kommunikasjon knyttet til Sykehuspartners 
tjenester til helseforetakene. 
Retningslinjene skal utarbeides i samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF som ivaretar 
forankring i forhold til de øvrige 
helseforetakene. 

Kunder og 
Kommunika
sjon 

 

Målet er nådd 
Retningslinjer ble utarbeidet og gjennomgått 
med kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-
Øst innen fristen. 

13.  Sykehuspartner skal ha etablert en 
fullmaktsstruktur som er i samsvar med de 
regionale retningslinjene og tilpasset 
helseforetakets behov 

AD 
Økonomi 
HR  

Målet er nådd 
Fullmaktstruktur er revidert og godkjent i 
styremøte 19.mars 

 
14.  Helseforetaket skal inneha kompetanse og 

ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning 
av fullmaktstrukturen for å forebygge 
rollekonflikter som kan oppstå ved 
delegering av fullmakter. 

Økonomi 

 

Målet er nådd 
Fakturaflyten i regnskapsverktøyet EyeShare 
følger den besluttede fullmaktstrukturen. Når 
det gjelder avtaleinngåelse følger det også 
fullmaktstrukturen men prosessen er 
foreløpig manuell. Den medfører noe risiko 
for feil. Innføring av ERP vil bedre kontroll på 
avtaleinngåelse. 

15.  Styret i helseforetaket skal gjennomgå 
fullmaktstrukturen minimum ved 
oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 
endringer som styret forventes å være 
kjent med. 

AD 

 

Målet er nådd 
Fullmaktsstrukturen ble vedtatt på første 
styremøte i 2015. 

16.  Sykehuspartner skal drive god 
virksomhetsstyring i tråd med 
retningslinjer gitt av Helse Sør-Øst RHF. 

Virksom-
hetsstyring 

 

Målet er nådd 
Roller og ansvar mellom helseforetaket og 
eieren er tydeliggjort gjennom vedtatte 
«Instruks til styre» og «Instruks til 
administrerende direktør». Det gjennomføres 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
en kontinuerlig forbedring av 
styringsmekanismene mellom partnere. 
Parallelt fortsetter Sykehuspartner å 
tydeliggjøre styringsmodellen sin både på 
strategisk og operativt nivå. En første versjon 
av kvalitetssystemet er på plass, og som 
tilgjengeliggjør styrende informasjon og 
rapportering til alle ansatte. En felles 
avvikshåndteringsprosess er i ferd til å bli 
implementert. På det operative nivået er det 
etablert sentrale prosesser og funksjoner for 
planlegging, styring og oppfølging både i 
tilbuds- og leveransefase, - med møtearenaer 
for styrings- og prioriteringsmekanismer, i 
tillegg til ressurssetting og strukturert 
oppfølging av de ulike leveransene. 
Måleparametre etableres i løpet av første 
kvartal 2016. 

17.  Sykehuspartner som felles 
tjenesteleverandør skal utvikle god 
kunderelasjon til øvrige helseforetak slik at 
disse opplever at fellestjenesteleverandør 
innenfor gitte rammer og standarder gir 
merverdi. 

Kunder og 
Kommuni-
kasjon 

 

Målet er nådd 
Kundeplaner er etablert pr. 
helseforetak/kunde. 
Månedlig kunderapportering som synliggjør 
kundens perspektiv på Sykehuspartner sine 
leveranser er etablert, men vil bli 
videreutviklet for å gi enda bedre 
styringssignaler. Statusmøter med kundene 
gjennomføres månedlig og direktørmøter 
halvårlig. 

18.  Sykehuspartner skal ikke etablere nye 
tjenester eller lokale tjenester uten at 
dette er godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 

IKT-T 
HR-ØR 

 

IKTT: 
Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner forvalter de retningslinjene 
gitt av HSØ. Sykehuspartner har fått ansvaret 
for å godkjenne nye tjenester, evt. i dialog 
med RHF.  
Ansvarsforhold og grensesnitt er ikke 
tilstrekkelig avklart, noe som medfører at det 
fremdeles etableres tjenester i større grad 
enn ønskelig gjennom tjenesteendringsaksen. 
Ansvarsfordeling og myndighet er under 
avklaring med RHF. 

19.  Helseforetak og sykehus skal kommunisere 
godt om resultater, utfordringer og 
omstillingsprosesser i eget foretak til 
berørte parter og offentligheten generelt. 
Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats 
for å etablere løsninger for elektronisk 
kommunikasjon. SP mål: utarbeidet 
retningslinjer for å kommunisere resultater 

Kunder og 
Kommuni-
kasjon 

 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi 
og aktivitetsplan for å understøtte 
kommunikasjon av status og resultat for 
virksomheten. Vi sørger for kommunikasjon 
internt i forbindelse med 
omstillingsprosesser. I henhold til nasjonale 
føringer skal Sykehuspartner over på 
Helsenorge.no sin nettbaserte plattform i 
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Nr Styringskrav Ansvar  Kommentar for 3. tertial 
løpet av 2016. 
Det er utarbeidet en gjensidig og omforent 
kundeplan med helseforetakene som følges 
opp løpende. 

20.  Det forutsettes at helseforetak og sykehus i 
Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens 
strategi og etterlever de krav som følger av 
denne. SP mål: minst en lærling i 
organisasjonen 

HR 

 

Målet er nådd 
Vi har pr nå 2 lærlinger i Sykehuspartner. En 
som er klar for fagprøve Q1 2016, og en til 
fagprøve Q1 2017. Begge er fra 
dataelektronikerfaget. Målet vi har satt oss er 
å få inn en ny lærling hver høst. 

21.  «Etablering av regionale innsatsteam og 
arenaer for utveksling av erfaring om 
endringsprosesser» SP mål: Deltakelse i 
arbeidsgruppen som skal etablere 
regionale/lokale innsatsteam, mekanismer 
for bistand, arenaer for utveksling av 
erfaring/metodikk 

HRØR 

 

SP har på vegne av HSØ etablert innsatsteam 
for bedre ressursutnyttelse og reduksjon i 
ventetider. 
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Vedlegg 2 - Bestillinger i Oppdragsdokumentet 

Nedenstående er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. 
Oversikten er et verktøy for å sikre at alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet, og som ikke 
eksplisitt nevnes i virksomhetsplanen, følges opp. 
 
Grå skrift indikerer at tiltak relatert til styringskrav er ivaretatt. 
 

IKT 

Overordnet 2015: 
Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015  Status for 3. tertial 
IKT-T Sykehuspartner skal levere stabil, sikker og 

effektiv drift av kritiske tjenester i 
helseforetakene. 

 

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.1 Sikre sikker og stabil drift 
Samlet situasjon er noe bedre enn tidligere perioder. 
Dette målet håndteres som en del av løpende drift og 
rapporteringsregimet i Sykehuspartner HF. Det er 
kontinuerlig fokus på å forbedre driften av kritiske 
tjenester. 
I 2015 har man videreført arbeidet fra 2014 med å 
forbedre planverk og prosesser, samt økt innsats på 
proaktivt vedlikehold, blant annet et vellykket 
tverrfaglig samarbeid i driftsteam. Det er gjennomført 
mange større og mindre endringer i kritiske løsninger.  
 
Det er pågående utskifting av gamle og kritiske 
komponenter. Kontinuerlig jobbing med å stabilisere 
Ahus sin BizTalk løsning er en av årsakene til at det har 
vært færre hendelser. Tiltak som gjennomføres på kort 
og mellomlang sikt innenfor eksisterende rammer, 
ansees ikke som tilstrekkelig for å oppnå signifikant 
forbedring for Ahus. Det er vedtatt et eget tiltak for 
AHUS som skal sikre gjennomføring av ekstraordinære 
tiltak. Tiltaket har egen finansiering og iverksettes 
umiddelbart.  
 

For ERP videreføres videreutvikling av dokumentasjon 
basert på feilsituasjonene, samt videre dialog med 
leverandør for å rette feil i løsningen. 
 

Vellykket pilot gjennomført for ny regional løsning for 
fjernaksess (F5 Big-IP): Det er godt samarbeid med 
WAN-prosjektet. 
 

Ahus: Det er etablerer nytt nett fra kjernen av nettet 
og ut mot brukerne. Gamle Win2003-servere skiftes 
ut. 
 

Operasjon «Rusken»: All ekstern samhandling for alle 
helseforetakene er flyttet over på ny regionale 
integrasjonsplattform og gammel er faset ut. All 
ekstern samhandling blir effektivisert og likt for alle 
helseforetak. Det gir samtidig mulighet for å tilby nye 
tjenester til alle sykehusene.  
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Prosjektet “Omlegging ved Oslo Universitetssykehus” 
har i løpet av 2015 lagt om ca. 30% av alle stasjonære 
klienter til ny IKT plattform. Tilbakemeldingene er 
svært gode og Brukerstøtte og Teknisk support i 
Sykehuspartner melder om færre problemer med ny 
IKT plattform. 

IKT-T/PT Sykehuspartner skal sikre gjennomføring av 
regionalt prioriterte prosjekter i tråd med 
strategier, føringer og planer, herunder: 
• levere tjenester til prosjekt Nytt 

østfoldsykehus IKT i henhold til plan. Sikre 
stabil og sikker oppstart av IKT-tjenestene i 
nytt sykehus. 

• Levere tjenester til programmet Digital 
fornying. 

 

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 2.1 Bidra til vellykket oppstart av Nytt 
Østfoldsykehus og 2.2 Bidra til realisering av Digital 
Fornying. 
Sykehuspartner har sikret gjennomføring av regionalt 
prioriterte prosjekter i tråd med strategier, føringer og 
planer ved å levere ressurser og kompetanse i henhold 
til bestillinger. 
  
Oppstart Nytt østfoldsykehus (KIB 2) var svært 
vellykket. Det har vært få utfordringer. Disse har i stor 
grad vært som forventet og har fått en tett oppfølging. 
Et fåtall mer langsiktige utfordringer blir planmessig 
håndtert. 
 
Digital fornying. Ressurser levert over budsjett  
 
Dips fase 2 - OUS ble i desember overført fra Digital 
fornying til Sykehuspartners linje som overtok all drift 
og forvaltning.  

IKT-T Sykehuspartner skal etablere og videreutvikle 
forvaltning av regionale tjenester og ta et særlig 
ansvar for å forberede mottak og forvaltning av 
systemer/løsninger når disse er klar til å settes i 
drift. 

 

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.3 Etablere og styrke forvaltning av 
regionale tjenester  
 
Forvaltning for overleverte regionale tjenester er 
etablert i Sykehuspartner. Arbeidet har hatt god 
fremdrift.  Videre forbedringer utvikles i samarbeid 
med regionalt klinisk senter og RHF med henhold til 
innføring av full regional forvaltningsmodell. 
Etablering av regionalt senter er i en oppstartsfase. 
Det arbeides med å få god samhandling og dialog 
mellom senteret og Sykehuspartner. Videre pågår det 
arbeid med å forbedre rutiner for mottak av leveranser 
fra prosjekter til ordinær drift og forvaltning. 
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Drift: 
Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
IKT-T Unngå at kritiske hendelser og andre driftsavvik 

oppstår. 

 

Målet er delvis nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.1 Sikre sikker og stabil drift 
Pågående utskifting av gamle og kritiske komponenter. 
Tiltak som gjennomføres på kort og mellomlang sikt 
innenfor eksisterende rammer, ansees ikke som 
tilstrekkelig for å oppnå signifikant forbedring for 
Ahus. Omfattende modernisering ut over SP’s rammer 
er en forutsetning for en slik forbedring. Det er derfor 
vedtatt et eget tiltak for AHUS som skal sikre 
gjennomføring av ekstraordinære tiltak. Tiltaket har 
egen finansiering og iverksettes umiddelbart. 

IKT-T Dersom avvik skjer, skal avvik bli rettet opp 
hurtig og i henhold til gjeldene SLA-avtaler. 

 

Målet er nådd 
Jf. Styringsparameter 2015 – responstid. 
Apparat for å håndtere kritiske hendelser er 
videreutviklet og fungerer godt, og hvor det fokuseres 
på kontinuerlig forbedring. 
 
Det er allikevel foreslått ytterligere forbedringstiltak 
knyttet til beredskap og overvåkning, og hvor det 
planlegges også en større beredskapsøvelse i Q1 2016. 
 
Vaktlag har fungert tilfredsstillende, sammen med 
positiv erfaring med etablering av driftsteam 

IKT-T Avvik skal danne grunnlag for læring. 

 

Målet er nådd 
Alle avvik følges opp gjennom en definert prosess 
(Problem Management) og læringspunkter rutes 
tilbake til fagavdelingene. Pågående arbeid med å sikre 
at fagavdelinger følger videre opp. 
Det er startet et arbeid for å etablere et felles 
avvikshåndteringssystem for SP for systematisk 
håndtering av klager, avvik og forbedringer. 

IKT-T 
Antall kritiske hendelser og nedetid skal 
reduseres sammenlignet med antall kritiske 
hendelser og nedetid i 2014. 

 

Målet er delvis nådd 
Jf. Tjenesteleveranse Kritiske hendelser  
Jf. Måloppnåelse 1.1.Sikre sikker og stabil drift 
Situasjonen er preget av tidenes høyeste aktivitetsnivå 
og mange endringer, og hvor det er en klar korrelasjon 
mellom antall utførte endringer og antall kritiske feil. 
Det har vært flere kritiske hendelser i 2015 enn i 2014, 
men hvor det i 2. halvår har vært en positiv utvikling 
med 22 % reduksjon fra 1. halvår.  
 
Akershus universitetssykehus, Oslo 
universitetssykehus, og Sykehuset Telemark har hatt 
en positiv utvikling, mens Sykehuset i Østfold har en 
sterkt stigende økning. Sistnevnte skyldes både en høy 
endringsfrekvens, og problemer knyttet til spesifikke 
løsninger. Det er en positiv utvikling av nedetid 
sammenlignet med 2014. 

IKT-T Kritiske hendelser skal håndteres innen avtalt 
responstid (SLA).  

Målet er nådd 
Jf.  Styringsparameter 2015 – løsningstid 
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Major Incidents rutinen innebærer at kritiske 
hendelser alltid skal meldes på telefon, og med 
umiddelbar iverksettelse av tiltak.  

 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
IKT-T Sykehuspartner skal styrke driftssikkerheten av 

kritiske tjenester til øvrige helseforetak. 

 

Målet er delvis nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.1.Sikre sikker og stabil drift 
Dette målet håndteres som en del av løpende drift og 
rapporteringsregimet i Sykehuspartner. Det er 
kontinuerlig fokus på å styrke driften av kritiske 
tjenester. Samlet situasjon har utviklet seg i positiv 
retning i løpet av året.  
 
Videreført arbeidet med å forbedre planverk og 
prosesser, samt økt innsats på proaktivt vedlikehold, 
blant annet et vellykket tverrfaglig samarbeid i 
driftsteam. 
 
Det er gjennomført mange større og mindre endringer 
i kritiske løsninger. 
 
Pågående utskifting av gamle og kritiske komponenter. 
Kontinuerlig jobbing med å stabilisere noen spesifikke 
løsninger er en av årsakene til at det har vært færre 
hendelser. Det er vedtatt et eget tiltak for AHUS som 
skal sikre gjennomføring av ekstraordinære tiltak. 
Tiltaket har egen finansiering og iverksettes 
umiddelbart.  
 
Det gjennomføres tiltak for å håndtere restanser ved 
overlevering fra Prosjekt nytt Østfoldsykehus til 
Sykehuspartner sitt forvaltnings- og driftsapparat 

IKT-T Sykehuspartner skal redusere 
applikasjonsporteføljen og foreslå 
standardisering og konsolidering overfor Helse 
Sør-Øst RHF 

 

Målet er nådd 
Analyse av porteføljen på funksjonelt nivå ble 
ferdigstilt ved utgangen av 2015. Forslag for 
konsolidering vil foreligge i løpet av første halvåret 
2016, og gjennomføres i samråd med prosjektet 
Strategic partnership in infrastructure services (SPIIS) 
og Fremtidens Sykehuspartner, da en kommende 
konkretisering av målbildet vil ligge til grunn for 
applikasjonsstandardisering og konsolidering. 
 
Reduksjon i applikasjonsporteføljen ligger på ca 20 % 
ved utgangen av 2015. Dette til tross for tilførsel av 
nye tjenester. Rutine for nedtak (sanering) av 
applikasjoner er etablert. Rutiner tas i bruk ifm. 81 
applikasjoner ved Akershus universitetssykehus 
høst/vinter 2015/16. Dette arbeidet må fullføres og 
lykkes før ytterligere planer utarbeides for sanering og 
konsolidering ved de øvrige helseforetakene. 
 
Det har vært arbeidet med å etablere omforente 
overordnede prioriteringsmekanismer. 
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IKT-T 
20 % reduksjon i applikasjonsporteføljen i 
forhold til inngangen 2015.  

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 2.3 Standardisere og konsolidere 
applikasjoner 
Se over.  

 
 
 
 
Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

IKT-T Antall kritiske hendelser 

 

 Antall 
September 45 
Oktober: 42 
November 55 
Desember 45 

 

IKT-T Løsningstid for kritiske hendelser. 

 

  Innenfor 
målsatt 
løsningstid  

Utenfor 
målsatt 
løsningstid  

September 21 24 
Oktober 17 25 
November 19 36 
Desember 18 27 

 

IKT-T Antall applikasjoner 
 

Målet er nådd 
2383 pr 31.12 

 

Digital fornying – portefølje-, program- og prosjektstyring 

Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
PT Sykehuspartner skal bidra til IKT-prosjektenes 

gjennomføring, og understøtte Helse Sør-Øst 
RHFs gjennomføring av IKT-prosjekter. Dette 
omfatter tilstrekkelig kapasitet med riktig 
kompetanse innenfor ledelse og gjennomføring 
av prioriterte programmer og prosjekter. 

 
 

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse  2.2 Bidra til realisering av Digital 
Fornying. Indikatorene på dette målet er grønne. 
 
Det er levert på målet i 2015. Programmene i Digital 
fornying og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus melder grønt. 
Indikatorene grønne 

 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
PT/ IKT Sykehuspartner skal levere i henhold til 

leveranseplan for Nytt østfoldsykehus.  
 

Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 2.1 Bidra til vellykket oppstart av Nytt 
Østfoldsykehus.  
Sykehuspartner leverte i henhold til leveranseplan for 
nytt Østfoldsykehus. Også klinisk ibrukstakelse i 
november ble svært vellykket. Det nye sykehuset i 
Østfold åpnet 2. november for full drift. Arbeidet var 
godt forberedt og beredskapsteamene fungerte etter 
hensikten under åpningen. Det har vært lite 
henvendelser til brukerstøtte etter oppstart. 
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PT/ IKT-T I henhold til bestilling fra Helse Sør-Øst RHF skal 
Sykehuspartner levere nødvendig kapasitet og 
kompetanse, inkludert oppfølging, for å bidra til 
gjennomføringen av Digital fornying. 
Sykehuspartner har ansvar for å sikre vellykket 
mottak, tjenesteleveranse samt forvaltning av 
løsninger levert av Digital fornying til øvrige 
helseforetak. 

 Målet er nådd 
Jf. Styringsparameter “Leverte mot bestilte 
prosjektressurser totalt” og “Andel interne 
prosjektressurser i Digital Fornying / PNØ” 
Jf. Måloppnåelse 1.3 Etablere og styrke forvaltning av 
regionale tjenester. 
 
Sykehuspartner har levert ressurser til Digital fornying 
iht. bestillinger. Gjennomsnitt andel leverte ressurser 
sett opp imot bestilte ressurser i 2015 er ca. 96%, eksl. 
juli måned.  
Sykehuspartner har bidratt på en god måte inn i 
prosjektene for å sikre vellykkede leveranser fra 
prosjektene, samt overlevering til forvaltning og drift i 
Sykehuspartner. 

PT Sykehuspartner skal i prosjektene utnytte 
interne ressurser før eksterne ressurser 
anskaffes. Andelen interne ressurser skal 
overstige 55 % i 2015. 

 Målet er ikke nådd 
Jf. Styringsparameter “Andel interne prosjektressurser 
i Digital Fornying / PNØ” 
Resultatet er 45%. Dette er på nivå med året sett 
under ett. 

PT Alle prosjektbehov skal være levert innen 
leveransefrist. Sykehuspartner har ansvar for 
prosjektstyringsmetoden PPM og skal 
videreutvikle dette til å omfatte rapportering på 
prosjektøkonomi, omfang og realisert verdi i 
forhold til kostnader påløpt. 

 Målet er nådd 
Leveranse av prosjektbehov vurderes som 
tilfredsstillende, og var på 96% for året (eks. juli).  
 
Prosjektet EVM (Earned Value Management) har som 
mål å innføre rapportering på prosjektøkonomi, 
omfang og realisert verdi. POC (Proof of concept) er 
ferdig. Pilot startet i september 2015. Fremdriftsplan 
er i henhold til avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

PT System for å følge opp bruk av 
kvalitetssjekklister skal være etablert innen 1. 
april 2015. 

 Målet er nådd 
Regimet godkjent av Fornyingsprogrammets kontor 
(FPK) innen frist. 
 

PT Alle prosjektledere skal være opplært i 
metodikk for risikorapportering og -oppfølging 
per 1. mars 2015. 

 Målet er nådd 
Opplæring er gjennomført innen fristen, i tillegg til at 
det er gjennomført opplæring løpende gjennom året. 
Videreutvikling av risikoområdet inkluderes i arbeidet 
med Prosjektveiviseren, den nye 
prosjektstyringsmetodikk for Helse Sør-Øst. 

PT Sykehuspartner skal ha en utnyttelsesgrad på 
minst 85 % for sine prosjektressurser. 

 Målet er nådd 
Målet nådd. Resultat for året ble 89% 

 
Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

PT Sykehuspartner skal løpende rapportere på 
bruk av eksterne og interne ressurser i 
prosjekter og tjenesteleveranser 

 Målet er nådd 
Fulgt opp. Rapporter produseres månedlig. 
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Forvaltning 
Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
IKT-T Sykehuspartner skal sikre effektivt mottak, drift 

og forvaltning av regionale løsninger. 
Sykehuspartner skal drive god leveransestyring 
og planmessig oppgradering av regionale og 
lokale tjenester for øvrige helseforetak 

 Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.3 Etablere og styrke forvaltning av 
regionale tjenester og 3.3 Bedre virksomhetsstyring. 
 
Det jobbes med å forbedre rutinene for mottak fra 
prosjektene. For leveransestyring er det utarbeidet en 
første leveranseplan for 2015 som inkluderer både 
prosjekter, større SLA-oppgraderinger og 
tjenesteendringer.  
Det er utarbeidet planer for de regionale løsningene 
som er overlevert til forvaltning. 
De store lokale tjenestene som det er forvaltning av, er 
planlagt så langt det er avklart behov/ønsker hos 
kunden. 

 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
IKT-T Bidra i implementeringen av regional forvaltning 

av regionale IKT-tjenester. 
 Målet er nådd 

Jf. Måloppnåelse 1.3 Etablere og styrke forvaltning av 
regionale tjenester. 
Meget aktiv deltakelse i dette arbeidet. 

IKT-T Forvalte applikasjoner i henhold til regional 
applikasjonsplan. 

 Målet er nådd 
Forvaltning gjennomføres iht. føringer i regional 
forvaltningsmodell 

IKT-T Etablere tjenesteansvarlig og 
forvaltningsorganisasjon per regional IKT-
løsning. 

 Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 1.3 Etablere og styrke forvaltning av 
regionale tjenester 
 

IKT-T Sykehuspartner skal i tillegg til SLA’er, innen 1. 
mars 2015, utarbeide en omforent kundeplan, 
hvor leveranseplaner er gjensidig forankret 
mellom Sykehuspartner og helseforetakene. 
Rammer for arbeidet avklares i eget brev fra 
Helse Sør-Øst RHF. Planen skal godkjennes av 
Helse Sør-Øst RHF. 

 Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 3.3 Bedre virksomhetsstyring  
Omforent kundeplan er utarbeidet. Videre er det 
etablert sentrale prosesser og funksjoner for 
planlegging, styring og oppfølging både i tilbuds- og 
leveransefase med møtearenaer for styring og 
prioritering for å sikre en enhetlig leveranseplan. Alle 
prioriterte bestillinger fra HF/KA er fulgt opp og 
rapportert på ukentlig. Leveranseplan utvikles 
fortløpende. 

IKT-T Utvikle forslag til system for prioritering av 
endringsbehov i tråd med regionale føringer og 
de vedtatte områdeplaner for helseforetakene 
innen 1. mai 2015 

 Målet er nådd 
Forslag til prioriteringsmekanismer ble forelagt HSØ 
RHF innen 1.mai. 
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HR, økonomi og regnskap 

 
Drift: 
Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
HR, 
økonomi 
og 
regnskap 

Sykehuspartner skal sikre kostnadseffektiv drift 
og leveranse av HR-tjenester til avtalt og stabil 
kvalitet, til hele helseregionen. 

 Målet er nådd 
Leveransekravene følger av tjenesteavtale mellom SP 
og HFene, samt at det er satt interne 
effektiviseringsmål som følges opp i månedlig 
virksomhetsrapportering. 

 
 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal levere HR-tjenester til 
øvrige helseforetak til avtalt pris og kvalitet. 

 Målet er nådd 
Følger av tjenesteavtale mellom HF og SP og 
leveransene leveres med få avvik. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal realisere effektiviseringer 
av tjenesteproduksjonen og synliggjøre 
konkurransedyktighet. 

 Målet er nådd 
Følger interne mål om effektivisering av 
saksbehandlerprosessene i tråd med bemanningsplan 
2012 – 2016, samt at reduksjon i antall henvendelser 
til HR BS reduseres med 30 % sammenlignet med 
nivået pr 1.1.13. 
Konkurransedyktighet måles med gjennomføring av 
årlig benchmarkundersøkelse utført av E&Y. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal bidra til effektivisering av 
HR-tjenestene og arbeidsprosessene i øvrige 
helseforetak. Sykehuspartners leveranse 
konkretiseres i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF. 

 Målet er nådd 
SP HR-tjenester bistår helseforetakene og eier med 
prosjekttjenester etter behov 
SP bistår HFene gjennom å tilrettelegge for beste 
praksis på arbeidsprosesser gjennom blant annet felles 
LEAN prosjekt med HFene, samt utvikling av 
støttesystemer som automatiserer/ effektiviserer 
administrative prosesser i HFene. 
Hovedaktiviteter er forankret i regional HR 
handlingsplan og følger av prioriteringer og bestillinger 
fra premissgiver. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal levere tjenester til prosjekt 
“Ventetid og fristbrudd”, som ledes av Helse 
Sør-Øst RHF. Sykehuspartners leveranse 
konkretiseres i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF. 

 Målet er nådd 
Jf. Måloppnåelse 2.4 Bistå helseforetak og eier med 
prosjekttjenester etter behov 
Det er utarbeidet egen handlingsplan for 
rådgivningstjenester knyttet til fristbrudd og ventetid 
som følges i tråd med premissgivers prioriteringer. 
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Styringsparameter 2015: 
Ansvar Oppdragsdokument – 

styringsparameter  
 Status for 3. tertial 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Etterlevelse av SLA målene for oppetid og 
feilretting som er beskrevet i tjenesteavtalene 
(mål: 0 brudd). 

 Målet er nådd 
Tilgjengelighet på tjenestene er god og innenfor hva 
som er avtalt i SLA med helseforetakene.  

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Rapportert brukertilfredshet (mål 75 % på 
spørsmål om generell brukertilfredshet). 

 Målet er nådd 
Det gjennomføres en årlig undersøkelse av 
kundetilfredshet (ledere). 
HR tjenester har månedlig oppfølging av 
temperaturmålingene knyttet til fornøydhetsgrad på 
henvendelser til HR BS med tilsvarende krav på 
tilfredshet. 
Resultatene fra de månedlige undersøkelsene viser en 
positiv trend gjennom året og resultatene høsten 2015 
har ligget stabilt på ca. 80%. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Kostnadseffektivitet dokumenteres årlig 
gjennom beregning av antall lønns- og 
trekkoppgaver per årsverk i lønnsproduksjonen 
(mål: 970) og gjennom benchmarking med 
sammenlignbar virksomhet. 

 
Kostnadseffektivitet er en del av løpende 
virksomhetsrapportering og er i henhold til plan. 
2015 viser at det har vært en positiv utvikling gjennom 
året og produktiviteten har økt fra 915 – 967 LTO. 
I tillegg måles konkurransedyktighet ved 
gjennomføring av årlig benchmarkundersøkelse utført 
av E&Y. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Effektivisering dokumenteres gjennom måling 
og dokumentasjon fra hver enkelt oppgave og 
rapporteres samlet i årlig melding. 

 
Effektiviseringsmålene som virksomhetsområdet har 
satt på saksbehandlere innen lønns- personaltjenesten 
ble nådd. Det samme gjelder for kvalitetsmålene 
knyttet til antall henvendelser til brukerstøtte, 
kundetilfredshet og etterlevelse av SLA krav i 
tjenesteavtalen med helseforetakene. 
Effektiviseringen er dokumentert i månedlige 
målinger. 

 
Utvikling av HR-tjenestene 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
HR, 
økonomi og 
regnskap 

Det skal innen 1.mars 2015 utarbeides en 
oppdatert handlingsplan for HR-tjenestene. 
Planen skal omfatte mål for 2015 og 
understøtte det langsiktige arbeidet innenfor 
HR. 

 Målet er nådd 
Handlingsplan ble utarbeidet til 01. februar etter 
avtale med RHF og følges opp gjennom faste møter 
med premissgiver  

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal utvikle HR-tjenestene slik 
at brukeropplevelsen bedres i forhold til 
tilgjengelighet og bruk. 

 Målet er nådd 
Del av løpende videreutviklingsarbeid. Et mål som er 
satt knyttet til dette er å tilby deler av 
Personalportalen på mobil plattform. En formell 
beslutning fra RHF avventes. 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Sykehuspartner skal bidra til at tjenestene 
forvaltes og vedlikeholdes slik at de ivaretar 
endringer i rammebetingelser. Tilpasningene 
integreres i ordinær drift. Utviklingsbehov som 
krever større investeringer og dermed ikke kan 
holdes innen tjenesteprisen må utredes av 
Sykehuspartner og forelegges Helse Sør-Øst 
RHF. 

 Målet er nådd 
Følger av løpende drift. 
Myndighetspålagte krav og større investeringer som 
krever ekstra finansiering løftes til Premissgiver i 
RHF’et. 
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Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Fremdrift i tiltak i henhold til handlingsplan for 
HR. 

 
Fremdrift følger av prioritering og bestillinger fra 
premissgiver i RHFet 

 
 
Økonomitjenester 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument –  Mål 2015   Status for 3. tertial 
HR, 
økonomi og 
regnskap 

Effektiv forvaltning og drift av regional ERP-
løsning. 

 Målet er nådd 
Forvaltning av regional ERP er etablert i hht. plan og 
enheten har god kontroll på drift og forvaltning av 
løsningen. Roller og ansvar knyttet til forvaltning av 
løsningen er på plass og fungerer som forutsatt. Det 
har vært et godt samarbeid med det regionale ERP-
prosjektet gjennom året og dette vil videreutvikles i 
utrullingen av regional ERP-løsning til øvrige foretak i 
HSØ.  

 
 
Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

HR, 
økonomi og 
regnskap 

Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid med 
Sykehuspartner utvikle relevante 
styringsparametere for tjenesten (responstid, 
oppetid, kostnader etc.). 

 Målet er nådd 
Styringsparametere for leveranse av ERP-tjenesten fra 
Sykehuspartner til foretakene er etablert. Dette blir 
rapportert til foretakene månedlig på like linje med 
øvrige tjenesteleveranser fra SP HR&ØR. 
Videreutvikling av styringsparametere vil fortsette 
parallelt med utviklingen av tjenesten i 
Sykehuspartner. 

Innkjøp og logistikk 

 
Drift 
Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
IOL Sykehuspartner skal gjennom programmet Vinn-

Vinn delta aktivt i det videre arbeidet med 
operasjonalisering av strategiplan for innkjøp og 
logistikk 2013-2016. 

 Målet er nådd 
SP IOL deltar aktivt i regionalt forbedringsprosjekt 
“vinn-vinn” og nasjonalt prosjekt NSSIL. 

IOL Sykehuspartner skal innarbeide kompetanse- og 
metodeutvikling for nasjonale og regionale 
innkjøps- og logistikkprosesser. 

 Målet er delvis nådd 
SP IOL har gjennom “vinn-vinn” utarbeidet utkast til 
revidert metodikk, og gjennomfører regionale 
kompetansehevende kurs for alle helseforetakene. 
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Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
IOL Sykehuspartner skal på vegne av Helse Sør-Øst 

RHF gjennomføre anskaffelser og 
avtaleforvaltning i henhold til anskaffelsesplan 
vedtatt av Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF 
er kontraktspart i alle anskaffelser. 

 
Anskaffelsesplan er gjennomført i henhold til definerte 
planer til tid, kost og kvalitet med noen få unntak hvor 
det har vært nødvendig med ytterligere faglig 
involvering. Det er i tillegg gjennomført flere ikke-
planlagte prosjekter i 2015. 
 

IOL Sykehuspartner skal ferdigstille og videreutvikle 
påbegynte oppdrag fra 2014. 

 Målet er delvis nådd 
Oppdrag fra 2014 er i stort levert. Det gjenstår 
imidlertid noe utvikling av systemløsning som er 
planlagt gjennomført i 2016. 

IOL Sykehuspartner skal iverksette målstyring for 
ledetider og resultater i regionale 
anskaffelsesprosjekter, for hele verdikjeden. 

 Målet er delvis nådd 
SP IOL Innkjøp og logistikk er regional pilot for nye 
KPIer og målinger for ledetider og resultater i regionale 
anskaffelsesprosjekter gjennom forbedringsprosjektet 
«Vinn-Vinn». Det er utarbeidet nye rutiner for å 
registrere anskaffelser i portalen. Planlagte 
besparelser og volum er oppdatert på anskaffelser 
gjennomført i 2014 og 2015 i innkjøpsportalen. For å 
kunne følge disse rutinene vil det i løpet 2016 bli 
utarbeidet nye felt for blant annet gevinstrealisering i 
anskaffelsesmodulen i innkjøpsportalen. Det er 
besluttet at flere målinger skal implementeres i 
innkjøpsportalen der prosjektet venter på å få midler 
til en integrasjon mellom ERP og innkjøpsportalen. 

IOL Sykehuspartner skal følge opp kundetilfredshet 
for de tjenester Sykehuspartner leverer. 

 Målet er nådd 
Kundetilfredsheten måles månedlig for alle tjenester i 
Sykehuspartner. Det gjennomføres også en 
kundetilfredshetsmåling for HSØ Fornyingssenteret. 
Leveransepresisjon for HSØ forsyningssenter vurderes 
som tilfredsstillende, og kundetilfredshet vurderes 
derfor som god. 

IOL Sykehuspartner skal, i samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF, koordinere, administrere og 
videreutvikle konseptet for kompetanseutvikling 
etablert i Vinn-Vinn. 

 Målet er delvis nådd 
I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF har 
Sykehuspartner utviklet første regionale kurs for 
kompetanseutvikling innenfor innkjøps- og 
logistikkprosesser. Det gjennomføres seks kurs i regi av 
Sykehuspartner Innkjøp og logistikk. Regionale 
basiskurs Modul 1 og 2 er gjennomført. Modul 1 en 
gang og Modul 2 en gang hvor andre gang 
gjennomføres i januar 2016. Modul 3 og 4 
gjennomføres i 2016. 

 
 
Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

IOL Måle og rapportere ledetider og resultater i 
regionale anskaffelsesprosjekter. 

 Målet er delvis nådd 
Innkjøp og logistikk er regional pilot for nye KPIer og 
målinger for ledetider og resultater i regionale 
anskaffelsesprosjekter gjennom forbedringsprosjektet 
«Vinn-Vinn». Det er utarbeidet nye rutiner for å 

S i d e  20 | 23 

 



 
Tertialrapport Vedlegg  3.tertial 2015 

registrere anskaffelser i portalen. Planlagte 
besparelser og volum er oppdatert på anskaffelser 
gjennomført i 2014 og 2015 i innkjøpsportalen. For å 
kunne følge disse rutinene vil det i løpet 2016 bli 
utarbeidet nye felt for blant annet gevinstrealisering i 
anskaffelsesmodulen i innkjøpsportalen. Det er 
besluttet at flere målinger skal implementeres i 
innkjøpsportalen der prosjektet venter på å få midler 
til en integrasjon mellom ERP og innkjøpsportalen. 

IOL Kundetilfredshet hos helseforetakene med 
hovedfokus på fellesforsyningssenter. 

 Målet er delvis nådd 
Kundetilfredshetsundersøkelsen ble sendt ut noe 
forsinket; 14.12.2015 istedenfor november. 
Svarprosent på ca. 20 %. 

IOL Effekter og gevinster av arbeidet med regionale 
anskaffelsesprosjekter. 

 Målet er delvis nådd 
SP IOL er regional pilot for nye KPI – er og målinger 
gjennom prosjektet «vinn-vinn målinger». 
Prosjektet venter på å få midler til å kunne 
gjennomføre integrasjoner mellom ERP og 
innkjøpsportalen. 

 
 
Kategoribasert innkjøp 
Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
IOL Sykehuspartner skal delta i Helse Sør-Øst RHFs 

arbeid med koordinering og standardisering av 
kategoriarbeidet regionalt og nasjonalt. 

 Målet er nådd 
Kategoristyring implementert for Medisinske 
forbruksvarer, Kirurgisk utstyr, IKT og eksterne 
helsetjenester. 

IOL Sykehuspartner skal i alt regionalt 
kategoriarbeid bidra med metodikk og systemer 
for anskaffelser, standardisering av krav, 
kontrakter, dokumentasjon, juridisk 
kvalitetssikring og rådgivning i forhold til 
offentlige anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF er 
avtalepart. 

 Målet er nådd 
Sykehuspartner bidrar med metodikk og kompetanse 
til OUS for implementering av kategoristyring for MTU. 

IOL Sykehuspartner skal ha tilstrekkelig kapasitet og 
bygge tilstrekkelig kompetanse for å ta 
kategoriansvar for eksterne helsetjenester og 
IKT. 

 Målet er nådd 
Kategoriorganisering for IKT og eksterne helsetjenester 
er innført i 1 kvartal 2015. 

IOL For eksterne helsetjenester er kategoriansvaret 
avgrenset til å gjennomføre anskaffelser på 
oppdrag fra Helse Sør Øst RHF. 

 Målet er nådd 
Tydelig prosess på kategorien og bedre samarbeide 
med Helse Sør-Øst RHF 

IOL Sykehuspartner skal understøtte 
leverandørstyring og delta aktivt i 
leverandøroppfølgingen i samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Målet er nådd 
Det er utarbeidet kategoriplaner for hhv IKT og 
eksterne helsetjenester. 

IOL Sykehuspartner skal bidra i arbeidet med 
utforming av kategoristrategier for eksterne 
helsetjenester og IKT slik at disse av Helse Sør-
Øst RHF kan besluttes innen 31. mars 2015 

 Målet er nådd 
Kategoriplaner er overlevert HSØ innen frist 
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Forsyning: 
Langsiktige mål: 

Ansvar Oppdragsdokument – Langsiktige mål   Status for 3. tertial 
IOL Sykehuspartner skal gjennom Helse Sør-Øst 

Forsyningssenter levere en grossisttjeneste for 
helseforetakene. 

 
Målet er nådd 
Ansvaret for HSØ FS er pr 01.01.2015 overtatt fra HSØ 
RHF.  
Anskaffelsesprosjekt for fremtidig forsyningsløsning er 
iht plan med siste BAFO fra tilbydere den 11.12.2015.  
Det er fra IOL levert tilbud på egen SCM-tjeneste som 
vurderes parallelt med anskaffelsesprosjektet. 
Implementering av nytt FS-sortiment er tatt igjen på 
plan i T3. 

IOL Sykehuspartner skal drive kontinuerlig 
forbedringsarbeid og har ansvar for drift og 
økonomi for Helse Sør-Øst Forsyningssenter 

 Målet er nådd 
SP IOL er pt. 5 mil kr bedre enn kostnadsbudsjett og 20 
mill. kr foran budsjett på omsetning.   
Prosjekter i smb med FS er iverksatt (spesielt 3 
sentrale milepæler T3: 
1. Implementering av avdelingsleveranse Østfold KIB2  
2. Implementert GDB og væsker 2.11. 
Implementert lot/batch 

IOL Sykehuspartner skal bidra til at det tilrettelegges 
for en mer kostnadseffektiv verdikjede for 
vareforsyning i Helse Sør-Øst. 

 Målet er nådd 
SP IOL deltar gjennom vinn-vinn ift forbedringer av 
regional forsyningskjede. 
System for prisdifferensiering må på plass i 2016. 

 

Mål 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – Mål 2015   Status for 3. tertial 
IOL Sykehuspartner skal inneha nødvendig kapasitet 

og kompetanse til å kunne integrere 
grossisttjeneste for helseforetakene i 
Sykehuspartners organisasjon. 

 Målet er nådd 
• Per 01.01.2015 overtok Sykehuspartner ansvaret 

for HSØ Forsyningssenteret fra HSØ RHF. 

Anskaffelse av forbedret Forsyningssenteret-

løsning er i henhold til plan i 2015. 

• Supply Chain Management løsning (SCM)- er 

tilbudt fra Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk inn 

i anskaffelsen.  

• Ny rolle «Implementeringsansvarlig 

varesortiment» er etablert 1. september 2015 og 

fokuserer på implementering av varesortiment. 
IOL Sykehuspartner skal etablere aktivitetsplaner for 

forbedring og arbeide aktivt for å forbedre 
fakturerings- og innbetalingsrutinene ved Helse 
Sør-Øst Forsyningssenter. 

 Målet er nådd 
SP IOL har forbedret faktureringsrutinen til utvalgte 
kunder på ERP. Aktivitetsplanen for Østfold ble 
implementert siste kvartal 2015.  
Videre endringer iht. behov fra kunder. 

IOL Sykehuspartner skal gjennomføre en pilot hvor 
Helse Sør-Øst Forsyningssenter forplikter seg til 
kjøp av et gitt volum. 

 Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner har dialog med fire leverandører hvor 
potensialet er vurdert som størst. Plan utarbeides og 
iverksettes i første halvår 2016. Piloten vil beregnes å 
gi resultater ved at det gjennomføres en pilot på 
invasive trykksett med forpliktelse på årsvolum. 
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Styringsparameter 2015: 

Ansvar Oppdragsdokument – 
styringsparameter  

 Status for 3. tertial 

IOL Logistikkmålinger med fokus på hele verdikjeden 
og spesielt målinger for å synliggjøre drift og 
økonomisk utvikling ved Helse Sør-Øst 
Forsyningssenter. 

 Målet er nådd 
Dagens KPI-er måles ukentlig og månedlig med 
oppfølgingstiltak.  
Ny rapport på delleveringer er implementert med 
analyse i T3. 
SP IOL er regional pilot for nye KPIer og målinger 
gjennom vinn-vinn. 
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1. Administrerende direktørens anbefalinger 
I årlig melding er det gitt en beskrivelse av helseforetaket og dets virksomhet, - herunder 
også resultater og måloppnåelse med henhold til oppdragsdokument 2015. 
 
Sykehuspartner HF har nådd de fleste målene som ble kommunisert gjennom 
oppdragsdokumentet 2015. Mål som ikke er oppnådd i 2015 vil ferdigstilles i løpet av 2016 
som beskrevet i Årlig melding del 2 «Rapportering».  
 
Det innstilles til at styret godkjenner årlig melding. Godkjent årlig melding rapporteres videre 
til Helse Sør-Øst i henhold til foretakets vedtekter og overordnede krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

2. Bakgrunn 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år 
sende melding til departementet om foretaket og dets virksomhet. Helse Sør-Øst skal levere 
sin årlige melding til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2016. Meldingen skal 
også omfatte helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.  
 
Tilsvarende er det i helseforetakenes vedtekter lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-
Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal godkjennes av styret for 
helseforetaket. 
 
Som grunnlag for å utarbeide årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst er tilbakemelding på de 
delene av styringsbudskapet fra Helse- og Omsorgsdepartementet som inngår i oppdrag og 
bestilling 2015 til helseforetakene oversendt innen fristen på 20. januar.  
 
Frist for oversending av ferdig styrebehandlet årlig melding 2015 fra helseforetaket er 1. 
mars 2016. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Årlig melding 2015  

________________________________________________ 
Side 2 av 2 

 



 
 

SYKEHUSPARTNER HF 
 

Årlig melding 2015 
 

til Helse Sør-Øst RHF 
 

Oslo, 15. februar 2016 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning 
Om Sykehuspartner - oppgaver og organisering 
 
Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle 
sykehusene i Helse Sør-Øst (HSØ), og vår oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse 
kategoriene. 

IKT-området representerer om lag 85 % av aktiviteten i Sykehuspartner HF. IKT er ansvarlig for 
drift og forvaltning på vegne av foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Samlet portefølje er på ca. 2500 
applikasjoner, hvorav 100 kritiske IT-tjenester overvåkes 24/7. Foretaket betjener 80 000 brukere 
i HSØ og supporterer 47 600 arbeidsstasjoner. Foretaket skal også levere ressurskapasitet og 
kompetanse inn i prosjektene under det regionale samordnings- og standardiseringsprogrammet, 
Digital fornying, som ble etablert av Helse Sør-Øst RHF i 2012. Det er levert ca. 380 FTE 
(fulltidsekvivalenter) prosjektressurser per måned i 2015. Av disse er mer enn 100 årsverk fra 
linjen, samt ca. 60 interne program- og prosjektledere, til enhver tid involvert i prosjekt- og 
utviklingsarbeid knyttet til programmer. 

HR, økonomi og regnskapstjenester forvalter HR og økonomi- og innkjøpssystemer (ERP)- og 
leverer regionale HR-tjenester til alle ansatte i Helse Sør-Øst, - herunder behandles ca. 44 MRD i 
lønn, og det produseres ca. 92 500 lønns- og trekkoppgaver årlig. 

Innkjøp og logistikk-området er ansvarlig for det strategiske innkjøpet i Helse Sør-Øst og 
forvalter mer enn 1500 regionale innkjøpsavtaler i tillegg til Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter 
for forbruksmateriell. 

 
Med blant annet ønske om klarere ansvars- og styringslinjer overfor Helse Sør-Øst RHF som 
eier, og en klarere leverandør- og partnerrolle overfor helseforetakene, ble Sykehuspartner skilt ut 
fra Helse Sør-Øst RHF og organisert som eget helseforetak 1. januar 2015.  
 
Internt er Sykehuspartner HF organisert i fem virksomhetsområder: 

• IKT-tjenester (drift/forvaltning) 
• IKT-service (brukerstøtte) 
• IKT-prosjekttjenester (prosjekt- og porteføljestyring, ressurser til gjennomføring av 

prosjekter) 
• Innkjøp og logistikktjenester 
• HR, økonomi og regnskapstjenester 

 
  

3 
 



Sykehuspartner HF sin organisasjon i 2015 
 

 
 
 
Sykehuspartner HF har i dag ca. 1400 ansatte fordelt på hovedkontoret i Drammen og 
avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn og Innlandet, i tillegg til utplassering 
på de ulike helseforetakene i foretaksgruppen.  
 
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
 
Vår visjon 
En partner for helsetjenester i utvikling 
 
Virksomhetsidé 
Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer vi 
fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere 
fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.   
 
Vårt verdigrunnlag 
Utover å være en pålitelig leverandør av kostnadseffektive fellestjenester av høy og forutsigbar 
kvalitet, skal Sykehuspartner HF være en pådriver og bidragsyter når det gjelder hvordan 
helsetjenestene kan utvikle seg i fremtiden.  
 

• Vi har respekt for våre kunder og hverandre 
• Vi er forutsigbare og holder det vi lover 
• Vi er kompetente og leverer kvalitet 
• Vi er serviceinnstilte og stolte av jobben vår 

 
  

Adm. direktør 
Mariann 
Hornnes 

IKT-tjenester 
Ingvild 

Kalleberg 

Prosjekt-
tjenester 
Axel Bull  

HR, økonomi og 
regnskap 
Geir Ove 
Staalen 

Innkjøp og 
logistikk-
tjenester 

Espen Eilertsen 

IKT-service 
Hilde Andersen 

(konst.) 
 

Økonomi-
avdelingen 
Nils Piene 
(konst.) 

HR-avdelingen 
Siv Halvorsen 

Kunder og 
kommunikasjon 

Stein-Are 
Agledal 
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Mål for Sykehuspartner i 2015 
 
Sykehuspartner HF har fokusert på å realisere tre hovedmål i 2015:  

- Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 
- Bidra til målrettet modernisering og utvikling 
- Videreutvikle Sykehuspartner HF for å sikre kostnadseffektive tjenester 

 

 
 
Et nytt målbilde for foretaket ble utarbeidet høsten 2015. Det er forankret i styret i foretaket og 
vil gjelde fra 2016 til 2020. 
 
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
 
Virksomhetsstyring 
Sykehuspartner HF har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver målene, måleparametrene 
og rapporteringsregimet til foretaket i henhold til oppdrag og bestilling for 2015. 
Virksomhetsplanen er brutt ned til en plan for de enkelte virksomhetsområdene. Fremdrift på 
virksomhetsplanen, sammen med status på oppdrag og bestilling, er rapport til styret og RHF 
gjennom året. Sykehuspartner arbeider med å tydeliggjøre, forenkle og formalisere prosessen når 
det gjelder nedbryting av målene fra strategisk til operativt nivå, samt å etablere et mer robust 
regime for oppfølging av tiltakenes framdrift og effekt. Dette innebærer utarbeidelse av tydeligere 
ytelsesindikatorer, forbedring av rapporteringsprosessen, samt anskaffelse av et 
avvikshåndteringssystem.  
 
Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt 
Sykehuspartner HF har fått på plass et rapporteringsregime som tilfredsstiller lov- og eierkrav, 
styrevedtak, interne behov, samt sikrer måloppnåelse. Ulike nøkkelparametere/resultater knyttet 
til økonomi, tjenesteleveranse, kundetilfredshet og bemanning rapporteres månedlig, og måles i 
forhold til budsjett og fjorårets resultater. Resultatene følges opp månedlig i Sykehuspartner HF 
sin ledergruppe og styre, og brukes til å overvåke utviklingstrender. De brukes også til å iverksette 
nødvendige korrektive tiltak, spesielt ved kritiske avvik. 
 
Evaluere gjennomføring av planer og tiltak 
Månedlige resultater aggregeres opp hvert tertial sammen med resultater for måloppnåelse og 
tilhørende risikoanalyse i henhold til Sykehuspartner HF sin virksomhetsplan. Driftsresultater, 
måloppnåelse og risikoanalyser gjennomføres på virksomhetsområdenivå, og status aggregeres 
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opp til foretaksnivå. Resultatene og risikonivå per virksomhetsområde gjennomgås av 
administrerende direktør og virksomhetsdirektør (driftsmøter). Videre gjennomgås 
tertialrapporten i styremøtet. 
 
Sykehuspartner HF gjennomfører egne modenhetsmålinger på implementerte prosesser innenfor 
leveranser av IKT-tjenester. Målingene baserer seg på CMMI (Capability Maturity Modell 
Integration) og gir en indikasjon på hvor definerte styringsmekanismene for prosessene er.    
Dette gjøres for å kunne iverksette ulike kategorier av tiltak avhengig av om de skal virke 
forebyggende, korrigerende eller er relatert til etterlevelse. Tiltak for sentrale prosesser vurderes 
og iverksettes for hele organisasjonen ved å revidere sentrale prosesser/prosedyrer.  Dette skal 
bidra til informasjon og læring på tvers i Sykehuspartner HF. 
 
Avvik, funn eller svakheter som påpekes i eksterne revisjoner samles i en handlingsplan per 
revisjon og følges opp regelmessig gjennom tertialrapporten. I 2015 er det foretatt oppfølging av 
tiltakene i handlingsplanen knyttet til revisjonsrapport 2/2014 levert av Konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst, samt styrebehandlet handlingsplan knyttet til revisjon «Styring og oppfølging av 
Sykehuspartner». En ytterligere revisjon iverksatt av Konsernrevisjonen vil fortsette inn i 2016: 
Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying. 
 
For å styrke effekten av iverksatte initiativ, har Sykehuspartner HF satt i gang et arbeid med å 
systematisere oppfølging av fremdrift og effekt av tiltak knyttet til mål og forbedringsforslag. Det 
er også etablert et kvalitetshjul for virksomheten, og det er satt i gang aktiviteter for å forbedre og 
tydeliggjøre krav og retningslinjer for alle ansatte. I tillegg er det startet arbeid med å etablere en 
helhetlig avvikshåndteringsprosess. 
 
Sentrale saker behandlet av styret 
Styret har avholdt ni møter i 2015. Viktige saker har vært:  
 

• Diverse avtaleinngåelser  
• Oppdrag og bestilling 2015 fra foretaksmøtet; Virksomhetsplan 2015 
• Fullmaktsstruktur 
• Budsjett 2015, inklusiv investeringsbudsjett 
• Årsregnskap 2014 
• Økonomisk langtidsplan 2016-2019 
• Månedlig rapport 
• Tertialrapport, inklusiv risikovurdering 
• Budsjett 2016  
• Status for arbeid relatert til Nytt Østfoldsykehus 
• Status for arbeid med anskaffelse av et eksternt partnerskap for IKT infrastruktur 
• Avtaler knyttet til HR-system  
• Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap 

med statlig eierandel 
• Bruk av finansiell leasing til dekning av behov innen lagring og periferiutstyr i perioden 

2016-2019 
• Målstyringsprosess 
• Måling av tilfredshet på kundenivå 
• Sikker drift på Akershus universitetssykehus 
• Instruks for styret og administrerende direktør  
• Status sykefravær og turnover 
• Medarbeiderundersøkelsen 
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Medvirkning fra brukere og ansatte 
 
Medvirkning fra brukere  

Prinsippene for kunde- og brukermedvirkning ivaretas på ulike måter. I denne sammenheng 
defineres brukere som de ansatte i helseforetakene. Det gjennomføres ulike spørreundersøkelser 
som retter seg mot brede grupper av ansatte hos helseforetakene. Sykehuspartner HF ønsker at 
slike spørreundersøkelser skal bringe brukernes stemme inn i Sykehuspartner HF sin virksomhet, 
og brukes som grunnlag for forbedringsarbeid. Interessenter både blant brukere, ledere og 
direktører er involvert i slike målinger av tilfredshet. 

Innen prosjektområdet er det etablert et nettverksforum som er en arena for samhandling, 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling vedrørende PPM metodikk, prosesser og verktøy. 
Medlemmene er porteføljeadministratorene i helseforetakene, samt RHF’et. Sykehuspartner 
organiserer og legger til rette for nettverksforumet. 

I flere av virksomhetsområdene er det blant annet etablert regional fellesarena for hver tjeneste, 
med representanter både fra Sykehuspartner HF og alle helseforetakene. Ved spesielle 
utredninger/prosjekter etableres egne arbeidsgrupper. 
 
Medvirkning fra ansatte 

I henhold til de tolv prinsippene om medvirkning, har Sykehuspartner HF laget selvstendige fora 
og bygget dette inn i ulike tiltaksområder. Medvirkningsprinsipper er bygget inn i blant annet 
omstillingsavtale med tillitsvalgte, lederopplæring, arbeidsmiljøutvalg (AMU), samarbeidsutvalg 
og medarbeidersamtalene. Det gjennomføres månedlig et formelt møte med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud (Samarbeidsforum) med saker til gjensidig informasjon og diskusjon. I tillegg 
er det formelle drøftings- og informasjonsmøter i henhold til lov- og avtaleverk. Det 
gjennomføres også et uformelt møte en gang per måned med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud hvor partene tar opp saker man er opptatt av og/eller til informasjon. Av 
sentrale saker hvor medvirkningsprinsippene er anvendt i 2015, er blant annet involvering i 
programmet Fremtidens Sykehuspartner og tilhørende prosjekter.  

En representant for de hovedtillitsvalgte var representert i ansettelsesutvalget for tilsetting av 
administrerende direktør. I tillegg har representanter fra tillitsvalgte vært representer i ulike 
arbeidsgrupper som for eksempel standardisering av stillingskoder, reisereglement og 
seniorpolitikk. Som en del av oppfølgingsarbeidet av medarbeiderundersøkelsen, er lokale 
verneombudene involvert, i tillegg til at de medvirker ved årlige vernerunder. 

Hele organisasjonen har vært sterk involvert i målstyringsprosessen gjennom blant annet 
allmøter, ledersamlinger og informasjonsrunder på alle lokasjoner. 

Som øvrige helseforetak, sitter det tre ansattrepresentanter i styret for Sykehuspartner HF. 

Årlig melding 2015 har blitt sendt på høring og er presentert som sak i Samarbeidsforum (HTV 
og HVO).  
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2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Sykehuspartner HF har nådd de fleste målene som ble kommunisert gjennom 
oppdragsdokumentet 2015. Mål som ikke er oppnådd i 2015 vil ferdigstilles i løpet av 2016 som 
beskrevet i Årlig melding del 2 «Rapportering».  
 
Økonomi 
I 2015 har Sykehuspartner HF levert et resultat på 16,4 MNOK over budsjett. Endelig revidert 
regnskap vil foreligge primo mars. Som følge av nye styringssignaler Sykehuspartner fikk i juni, 
ble bemanningsveksten i 2015 betydelig redusert i forhold til vedtatt bemanningsplan. Resultatet 
er at Sykehuspartner har rekruttert færre personer enn planlagt, men samtidig som 
leveransevolumet har økt. Det er levert tjenesteendringer og timer til prosjekt iht. budsjett, 
samtidig som drift og forvaltning er opprettholdt på et akseptabelt nivå til tross for økt tilfang av 
tjenester og høyt endringsvolum. 
 
Prosjektleveranser 
Sykehuspartner har levert både interne og eksterne ressurser i prosjektene i henhold til 
bestillinger gjennom hele året. Ressursene fra Sykehuspartner har bidratt til å nå viktige milepæler 
til store og avgjørende regionale og lokale prosjekter.  
 
Sykehuspartner har levert ressurser og kompetanse, og på denne måten bidratt inn i blant annet 
følgende prosjekter: 

• Idriftsettelse av nytt Østfoldsykehus på Kalnes i to etapper (mai og november). Dette ble 
vellykket med få hendelser sett i forhold til antall endringer. Sykehuspartner HF stilte opp 
med et solid beredskapsapparat i oppstartsperioden. Det er etablert en fase 3 som i 2016 
skal bidra til en videre utvikling av funksjonalitet. 

• Leveranser knyttet til lab, kurve, mobilitet og ERP  
• Regional økonomi – og logistikkløsning ble levert til Akershus universitetssykehus, 

Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold uten kritiske hendelser. 
• Omleggingsprosjektet ved Sykehuset innlandet HF med 7000 klienter på 70 lokasjoner 

som ble lagt om til standard HSØ plattform. 
• Omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF startet i mai, og har levert uten 

økning av antall driftsavbrudd. Det forventes at alle puljer vil være ferdig innen juli 2016. 
• Alle helseforetakene ble oppdatert til felles Dips versjoner som støtter krav i 

pasientrettighetsloven, som trådde i kraft 1. september 2015.  
• Styrket kliniske tjenester ved innføring av E-Resept (ved Akershus universitetssykehus 

HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF), produksjonsstart for Kjernejournal 
(Akershus universitetssykehus HF) og leveranse av Partus på regional plattform med 
integrasjon mot Dips ved Vestre Viken (alle fire lokasjoner).  

• Konsolidering av RIS/PACS ved Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF 
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Drift og forvaltning 
Sikker og stabil drift har aller høyest prioritet i Sykehuspartner, og er det viktigste vi leverer. 
Helseforetakene melder om en mer stabil driftssituasjon for 2015, og på denne måten bidrar 
Sykehuspartner til trygg og god pasientbehandling. 
Sykehuspartner har jobbet aktivt sammen med RHF’et og kundene for å finne varige løsninger og 
sikre både driftsstabilitet og leveranse i henhold til kundenes forventninger. Samtidig har det vært 
arbeidet aktivt for å redusere applikasjonsporteføljen. Generelt har leveransepresisjon knyttet til 
tjenester innenfor HR, økonomi og regnskap, innkjøp og logistikk og prosjekter vært svært 
tilfredsstillende gjennom året. Overføring av ansvaret for HSØ Forsyningssenteret til 
Sykehuspartner i januar 2015 er gjennomført i henhold til definerte frister. 
Når det gjelder løpende drift og forvaltning av administrative og kliniske systemløsninger har 
Sykehuspartner hovedsakelig levert i henhold til avtale. Foretakene melder om en mer stabil 
driftssituasjon.  
 
Det var en økning av kritiske hendelser spesielt i første halvår sammenlignet med 2014, mens det 
for 2. halvår har vært en positiv utvikling med 22 % reduksjon fra 1. halvår. En avgjørende 
forklaringsfaktor er at 2015 har vært preget av tidenes høyeste aktivitetsnivå, store 
prosjektgjennomføringer og mange endringer. Det er en klar korrelasjon mellom antall utførte 
endringer og antall kritiske feil. Sykehuset Østfold HF ble spesielt berørt, og hvor økningen 
skyldes både en høy endringsfrekvens gjennom året, og problemer knyttet til spesifikke løsninger. 
Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF har en svært positiv utvikling i 
antall kritiske hendelser gjennom 2015. 
 
Det har vært utfordringer når det gjelder leveranse av tjenesteendringer knyttet til lokale tjenester. 
Her etableres et strengere prioriteringsregime i foretaksgruppen som kan bidra til å få balanse 
mellom kapasitetsbehov og ressurskapasitet.  
 
Leveranse av IKT-utstyr til foretakene har også vært et gjennomgående tema i 2015. Innføring av 
operativ og finansiell leasing har forbedret situasjonen, men leveransetiden er lengre enn ønskelig. 
 
Forbedringer 
I løpet av 2015 har Sykehuspartner HF forbedret seg på mange områder og hvor det kontinuerlig 
pågår arbeide med å forbedre planverk og prosesser, samt forsterket proaktivt vedlikehold. 
 
Noen eksempler er: 
• Det er tatt frem et målbilde frem mot 2020 som vil sikre en felles retning for Sykehuspartner. 

I forlengelsen av dette er det også etablert en felles retning og tydelige mål for 2016 
• Sikkerhetsarbeidet har blitt forsterket ved etablering av rutiner for å utføre systematiske 

risikovurdering for alle nye tjenester og endringer av tjenester som påvirker 
informasjonssikkerhet. 

• Sykehuspartner har hatt fokus på å optimalisere dagens applikasjonsportefølje. I samarbeid 
med helseforetakene har applikasjonsporteføljen blitt oppdatert og redusert med ca. 22% 
ved utgangen av 2015. Dette til tross for tilførsel av nye tjenester. Parallelt har 
Sykehuspartner analysert applikasjonsporteføljen på funksjonelt nivå og vil komme med 
forslag for standardisering og konsolidering. 

• Sykehuspartner har deltatt aktivt i arbeidet med å implementere en regional 
forvaltningsmodell. Forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner HF er på plass og 
leveranseplaner for de store regionale tjenestene er klare. 

• Det arbeides kontinuerlig med å forbedre driftsovervåking og beredskapsrutiner 
• Overordnet prioriteringsmekanisme er forankret i foretaksgruppen 
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• Sykehuspartner har ledet prosessen for anskaffelse av en samarbeidspartner innenfor 
infrastruktur og kvalitetssikret innholdet til kravspesifikasjon. Mange ressurser fra ledelsen og 
fageksperter har vært involvert i 2015. 

• Et utviklingsløp er iverksatt for å øke servicegrad og tilgjengelighet knyttet til brukerstøtte 
• Prosjektmetodikk er revidert og revitalisert 
• Sykehuspartner bistår HF-ene gjennom å tilrettelegge for beste praksis på arbeidsprosesser 

gjennom blant annet felles arbeid med kontinuerlig forbedring (LEAN), samt utvikling av 
støttesystemer som automatiserer og effektiviserer administrative arbeidsprosesser i HF-ene 

• Det er oppnådd god effekt i arbeidet med å effektivisere HR brukerstøtte  
• Sykehuspartner er regional pilot for nye KPIer og målinger for ledetider og resultater i 

regionale anskaffelsesprosjekter gjennom forbedringsprosjektet «Vinn-Vinn». 
• Sykehuspartner bidrar med metodikk og kompetanse i regionen for implementering av 

kategoristyring. Dette har ført til mer effektive prosesser, bedre samarbeid med 
leverandørmarkedet og forbedringer i verdikjeden som kan gi kostnadsreduksjoner. 

• Sykehuspartner Innkjøp og logistikk har etablert en handlingsplan for forbedringsarbeid ved 
Helse Sør-Øst Forsyningssenter. Faktureringsrutinene er forbedret til utvalgte kunder på 
ERP.  

• Det er utarbeidet og forankret ny SLA-avtale iht. Statens Standardavtaler (SSA) -
kontraktsmalsmal for leveranse av IT og konsulenttjenester 

• Det er utarbeidet et nytt konsept for å forbedre kundetilfredshetsmålinger  
• Endringer er gjennomført som del av oppfølging av gjennomført revisjon 
• Sykehuspartner har blitt miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004. 

 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Fra 1. januar 2015 ble Sykehuspartner HF etablert som et eget foretak. I denne forbindelsen ble 
kravene til virksomhetsstyring tydeliggjort. Det ble etablert et eget styre, ansatt en 
administrerende direktør og rapporteringsregimet ble tilpasset nye krav fra eier.  
I 2015 har det ikke vært gjennomført omfattende organisatoriske endringer i Sykehuspartner HF. 
Fokuset har stort sett vært på å konsolidere endringene som ble innført i 2014, samt tilpasse 
organisasjonen til nye behov som etablering av regional forvaltningsorganisasjon for eksisterende 
og nye regionale tjenester.  
 
Bemanningssituasjonen har vært stabil og i henhold til forventninger. Bemanningsutviklingen har 
vært litt lavere enn planlagt, og sykefraværet har vært innenfor målet om 5 % for 2015. 
Gjennomsnittlig turnover har vært innenfor akseptable grenser, mellom 7 og 8 %, og jevnt 
fordelt på ulike virksomhetsområder og avdelinger. Medarbeidere i Sykehuspartner er generelt 
godt fornøyde med arbeidsplassen sin. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført høsten 2015 
hadde en rekordhøy svarprosent på 98 %. Jobbtilfredshet, som er en samlescore for motivasjon, 
arbeidsglede og tilhørighet, viste som året før en score på 73 %. 
 
I forbindelse med målstyringsprosessen som ble gjennomført i høsten 2015, ble målbildet for 
Sykehuspartner HF definert for perioden 2016-20. Det er kartlagt organisatoriske styrker, 
svakheter, muligheter og trusler i forhold til Sykehuspartner sin leveranseevne og evnen til å nå 
målbildet. Fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi vil være 
utgangspunktet for forbedring og utvikling, sammen med fundamentet «ett Sykehuspartner».  
 
Det er besluttet en fremtidig styringsmodell som tilpasses behovene for å styre en ekstern 
partner, samt sikre smidig samhandling og leveransekraft på tvers av hele virksomheten. Dette vil 
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medføre endring i arbeidsprosesser og organisering i Sykehuspartner for å oppnå større grad av 
tjenesteorientering. Arbeidet med å identifisere fremtidig egnet organisasjonsmodell og 
operasjonalisering av endringene koordineres av det interne programmet «Fremtidens 
Sykehuspartner».  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for 
helseforetaksgruppen 

• Helse Sør-Østs visjon er å skape: 
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som 
en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, 
kvalitet og pasientsikkerhet: 
• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 

egen enhet. 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Alle målene for helseforetaksgruppen gjelder også for Sykehuspartner selv om de tre første er formulert direkte i forhold til 
pasientbehandlingen. For disse tre målene vil Sykehuspartner ha som oppgave å understøtte de øvrige helseforetakenes 
arbeid med måloppnåelse. 

 
Pkt. 1-3:  

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

 
Som felles tjenesteleverandør til helseforetakene leverer Sykehuspartner samordnede løsninger 
innen IKT, HR, økonomi og regnskap, brukerstøtte og innkjøp/logistikk. Sykehuspartner 
bidrar til å støtte produktivitet ut på helseforetakene og tilrettelegger for at deres 
arbeidsprosesser støttes på en mest mulig effektivt måte gjennom systemene som driftes og 
forvaltes.  

I 2015 har Sykehuspartner gjennom sine rådgivningstjenester bidratt inn i HSØ sitt 
«Tilgjengelighetsprosjekt», der formålet er å øke effektiviteten i pasientflyten gjennom bedre 
utnyttelse av ressursene. HSØ har et mål om maksimalt 65 dagers gjennomsnittlig ventetid.  
Gjennomsnittlig ventetid er i perioden november 2014 til november 2015 redusert fra 104 til 
75 dager, og antall ventende pasienter er redusert fra 145 000 til 121 000. 
 
Sykehuspartner har i 2015 hatt fokus på å oppgradere systemstøtte for regional 
ressursstyringstjeneste. Dette er en sentral aktivitet for at HFene sammen med Sykehuspartner 
får etablert en beste praksis på ressursstyring i regionen, herunder aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging med lang planhorisont for leger. Dette vil bidra til at foretakene kan 
tilrettelegge for at pasientene skal få timeavtale med bekreftelse på mottatt henvisning. 
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Pkt. 4: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 
egen enhet. 

Foretaket gjennomførte høsten 2015 den årlige medarbeiderundersøkelsen med en rekordhøy 
svarprosent på hele 98 %. Jobbtilfredshet som er en samlescore for motivasjon, arbeidsglede 
og tilhørighet, viste som året før en score på 73. For alle de andre hovedområdene er det jevnt 
stigende resultater for Sykehuspartner totalt. Ingen foretaksovergripende tiltak er nødvendige. 
Det skal innen 1. februar 2016 gjennomføres oppfølgingsarbeid ut mot alle medarbeidere. 72 
% svarte at de hadde vært involvert i oppfølgingen av undersøkelsen i 2014 og 92 % svarte at 
de har gjennomført utviklings- og medarbeidersamtale i 2015, noe som oppleves som gode 
resultater gitt at virksomheten har rekruttert mange nyansatte i 2015. Resultatene er behandlet 
i AMU og i styret. 

 
Pkt 5: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
 
Ettersom Sykehuspartner har levert et resultat over budsjett er det et handlingsrom for 
investeringer. Likevel kan Sykehuspartner ikke uten godkjennelse fra HSØ RHF benytte dette 
handlingsrommet i 2016. 
 

3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015 

3.3. Tildeling av midler 
• Det stilles krav om et resultat på minimum 30 millioner kroner for 2015.  
Målet er nådd 
Sykehuspartner HF leverer et positivt resultat på 46,4 MNOK, som er 16,4 MNOK over 
budsjettert resultat. Endelig revidert regnskap vil foreligge primo mars.  
 
• Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. 
Målet er nådd 
Budsjett 2015 har resultatkrav på 30 MNOK som representerer en betydelig effektivisering. 
Resultatet for 2015 er 46,4 MNOK. Endelig revidert regnskap vil foreligge primo mars. 
 
Dokumentasjon av kostnadseffektivitet 
I budsjettet for 2015 ble det stilt vesentlig krav til kostnadseffektivisering. For 2015 er det på flere 
områder oppnådd en kostnadseffektivisering ved at leveranseomfang er økt, uten at 
virksomheten er tilført ytterligere kapasitet gjennom mer personell. Egenandelen av 
Sykehuspartners ansatte i Digital fornying er økt i tråd med mål for 2015, og hvor det er oppnådd 
en høyere utnyttelsesgrad på prosjektledere.  
 
Det er levert tjenesteendringer og timer til prosjekt iht. budsjett, samtidig som drift og forvaltning 
er opprettholdt på et akseptabelt nivå til tross for økt tilfang av tjenester og høyt endringsvolum. 
Arbeidet knyttet til å redusere og standardisere applikasjonsporteføljen til Helse-Sør Øst er 
igangsatt, og vil være avgjørende for å oppnå kostnadseffektivisering i et mer langsiktig 
perspektiv. I 2015 er antall applikasjoner redusert med ca. 22 %. Tilsvarende følges planen om å 
effektivisere brukerstøtte med bedre selvbetjeningsløsninger. Antall henvendelser til HR 
Brukerstøtte er redusert med 18,7 % sammenlignet med nivået pr 1.1.13. 
 
For HR tjenester har det over flere år vært en effektivisering, og hvor målet er nådd med å øke 
produktiviteten knyttet til antall lønns- og trekkoppgaver produsert pr medarbeider til 967 fra 915 
i 2015 
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Samlet for 2015 har Sykehusparter redusert antall ansatte, både i forhold til opprinnelig budsjett 
og revidert prognose, noe som gir en besparelse i personellkost på 67 MNOK. Parallelt med 
dette er ekstern bistand til drift over budsjett med 8,4 MNOK. Endelig revidert regnskap vil 
foreligge primo mars. 
 
Dokumentasjon av kvalitet 
Det er gjennomført en rekke større og mindre tiltak knyttet til kvalitet. Kvalitetsforbedrende 
tiltak er gjennomført i form av blant annet forbedring av planverk, tydeliggjøring styringsstruktur, 
organisering og ansvar, samt standardisering, konsolidering og sanering. 
 
Det er utarbeidet en første leveranseplan som inkluderer både større SLA-oppgraderinger og 
tjenesteendringer, og som bidrar til bedret kvalitet og ressursutnyttelse gjennom en styrt og 
omforent utførelse iht. plan. Videre er det reetablert regime for leveranser med sentrale prosesser, 
møtearenaer og funksjoner for planlegging, styring og oppfølging, og som bidrar til forbedret 
kvalitet. 
 
Det er også iverksatt ryddetiltak for å identifisere eller fjerne blant annet gamle servere, 
applikasjoner, lisenser eller tjenester. Et eksempel er at all ekstern samhandling for alle 
helseforetakene er flyttet over på ny regional integrasjonsplattform og gammel er faset ut. All 
ekstern samhandling blir effektivisert og bidrar til forbedret kvalitet for alle helseforetak.  
 
Det er også lagt stor innsats i å sikre kvalitet ved gjennomføring av mange planlagte endringer i 
tjenester og basis infrastruktur. Videre er det gjennomført en rekke anskaffelses-, leveranse- og 
mottaksprosjekter med høy kvalitet i tilknytning til blant annet regionale løsninger og mottak av 
systemer fra Prosjekt nytt Østfoldsykehus.  
 
Det er fokus på kontinuerlig forbedring (LEAN) internt og i økende grad sammen med 
foretakene for å sikre høy kvalitet i hele verdikjeden for produksjon av tjenester. Kontinuerlig 
forbedringsarbeid i refusjonstjenesten har bidratt til at utestående refusjoner eldre enn 6 mnd. er 
redusert med 15% i 2015. Videre bidrar formalisering av samarbeidet med systemleverandører og 
driftsleverandører til reduksjon i antall feil, og dermed en bedre brukeropplevelse og mindre 
henvendelser til brukerstøtte. 
 

3.4. Krav og rammer for alle tjenesteområder i 2015 
• Sykehuspartner skal i 2015 med utgangspunkt i inngåtte SLA-avtaler, sikre godt samarbeid med øvrige helseforetak. 

Målet er nådd 
• Dedikerte kundeansvarlige og kundeteam er etablert pr. helseforetak/kunde. 
• Månedlig måling av tilfredshet som synliggjør kundens perspektiv på Sykehuspartner sine 

leveranser er etablert. Ny og forbedret utgave av metode for måling av kundetilfredshet 
på kundenivå vil bli innført i 2016. Statusmøter med kundene gjennomføres månedlig og 
direktørmøter halvårlig. 
 

• Sykehuspartner skal forenkle, standardisere og konsolidere tjenester, infrastruktur og applikasjoner. Det samlede antall 
IKT-systemer i helseregionen skal reduseres i samarbeid og dialog med øvrige helseforetak. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner har hatt fokus på å optimalisere dagens applikasjonsportefølje. I samarbeid 
med helseforetakene har applikasjonsporteføljen blitt oppdatert og redusert med ca. 22% ved 
utgangen av 2015. Dette til tross for tilførsel av mange nye tjenester. En videre avklaring av 
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forhold for OUS og Sykehuset Østfold vil bli gjennomført i løpet av 1. kvartal 2016. Parallelt 
har Sykehuspartner analysert applikasjonsporteføljen på funksjonelt nivå, og vil komme med 
forslag for standardisering og konsolidering.  
Gjennom ressursdeltakelse i prosjekter fra Digital fornying bidrar også Sykehuspartner HF til 
å forenkle, standardisere og konsolidere tjenester, infrastruktur og applikasjoner. 
 

• Sykehuspartner skal bidra til at informasjonssikkerheten ivaretas i all IKT-relatert aktivitet i foretaksgruppen i henhold 
til lovkrav og føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
Målet er nådd 
• Det er etablert egen prosess for gjennomføring av risikovurderinger (ROS-fabrikken). 
• Alle nye tjenester eller endring av tjenester som påvirker informasjonssikkerheten 

risikovurderes. Alle prosjekter, interne og eksterne, er også underlagt endringsstyring og 
konfigurasjonskontroll. Risikovurderinger overleveres til HSØs fagnettverk for 
informasjonssikkerhet dersom de er tverrforetaklige eller av regional karakter. Dersom 
det er foretaksvise prosjekter blir risikovurderinger overlevert til 
informasjonssikkerhetsleder på helseforetaket. 

• Sykehuspartner har deltatt i arbeidsmøter knyttet til regjeringens digitale sårbarhetsutvalg 
(Lysneutvalget). 

• Gjennom 2015 har Sykehuspartner vært involvert i utarbeidelsen av 
sikkerhetsorganisering iht. HODs beslutning om å underlegge de regionale 
helseforetakene og helseforetakene sikkerhetsloven. 

• Sykehuspartner har gjennomført penetrasjonstester av Dips i regi av Dips OUS-
prosjektet, og arbeidet med leverandøren Dips ASA for oppfølging. 

• Sykehuspartner har gjennom året jobbet jevnlig med holdningsskapende arbeid knyttet til 
informasjonssikkerhet, og har blant annet gjennomført en sikkerhetskampanje som er 
kommunisert i ulike interne og ekstere informasjonskanaler.   

• Sykehuspartner har ferdigstilt første fase av regional analyseplattform, og som gir økt 
deteksjon av interne og eksterne sikkerhetstrusler i foretaksgruppens IKT-tjenester. 

 
 

• Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og 
mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale 
arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering 
(tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 
kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 
Målet er nådd 
• Sykehuspartner deltar løpende i det nasjonale forum for informasjonssikkerhet i 

helsesektoren, hvor disse problemstillingene har vært diskutert. Det er forskjellige 
tilnærminger og utgangspunkt innenfor de regionale foretakene. 

• Mandatet for nasjonal logganalyse er overført til Nasjonal IKT.  
 
• Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 ha utarbeidet tjenestekatalog for 2015 for hvert tjenesteområde. 

Tjenestekatalogene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 
Målet er nådd 
Tjenestekatalogen for 2015 ble sendt til Helse Sør-Øst RHF 4. mars. Arbeidet med 
tjenestekatalog er imidlertid et kontinuerlig arbeid. Dagens tjenestekatalog er gjennomgått, 
forbedret og avstemt med de fleste HF-ene. Fortsatt gjenstår det noen avklaringer rundt 
Sykehuset i Østfold og Oslo Universitetssykehus. Videre oppfølging av foreliggende uavklarte 
forhold vil bli gjennomført 1. kvartal 2016. 

15 
 



 
• Helse Sør-Øst RHF vil i 2015 arbeide videre med samarbeid med eksterne leverandører for eventuelt å ivareta 

driftsoppgaver. Sykehuspartner skal ta delta i arbeidet. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner har vært en aktiv pådriver i prosessen for anskaffelse av en samarbeidspartner 
innenfor infrastruktur og bidratt med en grundig kvalitetssikring av innholdet til 
kravspesifikasjon. Mange ressurser fra ledelsen og fageksperter har blitt dypt involvert i 2015. 

 

3.5. Krav og rammer for IKT 
• Sykehuspartner skal levere IKT-tjenester som skal sikre stabil, sikker og effektiv drift av kritiske tjenester i 

helseforetakene. 
Målet er nådd 
Dette målet håndteres som en del av løpende drift og rapporteringsregimet i Sykehuspartner 
HF. Det er kontinuerlig fokus på å forbedre driften av kritiske tjenester. Samlet situasjon har 
utviklet seg i positiv retning i løpet av året. Både Akershus universitetssykehus og Oslo 
universitetssykehus har en positiv utvikling, mens Sykehuset i Østfold har en negativ utvikling, 
med høy endringsfrekvens og problemer knyttet noen spesifikke løsninger. Dette må samtidig 
sees i lys av at et helt nytt sykehus er tatt i bruk i Østfold, og hvor flytting og overgang til ny 
teknologi er gjennomført med stor suksess. Det har vært langt færre hendelser knyttet til 
ibruktakelsen  enn normalt for denne type komplekse integrasjoner.  For de andre foretakene 
er det tilnærmet uendret situasjon. 
 
Eksempler på tiltak som har bidratt til å sikre stabil, sikker og effektiv drift av kritiske tjenester i 
helseforetakene: 

• Videreført arbeidet med å forbedre planverk og prosesser, samt økt innsats på proaktivt 
vedlikehold, blant annet et vellykket tverrfaglig samarbeid i driftsteam. 

• Det er gjennomført mange større og mindre endringer i kritiske løsninger.  
• Det er pågående utskifting av gamle og kritiske komponenter. Det er vedtatt et eget tiltak for 

Akershus universitetssykehus som skal sikre gjennomføring av ekstraordinære tiltak. Tiltaket 
har egen finansiering og er iverksatt.  

• Det er gjennomført en rekke prosjekter som også har som effekt at de bidrar til å sikre stabil, 
sikker og effektiv drift.  

• Vellykket pilot er gjennomført for ny regional løsning for fjernaksess  
• Akershus universitetssykehus: Det er etablerer nytt nett ut mot brukerne. Gamle Win2003-

servere skiftes ut. 
• Operasjon «Rusken»: All ekstern samhandling for alle helseforetakene er flyttet over på ny 

regionale integrasjonsplattform og gammel er faset ut. All ekstern samhandling blir 
effektivisert og likt for alle helseforetak. Det gir samtidig mulighet for å tilby nye tjenester til 
alle sykehusene.  

• Prosjektet “Omlegging ved Oslo Universitetssykehus” har i løpet av 2015 lagt om ca. 30% av 
alle stasjonære klienter til ny IKT plattform. Tilbakemeldingene er svært gode og Brukerstøtte 
og Teknisk support i Sykehuspartner melder om færre problemer med ny IKT plattform.  
 

• Sykehuspartner skal sikre gjennomføring av regionalt prioriterte prosjekter i tråd med strategier, føringer og planer. 
Målet er nådd 
Sykehuspartner har sikret gjennomføring av regionalt prioriterte prosjekter i tråd med 
strategier, føringer og planer ved å levere ressurser og kompetanse i henhold til bestillinger. 
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o Det er levert over budsjett på ressurser fra IKT-tjenester til Digital fornying .  
o Oppstart nytt Østfoldsykehus har vært svært vellykket. Et fåtall mer langsiktige 

utfordringer blir planmessig håndtert. 
o Dips fase 2 – OUS ble overført fra Digital fornying til Sykehuspartners linje som overtok 

all drift og forvaltning. En rekke andre tjenester er også overtatt av linjen fra Digital 
fornying i løpet av året 

o Regional økonomi – og logistikkløsning ble levert til Akershus universitetssykehus, 
Sykehuset i Østfold  og Sykehuset i Vestfold uten kritiske hendelser. 

o Omleggingsprosjektet ved Sykehuset innlandet med 7000 klienter på 70 lokasjoner som ble 
lagt om til standard HSØ plattform. 

o Omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus startet i mai.. Det forventes at alle 
puljer vil være ferdig innen juli 2016. 

o Alle helseforetakene ble oppdatert til felles Dips versjoner som støtter krav i 
pasientrettighetsloven, som trådde i kraft 1. september 2015.  

o Styrket kliniske tjenester ved innføring av E-Resept (Akershus universitetssykehus, Vestre 
Viken og Sykehuset i Vestfold).  

o Produksjonsstart for Kjernejournal (Akershus universitetssykehus)  og leveranse av Partus 
på regional plattform med integrasjon mot Dips i Vestre Viken (alle fire lokasjoner).  

o Konsolidering av RIS/PACS ved Vestre Viken og Oslo universitetssykehus.  
 

• Sykehuspartner skal etablere og videreutvikle forvaltning av regionale tjenester og ta et særlig ansvar for å forberede 
mottak og forvaltning av systemer/løsninger når disse er klar til å settes i drift. 
Målet er nådd 
Forvaltning av regionale tjenester er etablert i Sykehuspartner. Arbeidet har hatt god fremdrift, 
og videre forbedringer utvikles i samarbeid med regionalt klinisk senter og RHF med henhold 
til innføring av full regional forvaltningsmodell.  
Etablering av regionalt senter er i en oppstartsfase. Det arbeides med å få god samhandling og 
dialog mellom senteret og Sykehuspartner. Videre pågår det arbeid med å forbedre rutiner for 
mottak av leveranser fra prosjekter til ordinær drift og forvaltning. 

 
Drift 
• Sykehuspartner skal styrke driftssikkerheten av kritiske tjenester til øvrige helseforetak. 

Målet er delvis nådd 
Dette målet håndteres som en del av løpende drift og rapporteringsregimet i Sykehuspartner. 
Det er kontinuerlig fokus på å styrke driften av kritiske tjenester. Samlet situasjon har utviklet 
seg i positiv retning i løpet av året.  
 
Eksempler på fokusområder for å styrke driftssikkerheten av kritiske tjenester: 
• Videreført arbeidet med å forbedre planverk og prosesser, samt økt innsats på proaktivt 

vedlikehold, blant annet et vellykket tverrfaglig samarbeid i driftsteam. 
• Det er gjennomført mange større og mindre endringer i kritiske løsninger.  
• Det pågår en utskifting av gamle og kritiske komponenter. Tiltak som gjennomføres på 

kort og mellomlang sikt innenfor eksisterende rammer, ansees ikke som tilstrekkelig for å 
oppnå signifikant forbedring for Akershus universitetssykehus. Det er vedtatt en dedikert 
satsning som skal sikre gjennomføring av ekstraordinære tiltak. Satsningen har egen 
finansiering og iverksettes umiddelbart. 

• Kontinuerlig fokus på dokumentasjon av kjente feil, forbedring av løsningstid og 
forsterkning av overvåking. 
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• Det gjennomføres tiltak for å håndtere restanser ved overlevering fra Prosjekt nytt 
Østfoldsykehus til Sykehuspartner sitt forvaltnings- og driftsapparat 

 
• Kritiske hendelser skal håndteres innen avtalt responstid (SLA).  

Målet er nådd 
• Major Incidents rutinen innebærer at kritiske hendelser alltid skal meldes på telefon, og 

hvor tiltak iverksettes umiddelbart .  
 

• Antall kritiske hendelser og nedetid skal reduseres sammenlignet med antall kritiske hendelser og nedetid i 2014. 
Målet er ikke nådd  
2015 har vært preget av tidenes høyeste aktivitetsnivå og mange endringer, og hvor det er en 
klar korrelasjon mellom antall utførte endringer og antall kritiske feil. Det har vært flere 
kritiske hendelser i 2015 enn i 2014, men hvor det i 2. halvår har vært en positiv utvikling med 
22 % reduksjon fra 1. halvår.  
 
I 2015 har Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, og Sykehuset Telemark 
hatt en positiv utvikling, mens Sykehuset i Vestfold, Sørlandet Sykehus og Sykehuset 
Innlandet har tilnærmet flat utvikling. Vestre Viken har en svak økning, mens Sykehuset i 
Østfold har en sterkt stigende økning. Sistnevnte skyldes både en høy endringsfrekvens 
gjennom året, og problemer knyttet til spesifikke løsninger. Det er en positiv utvikling av 
nedetid sammenlignet med 2014. I 2015 har 42 % av 1A og 2A hendelser samlet vært løst 
innen målsatt løsningstid, mens tallet for 2014 var 37 %.  
 

• Sykehuspartner skal redusere applikasjonsporteføljen og foreslå standardisering og konsolidering overfor Helse Sør-Øst 
RHF. 

• 20 % reduksjon i applikasjonsporteføljen i forhold til inngangen 2015. 
Målet er nådd  
• Analyse av porteføljen på funksjonelt nivå ble ferdigstilt ved utgangen av 2015. Forslag 

for konsolidering vil foreligge i løpet av første halvåret 2016, og gjennomføres i samråd 
med prosjektet Strategic partnership in infrastructure services ( SPIIS) og Fremtidens 
Sykehuspartner, da en kommende konkretisering av målbildet vil ligge til grunn for 
applikasjonsstandardisering og konsolidering. 

• Reduksjon i applikasjonsporteføljen ligger på ca 22 % ved utgangen av 2015. Dette til 
tross for tilførsel av nye tjenester. Rutine for nedtak (sanering) av applikasjoner er 
etablert. Rutiner tas i bruk ifm. 81 applikasjoner ved Akershus universitetssykehus 
høst/vinter 2015/16. Dette arbeidet må fullføres og lykkes før ytterligere planer 
utarbeides for sanering og konsolidering ved de øvrige helseforetakene. 

• Det har vært arbeidet med å etablere omforente overordnede prioriteringsmekanismer. 
 
Digital fornying - portefølje-, program- og prosjektstyring 
• Sykehuspartner skal levere i henhold til leveranseplan for Nytt østfoldsykehus. 

Målet er nådd 
Sykehuspartner leverte i henhold til leveranseplan for nytt Østfoldsykehus. Klinisk 
ibrukstakelse i mai og november ble svært vellykkede. Det nye sykehuset i Østfold åpnet 2. 
november for full drift. Arbeidet var godt forberedt og beredskapsteamene fungerte etter 
hensikten under åpningen. Det har vært lite henvendelser til brukerstøtte etter oppstart. 
 

• I henhold til bestilling fra Helse Sør-Øst RHF skal Sykehuspartner levere nødvendig kapasitet og kompetanse, 
inkludert oppfølging, for å bidra til gjennomføringen av Digital fornying. Sykehuspartner har ansvar for å sikre vellykket 
mottak, tjenesteleveranse samt forvaltning av løsninger levert av Digital fornying til øvrige helseforetak. 
Målet er nådd 
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• Sykehuspartner har levert ressurser til Digital fornying iht. bestillinger. Gjennomsnitt 
andel leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser i 2015 er ca. 96%, eksl. juli måned. 
I ferieperioden er måloppnåelse vært noe lavere på grunn av manglende justering av 
bestilte ressurser fra prosjekter.  

• Sykehuspartner har bidratt på en god måte inn i prosjektene for å sikre vellykkede 
leveranser fra prosjektene, samt overlevering til forvaltning og drift i Sykehuspartner.  

 
• Sykehuspartner skal i prosjektene utnytte interne ressurser før eksterne ressurser anskaffes. Andelen interne ressurser 

skal overstige 55 % i 2015. 
Målet er ikke nådd 
Mål på 55% internt kapasitet er ikke nådd. Sykehuspartner har levert i gjennomsnitt 45% 
interne ressurser til prosjekter i Digital fornying. Det har vært fokus på å utnytte 
Sykehuspartnerressurser i prosjektene. Imidlertid har det samlede behovet i Digital fornying 
økt i forhold til det som ble lagt til grunn da målet for Sykehuspartner ble fastsatt, uten at 
Sykehuspartners kapasitet har økt tilsvarende. Resultatet blir derfor lavere enn måltallet, selv 
om Sykehuspartner har levert i forhold til budsjettert kapasitet avsatt til prosjektdeltagelse. 
 

• Alle prosjektbehov skal være levert innen leveransefrist. Sykehuspartner har ansvar for prosjektstyringsmetoden PPM og 
skal videreutvikle dette til å omfatte rapportering på prosjektøkonomi, omfang og realisert verdi i forhold til kostnader 
påløpt. 
Målet er nådd 
• Leveranse på prosjektbehov på ca. 96% vurderes som tilfredsstillende. Det er noe lavere 

måloppnåelse i ferieperioder på grunn av manglende justering av bestilte ressurser.  
• Det er i dialog med Helse Sør-Øst avklart at Helse Sør-Øst fortsatt er systemeier for 

regional prosjektmetodikk (PPM) og prosjektstyringsverktøyet Clarity. Fremover vil 
Sykehuspartner få ansvar for å sikre prosesskvaliteten og øke profesjonaliteten i 
prosjektgjennomføringen herunder verktøy og metodikk.  

• Prosjektet EVM (Earned Value Management) har som mål å innføre rapportering på 
prosjektøkonomi, omfang og realisert verdi. POC (Proof of concept) er ferdig. Pilot 
startet i september 2015. Fremdriftsplan er i henhold til avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
Innen Digital fornying  rapporterer alle prosjektene i Infrastrukturmoderniserings-
programmet (IMP) på EVM (Earned Value Management). For programmet Regional 
Klinisk Løsning (RKL) rapporterer alle aktive prosjekter (med unntak av ett) på realisert 
verdi på aktiv fase. Målet for videre arbeid er å få EVM inn i Clarity. Prosjekt er etablert 
og 5 pilotprosjekter har tatt i bruk EVM i Clarity. Foreløpig plan for innfasing av EVM i 
felles verktøy er 2. kvartal 2016. 

 
• System for å følge opp bruk av kvalitetssjekklister skal være etablert innen 1. april 2015. 

Målet er nådd 
Avtalt regime ble godkjent av Fornyingstyrets programkontor (FPK) og innført innen frist. 
Det vil bli jobbet videre for å sikre kvalitetseffekt på prosjektgjennomføringen. 

 
• Alle prosjektledere skal være opplært i metodikk for risikorapportering og -oppfølging per 1. mars 2015. 

Målet er nådd 
Opplæring er gjennomført innen fristen, i tillegg til at det er gjennomført opplæring løpende 
gjennom året. Videreutvikling av risikoområdet inkluderes i arbeidet med Prosjektveiviseren, 
den nye prosjektstyringsmetodikk for Helse Sør-Øst. 

 
• Sykehuspartner skal ha en utnyttelsesgrad på minst 85 % for sine prosjektressurser. 

Målet er nådd 
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Denne KPI’en har stabilisert seg på et svært høyt nivå, og ble for 2015 samlet på 89 %.  
 
Forvaltning 
• Bidra i implementeringen av regional forvaltning av regionale IKT-tjenester.  
• Forvalte applikasjoner i henhold til regional applikasjonsplan. 
• Etablere tjenesteansvarlig og forvaltningsorganisasjon per regional IKT-løsning. 

Målet er nådd (samlet svar for de tre punktene ovenfor) 
Sykehuspartner har deltatt meget aktivt i dette arbeidet. Prosess for overlevering til regional 
forvaltning er utarbeidet og godkjent i RKL. Det er laget leveranseplaner for de store regionale 
tjenestene og Sykehuspartner har levert iht. plan for 2015. Forvaltningsorganisasjon inkludert 
tjenesteansvarlige for overleverte regionale tjenester er etablert i Sykehuspartner.  

 
• Sykehuspartner skal i tillegg til SLA’er, innen 1. mars 2015, utarbeide en omforent kundeplan, hvor leveranseplaner er 

gjensidig forankret mellom Sykehuspartner og helseforetakene. Rammer for arbeidet avklares i eget brev fra Helse Sør-
Øst RHF. Planen skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 
Målet er nådd 
Omforent kundeplan er utarbeidet. Videre er det etablert sentrale prosesser og funksjoner for 
planlegging, styring og oppfølging både i tilbuds- og leveransefase med møtearenaer for 
styring og prioritering for å sikre en enhetlig leveranseplan. Alle prioriterte bestillinger fra 
HF/KA er fulgt opp og rapportert på ukentlig. Leveranseplan utvikles fortløpende. 

 
• Utvikle forslag til system for prioritering av endringsbehov i tråd med regionale føringer og de vedtatte områdeplaner for 

helseforetakene innen 1. mai 2015. 
Målet er nådd 
Nytt forslag for prioritering av tjenesteendringer basert på gjenstående tilgjengelig kapasitet i 
Sykehuspartner etter avsatt kapasitet til «Sikker og stabil drift» ble fremlagt i tredje kvartal 
2015. Forslaget ble presentert og tilsluttet på direktørmøte i HSØ oktober.  
Sykehuspartner presenterer en videre løsning på direktørmøte i slutten av første kvartal 2016. 
 

3.6. Krav og rammer for Lønn og personal (HR) 
Drift 
• Sykehuspartner skal levere HR-tjenester til øvrige helseforetak til avtalt pris og kvalitet. 

Målet er nådd 
HR-tjenester leveres i henholdt til tjenesteavtale mellom HF og Sykehuspartner, og 
leveransene leveres med få avvik. Gjennomsnitt for 2015 er 2,6 % SLA brudd.  
  

• Sykehuspartner skal realisere effektiviseringer av tjenesteproduksjonen og synliggjøre konkurransedyktighet. 
Målet er delvis nådd 
• Interne mål om effektivisering av saksbehandlerprosessene er nådd i tråd med 

bemanningsplan 2012 – 2016. Det produseres 967 lønns-/trekkoppgaver pr 
lønnsmedarbeider i desember vs. 915 i januar. Mål om effektivisering av HR brukerstøtte 
er delvis nådd per 31.12.2015.  Antall henvendelser til HR Brukerstøtte ble redusert med 
ca. 20 000 henvendelser sammenlignet med nivået pr 1.1.13. Dette tilsvarer en reduksjon 
på ca. 20%.  

• Konkurransedyktighet måles med gjennomføring av årlig benchmarkundersøkelse utført 
av Ernst & Young. 

 
• Sykehuspartner skal bidra til effektivisering av HR-tjenestene og arbeidsprosessene i øvrige helseforetak. Sykehuspartners 

leveranse konkretiseres i eget brev fra Helse Sør-Øst RHF. 
Målet er nådd 
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Sykehuspartner bistår HF-ene gjennom å tilrettelegge for beste praksis på arbeidsprosesser 
gjennom blant annet felles arbeid med kontinuerlig forbedring (LEAN), samt utvikling av 
støttesystemer som automatiserer/ effektiviserer administrative arbeidsprosesser i HF-ene. 
Hovedaktiviteter er forankret i regional HR handlingsplan og følger av prioriteringer og 
bestillinger fra premissgiver. 

 
Utvikling av HR-tjenestene 
• Det skal innen 1.mars 2015 utarbeides en oppdatert handlingsplan for HR-tjenestene. Planen skal omfatte mål for 

2015 og understøtte Helse Sør-Øst RHFs langsiktige arbeidet innenfor HR. 
• Sykehuspartner skal utvikle HR-tjenestene slik at brukeropplevelsen bedres i forhold til tilgjengelighet og bruk. 
• Sykehuspartner skal bidra til at tjenestene forvaltes og vedlikeholdes slik at de ivaretar endringer i rammebetingelser. 

Tilpasningene integreres i ordinær drift. Utviklingsbehov som krever større investeringer og dermed ikke kan holdes innen 
tjenesteprisen må utredes av Sykehuspartner og forelegges Helse Sør-Øst RHF. 
Målet er nådd (samlet svar for de tre punktene ovenfor) 
• Utvikling av regionale HR tjenester følger av Helse Sør-Øst sin regionale HR strategi og 

aktiviteter forankres i årlig regional HR handlingsplan som avtales med HSØ RHF 
v/regionale HR direktør. I 2015 har et sentralt utviklingsmål vært å utvikle bedre 
brukeropplevelse av HR løsninger gjennom å bedre tilgjengelighet og bruk. 

• Handlingsplan ble utarbeidet til 1. februar etter avtale med RHF og følges opp gjennom 
faste møter med premissgiver. Økt tilgjengelighet og brukervennlighet realiseres gjennom 
løpende videreutviklingsarbeid. Et mål som ble satt var å tilby deler av Personalportalen 
på mobil plattform. Ny løsning ble utviklet og var klar for distribusjon til foretaksgruppen 
høsten 2015. 

• Forvaltning og vedlikehold av tjenester slik at de ivaretar endringer i rammebetingelser er 
integrert i ordinær drift. Myndighetspålagte krav og større investeringer som krever ekstra 
finansiering løftes til Premissgiver i RHF’et. 

 

3.7. Krav og rammer for Økonomitjenester 
• Effektiv forvaltning og drift av regional ERP-løsning. 

Målet er nådd 
Forvaltning og drift av regional ERP-løsning er etablert i henhold til plan og enheten har god 
kontroll på drift og forvaltning av løsningen. Roller og ansvar knyttet til forvaltning av 
løsningen er på plass og fungerer som forutsatt. Det har vært et godt samarbeid med det 
regionale ERP-prosjektet gjennom året og dette vil videreutvikles i utrullingen av regional 
ERP-løsning til øvrige foretak i HSØ. 

 

3.8. Krav og rammer for Innkjøp og logistikk 
Drift 
• Sykehuspartner skal på vegne av Helse Sør-Øst RHF gjennomføre anskaffelser og avtaleforvaltning i henhold til 

anskaffelsesplan vedtatt av Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF er kontraktspart i alle anskaffelser. 
Målet er nådd 
Anskaffelsesplan er gjennomført i henhold til definerte planer til tid, kost og kvalitet med 
noen få unntak hvor det har vært nødvendig med ytterligere faglig involvering. Det er i tillegg 
gjennomført flere ikke-planlagte prosjekter i 2015. 
 

• Sykehuspartner skal ferdigstille og videreutvikle påbegynte oppdrag fra 2014.  
Målet er delvis nådd 
Oppdrag fra 2014 er i stort levert. Det gjenstår imidlertid noe utvikling av systemløsning som 
er planlagt gjennomført i 2016. 
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• Sykehuspartner skal iverksette målstyring for ledetider og resultater i regionale anskaffelsesprosjekter, for hele 

verdikjeden. 
Målet er delvis nådd 
Innkjøp og logistikk er regional pilot for nye KPIer og målinger for ledetider og resultater i 
regionale anskaffelsesprosjekter gjennom forbedringsprosjektet «Vinn-Vinn». Det er 
utarbeidet nye rutiner for å registrere anskaffelser i portalen. Planlagte besparelser og volum er 
oppdatert på anskaffelser gjennomført i 2014 og 2015 i innkjøpsportalen. For å kunne følge 
disse rutinene vil det i løpet 2016 bli utarbeidet nye felt for blant annet gevinstrealisering i 
anskaffelsesmodulen i innkjøpsportalen. Det er besluttet at flere målinger skal implementeres i 
innkjøpsportalen der prosjektet venter på å få midler til en integrasjon mellom ERP og 
innkjøpsportalen. 
 

• Sykehuspartner skal følge opp kundetilfredshet for de tjenester Sykehuspartner leverer. 
Målet er nådd 
Kundetilfredsheten måles månedlig for alle tjenester i Sykehuspartner. Det gjennomføres 
også en kundetilfredshetsmåling for HSØ Fornyingssenteret. Leveransepresisjon for HSØ 
forsyningssenter vurderes som tilfredsstillende, og kundetilfredshet vurderes derfor som god.  

 
• Sykehuspartner skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, koordinere, administrere og videreutvikle konseptet for 

kompetanseutvikling etablert i Vinn-Vinn. 
Målet er delvis nådd 
I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF har Sykehuspartner utviklet første regionale kurs for 
kompetanseutvikling innenfor innkjøps- og logistikkprosesser. Det gjennomføres seks kurs i 
regi av Sykehuspartner Innkjøp og logistikk. Regionale basiskurs Modul 1 og 2 er 
gjennomført. Modul 1 en gang og Modul 2 en gang hvor andre gang gjennomføres i januar 
2016. Modul 3 og 4 gjennomføres i 2016. 

 
Kategoribasert innkjøp 
• Sykehuspartner skal delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med koordinering og standardisering av kategoriarbeidet 

regionalt og nasjonalt. 
• Sykehuspartner skal i alt regionalt kategoriarbeid bidra med metodikk og systemer for anskaffelser, standardisering av 

krav, kontrakter, dokumentasjon, juridisk kvalitetssikring og rådgivning i forhold til offentlige anskaffelser. Helse Sør-
Øst RHF er avtalepart. 

• Sykehuspartner skal ha tilstrekkelig kapasitet og bygge tilstrekkelig kompetanse for å ta kategoriansvar for eksterne 
helsetjenester og IKT. 

• For eksterne helsetjenester er kategoriansvaret avgrenset til å gjennomføre anskaffelser på oppdrag fra Helse Sør Øst 
RHF. 

• Sykehuspartner skal understøtte leverandørstyring og delta aktivt i leverandøroppfølgingen i samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF. 

• Sykehuspartner skal bidra i arbeidet med utforming av kategoristrategier for eksterne helsetjenester og IKT slik at disse 
av Helse Sør-Øst RHF kan besluttes innen 31. mars 2015. 
Målet er nådd (samlet svar for de seks punktene ovenfor) 
• Innkjøp og logistikk deltar i forbedringsprosjektet Vinn-Vinn og i nasjonal samordning 

for Innkjøp og logistikk, samt i HSØ RHF arbeid med koordinering og standardisering av 
kategoriarbeidet regionalt og nasjonalt.  

• Sykehuspartner har levert kategoriplaner innen fristen for fire kategorier: Medisinske 
forbruksvarer, Kirurgisk utstyr, IKT og eksterne helsetjenester. Kategoristyring er 
implementert for disse.  

• Sykehuspartner bidrar med metodikk og kompetanse i regionen for implementering av 
kategoristyring. Sykehuspartner har kompetanse for å ta kategoriansvar for de ovennevnte 
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kategoriområdene. Dette har ført til mer effektive prosesser, bedre samarbeid med 
leverandørmarkedet og forbedringer i verdikjeden som kan gi kostnadsreduksjoner. 

• Videre kan dette bidra til reduserte innkjøpskostnader gjennom større forutsigbarhet for 
verdikjeden. 

 
Forsyning 
• Sykehuspartner skal inneha nødvendig kapasitet og kompetanse til å kunne integrere de avtalte grossisttjeneste for 

helseforetakene i Sykehuspartners organisasjon. 
Målet er nådd 
• Per 01.01.2015 overtok Sykehuspartner ansvaret for HSØ Forsyningssenteret fra HSØ 

RHF. Anskaffelse av forbedret Forsyningssenteret -løsning er i henhold til plan i 2015. 
• Supply Chain Management løsning (SCM)- er tilbud fra Sykehuspartner Innkjøp og 

Logistikk inn i anskaffelsen.  
• Ny rolle «Implementeringsansvarlig varesortiment» er etablert 1. september 2015 og 

fokuserer på implementering av varesortiment. 
 
• Sykehuspartner skal etablere aktivitetsplaner for forbedring og arbeide aktivt for å forbedre fakturerings- og 

innbetalingsrutinene ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter. 
Målet er nådd 
Innkjøp og logistikk har forbedret faktureringsrutinen til utvalgte kunder på ERP. 
Aktivitetsplanen for Østfold ble implementert siste kvartal 2015. Videre endringer vil 
gjennomføres i henhold til kundenes behov.  

 
• Sykehuspartner skal gjennomføre en pilot hvor Helse Sør-Øst Forsyningssenter forplikter seg til kjøp av et gitt volum. 

Målet er delvis nådd 
Sykehuspartner har dialog med fire leverandører hvor potensialet er vurdert som størst. Plan 
utarbeides og iverksettes i første halvår 2016. Piloten vil beregnes å gi resultater ved at det 
gjennomføres en pilot på invasive trykksett med forpliktelse på årsvolum. 
 

3.9. Øvrige styringskrav 
Styring og oppfølging 
• Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere 

pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket 
skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre 
myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 
Ingen uhensiktsmessig rapporteringskrav er idenfisert. 
 

• Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–
2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også 
bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, 
har forsvarlige vilkår. 
Sykehuspartner HF fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk hvor det legges stor vekt på 
kompetanseutvikling og tilgang på personell som støtter opp under virksomhetens visjon og 
virksomhetsidé. Virksomheten har også en aktiv leverandøroppfølging.  
 

• Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av første halvår 2015 revidere gjeldende KPIer for Sykehuspartner. Sykehuspartner skal 
delta i dette arbeidet. 
Sykehuspartner ha deltatt i revidering av KPI’er i forbindelse med i forbindelse med 
forarbeide til nytt oppdragsdokument for 2016. 
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Risikostyring 
• Sykehuspartner skal klargjøre årsak til kritiske hendelser, iverksette korrektive tiltak og bedrive god risikohåndtering 

for å imøtegå dette. 
Målet er nådd 
Internt team gjennomfører analyserer og rapporterer månedlig på status og tiltak. Grunnlag 
brukes for systematisk oppfølging i lederteam, samt utvikling av driftsteam.  

 
Beredskap 
• Sykehuspartner skal gjennomføre ROS- og beredskapsanalyser i forhold til kritiske tjenester og leveranser. 

Sykehuspartner skal også bidra til foretaksgruppen for øvrig ved å yte bistand til helseforetakenes ROS- og 
beredskapsanalyser innen IKT. 
Målet er nådd 
Det er etablert egen prosess for gjennomføring av risikovurderinger (ROS-fabrikken). Alle nye 
tjenester eller endring av tjenester som påvirker informasjonssikkerheten risikovurderes. Alle 
prosjekter, interne og eksterne, er også underlagt endringsstyring og konfigurasjonskontroll. 
Risikovurderinger overleveres til HSØ fagnettverk for informasjonssikkerhet dersom de er 
tverrforetaklige eller av regional karakter. Dersom det er foretaksvise prosjekter blir 
risikovurderinger overlevert til informasjonssikkerhetsleder på helseforetaket. 

 
• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og 

anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i 
Riksrevisjonens rapport. 
Målet er nådd 
HSØ RHF og Sykehuspartner startet høsten 2014 sitt arbeid med forbedringer av 
gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser. I februar 2015 fikk HSØ RHF vedtatt en felles 
ROS mal, og denne er implementert i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF ser på 
mulighetene for å få utarbeidet en overordnet ROS i løpet at 2016.  
 

• Følge opp og rapportere på tiltak fra revisjonsrapport 2014 fra konsernrevisjonen  
Målet er delvis nådd 
• Tiltakene innen revisjonsområdene lønn og håndtering av kritiske hendelser er lukket. 
• For revisjonsområdet virksomhetsstyring: 

Et tiltak gjenstår, og lukkes ved publisering av Kvalitetsportalen 2. februar 2016. Styrende 
informasjon for god virksomhetsstyring og resultater vil gjøres tilgjengelig for alle ansatte 
i en egen portal på Sykehuspartners intranett. 

• For revisjonsområdet tilgangsstyring: 
I overkant av halvparten av tiltakene er lukket (16 av 24). Resten av tiltakene er forsinket 
og er forventet lukket i løpet av våren 2016. Tre av tiltakene er knyttet til standardisering 
av roller i HSØ, og automatisering av prosess for sletting/ deaktivering av brukere. 
(Brukeradministrasjon). Fire tiltak er knyttet til verktøy. Et tiltak er knyttet til prosess for 
å kontrollere at prinsipper for tilgangsstyring etterleves. 

 
Miljø, etikk og samfunnsansvar 
• Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. Helseforetaket skal videreføre 

arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 
• Helseforetaket skal innføre miljøledelse etter ISO 14001-standard og være sertifisert av Det norske Veritas innen 31. 

desember 2015. 
• Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som 

dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 
Målet er nådd (samlet svar for de tre punktene ovenfor) 
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• I henhold til anbefalingene i rapporten «Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 
2011-2014» deltar Sykehuspartner HF i relevante fora som håndterer spørsmål relatert til 
med miljø – og klimautfordringer i spesialisthelsetjenesten. Sykehuspartner deltar i HSØ 
regional miljøfaggruppe og i nasjonal gruppe for utvikling av måleindikatorer for å sikre 
samsvar i målinger på tvers av helseforetakene. 

• Sertifikat i henhold til ISO 14001:2004 ble mottatt av Det norske Veritas 24. juni 2015, 
med gyldighet i tre år fra 22. juni 2015. 

• Innkjøp og logistikk arbeider aktivt med å stille relevante miljøkrav i anskaffelsene. 
Dokumentasjon om miljø legges inn i Innkjøpsportalen som en del av prosjektsyklus for 
anskaffelser når dette om kort tid er tilrettelagt systemmessig. Data fra tidligere i 2015 vil 
hentes frem manuelt av prosjektledere.  

 
• Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i 

Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram 
Målet er nådd  
Det er gjennomført kartlegging og systematisk behandling av risikoområder. 
Risikoreduserende tiltak er iverksatt for å hindre muligheter for å begå økonomisk kriminalitet. 
Videre er det iverksatt tiltak for å sørge for at regler og retningslinjer er tilgjengeliggjort, og at 
etiske retningslinjer inngår som en integrert del av kulturen i virksomheten. Gjennom 2016 vil 
det jobbes videre med systematisk oppfølging av utestående tiltak ifm. antikorrupsjon. 

 
Kompetanse 
• Kartlagt og beskrevet kompetansebehov og kompetansegap for perioden 2016-2020 i tråd med de vedtatte strategier 

innen Sykehuspartners tjenesteområder (IKT, HR, innkjøp) og konkrete oppdrag som er gitt SP. 
Målet er nådd  
Arbeidet er fullført, kompetansebehov og kompetansegap for perioden 2016-2020 er kartlagt 
og beskrevet. Oppfølging vil bli ivaretatt gjennom programmet Fremtidens Sykehuspartner. 

 
• Gjennomført og fulgt opp medarbeiderundersøkelse. 

Målet er nådd  
Det er over 90 % av alle enheter som har gjennomført oppfølgingsmøte med sine ansatte. Gitt 
organisatoriske endringer og trykk på organisasjonen er dette meget tilfredsstillende i forhold 
til mål på 90%. 

 
Kommunikasjon 
• Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 utarbeide retningslinjer for ekstern kommunikasjon knyttet til 

Sykehuspartners tjenester til helseforetakene. Retningslinjene skal utarbeides i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF som 
ivaretar forankring i forhold til de øvrige helseforetakene. 
Målet er nådd  
Retningslinjer ble utarbeidet og gjennomgått med kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst 
innen fristen. 

 
Fullmaktsstruktur 
• Sykehuspartner skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset 

helseforetakets behov. 
• Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av fullmaktsstrukturen for å 

forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter. 
• Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal begrunnes særskilt og 

behandles i tråd med retningslinjene. 
• Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 

endringer som styret forventes å være kjent med. 
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• Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. 
Målet er nådd  
• Fullmaktstrukturen i Sykehuspartner HF ble revidert i løpet av første kvartal 2015 er i 

samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset helseforetakets behov.  
• Fullmaktstrukturen ble vedtatt på styremøte 19. mars 2015. 
• Fakturaflyten i regnskapsverktøyet EyeShare følger den besluttede fullmaktstrukturen. 

Når det gjelder avtaleinngåelse følger det også fullmaktstrukturen, men prosessen er 
foreløpig manuell. Innføring av ERP vil forsterke kontroll på avtaleinngåelse. 

• Fullmaktsstruktur formidles linjevei.  
 

3.10. Styringsparametre 2015 
Område Styringsparameter Rapportering 

IKT 

Antall kritiske hendelser  
 Antall 
Januar 43 
Februar 45 
Mars 58 
April 45 
Mai 54 
Juni 60 
Juli 24 
August 32 
September 45 
Oktober 42 
November 55 
Desember 45 

 

Løsningstid for kritiske hendelser  
 Innenfor 

målsatt 
løsningstid  

Utenfor 
målsatt 

løsningstid 
Januar 17 26 
Februar 19 26 
Mars 19 39 
April 17 30 
Mai 33 23 
Juni 25 36 
Juli 11 14 
August 17 15 
September 21 24 
Oktober 17 25 
November 19 36 
Desember 18 27 

 

 Antall applikasjoner 2383 pr 31.12  
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Digital fornying - 
portefølje-, program- 
og prosjektstyring 

Sykehuspartner skal løpende 
rapportere på bruk av eksterne og 
interne ressurser i prosjekter og 
tjenesteleveranser 

Sykehuspartner rapporterer bruk av eksterne og 
interne ressurser i prosjekter og tjenesteleveranser 
månedlig. 
 
Andel interne ressurser ift. bestilte ressurser: 
Januar 43 % 
Februar 46 % 
Mars 47 % 
April 45 % 
Mai 45 % 
Juni 43 % 
Juli 43 % 
August 40 % 
September 46 % 
Oktober 44 % 
November 46 % 
Desember 43 % 

 

Lønn og personal 
(HR) 

Etterlevelse av SLA målene for 
oppetid og feilretting som er beskrevet 
i tjenesteavtalene (mål: 0 brudd) 

Sykehuspartner rapporterer månedlig etterlevelse av 
SLA målene for oppetid og feilretting som er beskrevet 
i tjenesteavtalene. 
Tilgjengelighet på tjenestene er god og innenfor hva 
som er avtalt i SLA med helseforetakene. 
Det er i 2015 ikke registrert SLA brudd på kritikalitets 
A saker (avtalt løsningstid på rapporterte feil). Når det 
gjelder kritikalitet B saker er dette stabilt på et lavt nivå. 
  
SLA brudd HR, Økonomi og Regnskap: 
 

 Brudd A-
saker  

Brudd B-
saker 

Januar 0 % 0 % 
Februar 0 % 1 % 
Mars 0 % 0,4 % 
April 0 % 0,6 % 
Mai 0 % 0,6 % 
Juni 0 % 1 % 
Juli 0 % 1 % 
August 0 % 1 % 
September 0 % 1,2 % 
Oktober 0 % 1,2 % 
November 0 % 1,2 % 
Desember 0 % 2,1 % 
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Lønn og personal 
(HR) (forts.) 

Rapportert brukertilfredshet (mål 75 
% på spørsmål om generell 
brukertilfredshet) 

Det gjennomføres en årlig undersøkelse av kundetilfredshet 
(ledere). 
 
HR tjenester har månedlig oppfølging av 
temperaturmålingene knyttet til fornøydhetsgrad på 
henvendelser til HR BS med tilsvarende krav på tilfredshet. 
Andel som svarer “ja” på spørsmålet «Er du totalt sett 
fornøyd med håndtering av henvendelsen din?»: Resultatene 
fra de månedlige undersøkelsene viser en positiv trend 
gjennom året og resultatene høsten 2015 har ligget stabilt på 
ca. 80%. 
 Tilfredshet %  
Januar 70,3 %  
Februar 71,3 %  
Mars 69,8 %  
April 76,8 %  
Mai 76,4 %  
Juni 72,0 %  
Juli 79,2 %  
August 78,6 %  
September 78,2 %  
Oktober 78,6 %  
November 78,6 %  
Desember  79,6 %  

 

Kostnadseffektivitet dokumenteres 
årlig gjennom beregning av antall 
lønns- og trekkoppgaver per årsverk i 
lønnsproduksjonen (mål: 970) og 
gjennom benchmarking med 
sammenlignbar virksomhet 

Kostnadseffektivitet er en del av løpende 
virksomhetsrapportering og er i henhold til plan. 
Antall produserte lønns-/trekkoppgaver (LTO) per 
lønnsmedarbeider. 2015 viser at det har vært en positiv 
utvikling gjennom året og produktiviteten har økt fra 915 – 
967 LTO. 
 Antall 
Januar  910  
Februar  892  
Mars  883  
April  888  
Mai  918  
Juni  935  
Juli Ikke målt 
August  947  

September  955  

Oktober  967  

November  962  

Desember 967 
 
I tillegg måles konkurransedyktighet ved 
gjennomføring av årlig 
benchmarkundersøkelse utført av E&Y. 
 

 

Effektivisering dokumenteres gjennom 
måling og dokumentasjon fra hver 
enkelt oppgave og rapporteres samlet i 
årlig melding 

Effektiviseringsmålene som virksomhetsområdet har satt på 
saksbehandlere innen lønns- personaltjenesten ble nådd. Det 
samme gjelder for kvalitetsmålene knyttet til antall 
henvendelser til brukerstøtte, kundetilfredshet og etterlevelse 
av SLA krav i tjenesteavtalen med helseforetakene. 
Effektiviseringen er dokumentert i månedlige målinger. 

Utvikling av HR-
tjenestene 

Fremdrift i tiltak i henhold til 
handlingsplan for HR 

Fremdrift følger av prioritering og bestillinger fra 
premissgiver i RHF’et. 
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Økonomitjenester 

Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid 
med Sykehuspartner utvikle relevante 
styringsparametre for tjenesten 
(responstid, oppetid, kostnader etc.) 

Styringsparametere for leveranse av ERP-tjenesten fra 
Sykehuspartner til foretakene er etablert og rapporteres på 
månedlig. Videreutvikling av styringsparametere vil fortsette 
parallelt med utviklingen av tjenesten i Sykehuspartner. 

Innkjøp og logistikk 

Måle og rapportere ledetider og 
resultater i regionale 
anskaffelsesprosjekter 

Sykehuspartner gjennomfører anskaffelser og 
Avtaleforvaltning iht. anskaffelsesplan. For anskaffelser har 
17 av 22 pågående anskaffelsesprosjekter fremdrift i henhold 
til plan.    
 

Kundetilfredshet hos helseforetakene 
med hovedfokus på felles 
forsyningssenter 

Innkjøp og Logistikk har utarbeidet et nytt sett av spørsmål 
for å forbedre kvalitet og presisjon til tilbakemeldinger. 
Undersøkelsen ble sendt ut i 14. desember 

Effekter og gevinster av arbeidet med 
regionale anskaffelsesprosjekter 

Potensielle besparelser på 77 MNOK er kartlagt på 
anskaffelser gjennomført 2015. 
I 2016 skal det videre jobbes med system for å ta ut 
prisdifferensiering på avtaler gjennom utvikling av dagens 
forsyningstjeneste. Det er besluttet at flere målinger skal 
implementeres i innkjøpsportalen, men dette vil skje i løpet 
av 2016. 

Forsyning 

Logistikkmålinger med fokus på hele 
verdikjeden og spesielt målinger for å 
synliggjøre drift og økonomisk 
utvikling ved Helse Sør-Øst 
Forsyningssenter 

Dagens KPI-er måles ukentlig og månedlig med 
oppfølgingstiltak.  
 
Leveringspresisjonen ut til HF gjennom året har vært noe 
under kravet på 96 %. Det gjennomgås ukentlige 
oppfølgingsmøter for å bedre leveringspresisjonen.  
 
Januar 91,4 % 
Februar 96,6 %  
Mars 93,2 %  
April 96,2 %  
Mai 96,3 %  
Juni 93,6 %  
Juli 95,8 %  
August 96,9 %  
September 90,8 %  
Oktober 96,0 %  
November 87,3 %  
Desember 91,7 %  
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4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 
 
Omstillingsprosesser 
• Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til 

berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk 
kommunikasjon. 
Målet er nådd 
• Sykehuspartner har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og aktivitetsplan for å bidra til 

at foretaket når sine overordnede mål. Virksomheten sørger for kommunikasjon internt i 
forbindelse med omstillingsprosesser.  

• Det er utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi for programmet Fremtidens 
Sykehuspartner 

• I henhold til nasjonale føringer skal Sykehuspartner over på Helsenorge.no sin nettbaserte 
plattform i løpet av 2016. 

• De kundeansvarlige utvikler en gjensidig og omforent kundeplan med helseforetakene 
tidlig på året og den følges opp løpende.  

• Sykehuspartner har gått over til å benytte Statens standardavtale og så godt som alle 
helseforetakene har signert ved utgangen av 2015. En leveranseplan for hvert foretak er 
under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt i løpet av 2016. Foretaket rapporterer ukentlig på 
leveransebestillinger. 

• Sykehuspartner rapporterer kundetilfredshet månedlig internt og til styret. I høst ble det 
utarbeidet et nytt konsept for å forbedre kundetilfredshetsmålinger. Konseptet skal   
implementeres fra nyttår. 

 
Lærlinger 
• Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som 

følger av denne. 
Målet er nådd 
• Sykehuspartner har pr. 1.1.2016 to lærlinger, hvorav en er klar for fagprøve i første 

kvartal 2016, og en for fagprøve i første kvartal 2017. Begge er fra dataelektronikerfaget. 
Det er et uttalt mål om å få inn en ny lærling hver høst. 

 
 

5. Andre rapporteringer for 2015 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling 
På individuelt, lokalt og globalt nivå er det flere drivkrefter som utfordrer både innhold i 
helsetjenester, og måten å tilgjengeliggjøre disse til pasientene. Eldrebølgen og folkevandringen 
setter press på ressurskapasitet i helsevesenet. Det trigger behov for å effektivisere arbeidsflyt og 
sentralisere kritiske behandlinger. Samtidig må hjemmebaserte helsetjenester utvikles, og 
oppgaver må i større grad automatiseres gjennom økt bruk av teknologi.  
 
Parallelt frembringer teknologiutviklingen muligheter til stadig mer skreddersydde behandlinger 
og tilgjengeliggjøring av helsedata direkte til pasienten. Konsekvensen er at pasientens krav til 
helsevesenet om informasjon og deltakelse i behandlingsløpet stadig øker. Gjennom disse 
trendene er det tydelig at teknologien blir en stadig mer sentral komponent for å levere 
helsetjenester både på sykehus og direkte til pasienten. Disse endringene påvirker derfor den 
strategiske utviklingen til Sykehuspartner direkte i de nærmeste årene. 
 

 
For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, skal Sykehuspartner 
utvikle sin kapasitet og tilpasse sin faglig profil i de nærmeste årene gjennom å:   
 

• Øke leveransekraft til egen organisasjon for å kunne imøtekomme et stadig økende 
behov for IKT-støtte i pasientbehandlingsløp. Sykehuspartner vil sikre økt 
leveransekapasitet og kvalitet gjennom realisering av stordriftsfordeler knyttet til 
modernisering av infrastrukturen, sammen med standardisering av tjenester for å forenkle 
drift og forvaltning. Dette innebærer å strømlinjeforme og profesjonalisere egen 
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organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring og bruke 
markedet på en effektiv måte.  
 

• Tilpasse dagens kompetanse for å sikre at Sykehuspartner til enhver tid er i stand til å 
skape verdi for kunden og være best på helseteknologi. Sykehuspartner skal sikre 
relevant teknologisk og helserelatert kompetanse for å forvalte en fremtidsrettet 
tjenesteportefølje og aktivt bidra til sin utvikling. Videre skal foretaket tilpasse 
kompetanse innenfor ledelse for å ivareta krav til nye styrings- og leveransemodeller og 
forsterket fokus på kontinuerlig forbedring og kvalitet.  
 

• Tilpasse dagens kultur slik at en felles kundeorientert kultur blir gjennomgående på 
tvers av hele organisasjonen.  

 

6.2. Forventet økonomisk utvikling 
Sykehuspartner HF finansieres via ulike modeller. IKT-området finansieres via tjenesteprismodell 
innført i 2014, HR Økonomi og Regnskap finansieres via LTO pris ut mot foretak, samt 
basisrammefinansiering fra RHF. Innkjøp og Logistikk finansieres via basisramme fra RHF. 
 
Sykehuspartner HF leverer i 2015 et resultat som er 16,4 MNOK bedre enn resultatkrav fra eier. 
Endelig revidert regnskap vil foreligge primo mars. Årsaken til resultatforbedring er at 
Sykehuspartner HF løpende gjennom året ikke har rekruttert i henhold til fastsatte 
rekrutteringsbudsjett, og har dermed opparbeidet et positivt avvik på personalkostnader. 
Sykehuspartner HF fikk ikke kompensert økte pensjonskostnader i 2015 med bakgrunn i at 
foretaket er et selvfinansierende HF. Sykehuspartner HF har klart å absorbere kostnadsøkningen 
på ca. 19 MNOK inn i driften.  Til tross for færre ansatte enn opprinnelig plan har 
Sykehuspartner likevel klart å levere drift, endringer og prosjekter iht. plan, samtidig som salg av 
konsulenttimer er levert opp mot budsjett.  
 
Sykehuspartner HF har i økonomisk langtidsplan (ØLP) budsjettert med et nullresultat for 
perioden fra 2017 til 2020. Det er satt et resultatkrav fra RHF på 15 mill. i 2016. Det er forutsatt 
en gradvis nedtrapping av basisrammen til IKT fra RHF. I planperioden er det planlagt med en 
utflating av antall ansatte, noe som betyr at alle nye driftsoppgaver skal håndteres innenfor 
eksisterende rammer for bemanning. 
 
I ØLP er det budsjettert med en kostnadsøkning for Sykehusparter HF på ca. 1,5 mrd. De største 
endringene kommer av; 

• Avskrivninger hovedsakelig knyttet opp mot digital fornying 630 MNOK 
• Varekostnader i forbindelse med forsyningssenteret 537 MNOK 
• Andre driftskostnader 245 MNOK, hvor forsyningssenteret står for ca. 73 MNOK 
• Redusert salg av konsulenttimer 67 MNOK 

 
ØLP bearbeides årlig og ØLP 2017-2020 vil vise en lavere kostnadsvekst ettersom Innkjøp og 
Logistikk og Forsyningssenteret da er virksomhetsoverdratt til nasjonalt selskap. 
 
Sykehuspartner har i ØLP forutsatt at det tildeles en årlig ramme til driftsinvesteringer på 150 
MNOK i planperioden. Det er videre forutsatt at periferi og noe lagring finansieres via leasing. 
 

32 
 



6.3. Personell- og kompetansebehov 
Sykehuspartner HF har stabil tilgang på arbeidskraft og spesialkompetanse, og relativt få 
rekrutteringsutfordringer. Bakgrunnen er følgende: 

• Sykehuspartner har et stort og kompetent fagmiljø og et viktig samfunnsoppdrag som 
tiltrekker seg søkere 

• Sykehuspartner HF er konkurransedyktig på lønn 
• Det er en stor utvikling innen feltet helse og teknologi som gjør at Sykehuspartner HF 

kan tilby en rekke faglig utfordrende arbeidsoppgaver 
• Sykehuspartner HF er sentralt lokalisert i byer med stabil tilgang til arbeidskraft 

 
I 2015 er det gjennomført analyse av dagens kompetansebeholdning og kompetansebehov fram 
mot 2020, på grunnlag av strategiske føringer for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. På dette 
grunnlaget er det identifisert et kompetansegap og forslag til tiltak for å lukke dette fram mot 
2020.  

 
Individuell kompetanseutvikling er tema for alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen, 
hvor de ansatte sammen med sin nærmeste leder utformer en individuell 
kompetanseutviklingsplan som er tråd med avdelingens og foretakets behov.  
 
Alle ansatte i Sykehuspartner HF har god tilgang til utvikling og etterutdanning i form av interne 
og eksterne opplæringstiltak. Sykehuspartner HFs tilnærming til kompetanseutvikling er at 
kompetente medarbeidere og krevende arbeidsoppgaver sammen utgjør den beste arena for 
læring og utvikling.  
 
Som del av satsningen på mottak av nyansatte har Sykehuspartner etablert en felles plattform av 
obligatorisk basiskompetanse i form av eLæringsmoduler og felles introduksjonskurs. Videre har 
Sykehuspartner tilrettelagt for strukturert kompetanseutviklingstiltak for å bygge kunde- og 
virksomhetsforståelse. Ansatte er ute på klinikkene og følger pasientforløpet gjennom ordningen 
“Skygg en kliniker” og inviterer klinikere fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten for å øke de 
ansattes kundeforståelse. Siden 2012 har det også eksistert et strukturert tilbud innen 
lederutvikling.  
 
I tillegg til interne tiltak tilbys en rekke eksterne kurs og sertifiseringer som skal understøtte 
ytterligere profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å bli en enda bedre 
partner for helsetjenester i utvikling. 
 

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – 
status og utfordringer 

Ikke relevant for Sykehuspartner HF 
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7. Planer for utviklingen 
Sykehuspartner sitt veikart er retningen Sykehuspartner skal følge frem mot 2020. Gjennom 
fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi skal vi forbedre og 
utvikle oss langs fire dimensjoner; Medarbeidere og ledere, interne prosesser, kunder og 
samfunnsoppdrag. Målformuleringene i veikartet representerer områder vi må jobbe systematisk 
med for å underbygge Sykehuspartner sin visjon; En partner for helsetjenester i utvikling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Veikart 2020 
 
De tre fokusområdene definerer Sykehuspartner sin kjernevirksomhet og legger føringer for hva 
Sykehuspartner skal fokusere på.   
 
Leveransekraft g jennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
Gjennom dette fokusområdet skal det sikres at stabilitet og leveransepresisjon er i henhold til 
avtalt tjenesteavtale med helseforetak og redusere antall kritiske hendelser. Tjenesteorientering 
skal være et gjennomgående prinsipp, og Sykehuspartner skal ha et godt driftskonsept og effektiv 
leveransemodell. For å kunne gjennomføre dette må Sykehuspartner profesjonalisere egen 
organisasjon, ha en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring og bruke markedet på 
en effektiv måte. Videre skal alle leveranser være avtaleregulert og Sykehuspartner skal ha fokus 
på enhetspris og at kostnadseffektivitet. 
 
Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 
Sykehuspartner må synliggjøre merverdi for både helseforetak og pasient. Dette oppnås gjennom 
åpenhet mot kunden, effektive leveranser, ha klinikeren i fokus – virksomhetsforståelse og 
kunden må føle seg sett, hørt og forstått. Videre er det viktig at Sykehuspartner er en aktiv 
bidragsyter og kan videreutvikle tjenester sammen med kunden som igjen kan komme hele 
regionen til gode. For å realisere dette må det gis god styringsinformasjon og planer knyttet til 
arbeidet som gjøres mot kunden, ha en forutsigbar og omforent plan, samt inneha inngående 
kunnskap om kundens behov. Ansatte i Sykehuspartner må være tilgjengelige og kunne bistå med 
å løse små problemer i hverdagen gjennom å ha en gjennomgående kundeorientert kultur. Videre 
må kundekanalen og kundedialogen utvikles.  
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Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 
Sykehuspartner skal være best og markedsledende innen helseteknologi. Sykehuspartner må legge 
til rette for å kunne dekke et fremtidig tjenestebehov sammen med kunden og understøtte 
helseforetakene. Sykehuspartner må bidra til vellykkede prosjektleveranser – spesielt til digital 
fornying og nye sykehusbygg. Sykehuspartner skal samtidig utvikle sitt ansvar i prosjekter og sikre 
at kompetanse og ressurser. Et viktig element er å bistå helseforetak med å ta ut gevinster. 
Vi skal bidra til gode forskningsresultater og støtte innovasjonsinitiativ.  
 
Ett Sykehuspartner 
Alle virksomhetsområdene skal bli ett Sykehuspartner og ha en gjennomgående kundekultur. 
Fundamentet for forbedring og utvikling er menneskene i organisasjonen. Stolte medarbeidere 
med god virksomhetsforståelse og rett kompetanse gir handlekraft, og sammen med gode ledere 
som viser vei og følger opp, kan virksomheten strekke seg mot sin visjon.  
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Månedsrapport  Januar 2016 

1 Sammendrag  

 

Økonomi og kostnadseffektivitet     
Måleindikator Resultat Budsjett Akk.resultat Akk.budsjett Trend 
Regnskapsresultat mot budsjett 7976 2324 7976 2324  
Driftsinvesteringer  112 12500 112 12500 - 
      Måleindikator Baseline Mål Desember  Januar Trend 
Produserte lønns-/trekkoppgaver pr lønnsmedarbeider 967 1000 967 1005  

Tjenesteleveranser      
Måleindikator Baseline Mål Desember  Januar Trend 
Kritiske driftshendelser IKT - - 45 57  
Månedsverk (FTE) levert til Digital Fornying  357 - 235 245  
Leverte mot bestilte prosjektressurser totalt 93 % 97 % 84,1 % 96 %  
SLA brudd HR, Økonomi og Regnskap (A-/ B-saker) 
 

0 % / 1 % 
 

- 0 % / 2,1 % 
 

0 % / 2 % 
 

 

Kundetilfredshet      
Måleindikator Baseline Mål Desember  Januar Trend 
Brukertilfredshet i Temperaturmålingen 4,6 - n/a 4,6  

Medarbeidere      
Måleindikator Baseline Mål Desember  Januar Trend 
Bemanningsutvikling - - 1417 1411  

Akkumulert turnover siste 12 måneder 6,9 % - 6,8 % 6,7 %  
Sykefravær 5,1 % 5,0 % 5,68% (nov) 5,10 %  

       
 

Økonomi  

Inntektene i januar er 23 MNOK lavere enn budsjettert (inkludert aktiverbare prosjekttimer). Det 
største avviket er driftsinntekter grunnet lavere aktivering knyttet til SØHF i måneden. 

Positivt avvik på personalkostnader skyldes færre FTEs enn budsjettert, samt lavere forbruk av andre 
personalkostnader.  

Et positivt avvik  på 20 MNOK på avskrivninger i januar knyttet til SØHF. Dette henger sammen med 
reduserte driftsinntekter. 

Raskere oppsigelse av vedlikeholdsavtale gir et positivt effektiviseringsavvik på 3,3 MNOK denne 
perioden. 

Ekstern bistand på budsjett i januar. Det holdes meget stram kostnads- og innleiekontroll for å holde  
budsjett for ekstern bistand ut året. 

ADK har ingen vesentlige avvik. 

 

Tjenesteleveranser  

Prosjektleveranser  

Det leveres godt i prosjektene, og i januar har Sykehuspartner levert 96 % av bestilte ressurser til 
Digital fornying (DF).  

Sykehuspartners ressurser bidrar til å nå viktige milepæler for prosjekter i Digital fornying. For 
programmet Regional Klinisk Løsning (RKL) ble prosjektet Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) 
formelt overlevert til Sykehuspartner drift og forvaltning i januar, og prosjektet Regional EPJ 
(elektnisk pasientjournal) hadde i januar oppstart ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Under 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) har Omlegging ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 
fortsatt arbeidet med å legge om klienter og har pr. utgangen av januar lagt om 6300 klienter.  

Sykehuspartner HF   1 
 



 
Månedsrapport  Januar 2016 

Driftsleveranser  

Løpende drift og forvaltning for den samlede tjenesteporteføljen utføres hovedsakelig iht. avtalte 
tjenestebeskrivelser og med tilfredsstillende kvalitet. For avvikende leveranser har Sykehuspartner 
høyt fokus på å følge opp iverksatte forbedringstiltak. 
Leveringspresisjonen for Helse Sør-Øst forsyningssenter for januar er 94,0 %. Dette er noe under 
målkrav på 96%. Årsaken til at leveringspresisjonen fortsatt er under kravet på 96 % skyldes tekniske 
utfordringer og har nå høyest prioritet i alle ledd å få løst. Saken følges tett og det utarbeides en 
tiltaksplan for oppfølging av leveransen frem mot 31.12.2017. For anskaffelsesprosjekter er fremdrift 
stort sett i henhold til plan. Kun mindre avvik på fremdrift for tre prosjekter.  
Regionale HR-tjenester forvaltes med en høy grad av stabilitet og forutsigbarhet, og det er i 
rapporteringsperioden ikke registrert kritiske avvik.  

For de administrative og kliniske systemløsninger som er forvaltet av Sykehuspartner, ble løpende 
forvaltning utført i henhold til tjenestebeskrivelser. Det er fortsatt høyt fokus på stabil drift og 
forvaltning av tjenester levert til SØHF og Kalnes. Etter KIB2 har hovedfokus vært stabilisering av 
driften, og dette vil være fokusområder for Sykehuspartner inntil fase3 prosjektet er avsluttet og 
løsningene er fullt overlevert til forvaltning og drift. Det er fortsatt høyt nivå på kritiske hendelser for 
SØHF og det ligger viktige  feilrettinger og tiltak i fase3 som vil bidra til å stabilisere driften. 

IKT-utstyr har en gjennomsnittlig leveransetid på 9 dager i januar.  Brukerstøtte HR og IKT leverer iht. 
avtale.  

Rådgivningsleveranser 

Våre rådgivningstjenester som støtter HSØ sitt «Tilgjengelighetsprosjekt» bidro til å oppnå gode 
resultater i januar med ca. 30 % reduksjon på gjennomsnittlig ventetid ift. januar 2015 (109 vs. 77). 

 
Kundetilfredshet  

For brukertilfredshet på innsendte saker til brukerstøtte HR, IKT-service og IKT Tjenester, er 
svaralternativene endret fra og med januar 2016. Brukerne benytter nå en skala fra 1 (minst fornøyd) 
til 6 (mest fornøyd). Totalt vektet gjennomsnitt for januar er 4,6. Målingen vil danne baseline for 
videre målinger. 

Sykehuspartner gjennomfører i januar og februar en pilot på den nye metoden for måling av 
kundetilfredshet. En oppsummering av piloten er ventet å foreligge i begynnelsen av mars, mens den 
første ordinære målingen vil bli rapporterert etter første tertial.  

 
Medarbeidere  

Bemanningssituasjonen er stabil og iht. til budsjett for januar 2016. Akkumulert turnover er positivt 
nedadgående siste halvår. Analyser viser at turnover er spredt utover ulike VO og avdelinger. Det er 
viktig å fortsatt ha fokus på turnover og bakgrunn. 
 
Sykefravær i desember 2015 er på 5,1 %, som er 0,8 % lavere enn i desember 2014. Sykefraværet for 
2015 er på 5,18 %, noe som er samme nivå som 2014, og nært målet på 5 %. Dette indikerer at 
innsatsområdene innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjonen har gitt ønsket 
effekt. 
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2 Økonomi  

 
 
Inntektene i januar er 23 MNOK lavere enn budsjettert (inkludert aktiverbare prosjekttimer). Det 
største avviket er på driftsinntekter som i all hovedsak skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet 
til SØHF i måneden. 

SP leverer ca 2000 timer mer til Digital Fornyig enn budsjettert, og ca 1700 timer mindre til 
tjenesteendringer i jauar. 

Det er et positivt avvik på personalkostnader som skyldes 31 færre FTEs enn budsjettert samt lavere 
forbruk av andre personalkostnader (sykefravær, pensjon etc).  

Varekostnadene har ingen vesentlige avvik.  

Det er et positivt avvik  på 20 MNOK på avskrivninger (grunnet lavere nivå på aktiveringer enn 
forventet) i januar knyttet til SØHF. Dette henger sammen med reduserte driftsinntekter. 

En hurtigere oppsigelse av vedlikeholdsavtale gir et positivt effektiviseringsavvik på 3,3 MNOK denne 
perioden. Øvrige avtaler har kun mindre avvik denne måneden.  

Ekstern bistand er under budsjett i januar. Det holdes meget stram kostnads- og innleiekontroll for å 
holde  budsjett for ekstern bistand løpende utover året. 

ADK har ingen vesentlige avvik. 
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3 Tjenesteleveranser 

3.1 Prosjektleveranser i Digital fornying 

I januar har Sykehuspartner bidratt til å levere viktige milepæler i mange prosjekter: 
• Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR), under programmet Regional Klinisk Løsning (RKL) 

ble i januar formelt overlevert til Sykehuspartner drift og forvaltning. IHR betyr at 
primærhelsetjenesten kan henvise elektronisk til radiologiske undersøkelser og rekvirere til 
alle typer laboratorieprøver i én felles løsning. Prosjektet jobber nå i fase 2 med å ferdigstille 
nødvendige integrasjoner, videreutvikle løsningen og å bidra til at løsningen breddes. 

 

• Prosjektet Regional EPJ (elektnisk pasientjournal) hadde i januar oppstart ved Sykehuset i 
Vestfold (SIV). Oppstartsamlingen markerte starten på arbeidet med å tilpasse dagens DIPS-
løsning ved sykehuset til en felles regional standard. Prosjekt Regional EPJ har til hensikt først 
å standardisere de ulike HF-løsningene slik at oppsett og bruk av DIPS blir likt, for så i neste 
omgang å slå sammen disse til én regional løsning. Dermed har pasienten én regional journal 
uavhengig av behandler. 
 

• Sectra RIS ved Sykehuset i Vestfold (SIV) gikk over til sikret (KITH XML) meldingsformat i 
januar De får nå applikasjonskvitteringer på svarmeldinger som sendes til legekontorer og 
kommuner.  

 

• Under Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) har Omlegging ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS) pr. utgangen av januar lagt om 6300 klienter.  

 
Ressursstatus Digital fornying vs. andre prosjekter ved utgangen av januar (i månedsverk)  
 

 
*Tall utenfor parentes betyr totalt antall FTE per VO, tall i parentes betyr antall innleide 

 
Ressurstilgangen til Digital fornying er samlet sett tilfredsstillende, samtlige programmer melder 
grønt på ressurser.  
 
Totalt ble det bestilt 308 fulltidsekvivalenter (FTE) til prosjektgjennomføring i januar og antall FTE 
som ble levert var 297. Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser i januar var 96 % 
totalt.  
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3.2 Driftsleveranser 

Tjenesteområdet innkjøp og logistikk  

Helse Sør-Øst forsyningssenter hadde utfordringer med variabel  leveringspresisjon. 
Forsyningssenteret jobber nå kontinuerlig med å lukke kvalitetsavvikene. Det  er satt i gang 
utviklingsprosjekter for å bedre leveringspresisjonen. Leveringspresisjonen for januar er 94,0 %. 
Dette er noe under målkrav på 96%. Årsaken til at leveringspresisjonen fortsatt er under kravet på 96 
% skyldes tekniske utfordinger og har nå fått høyest prioritet i alle ledd. Det er ukentlig oppfølging 
hvor status og tiltak blir gjennomgått. Det er også opprettet tiltak for å fokuserere på en tettere 
oppfølging av leverandører inn til forsyningssenteret. 
For planlagte anskaffelser er 17 av 20 pågående anskaffelser  i henhold til plan. Kun mindre avvik på 
fremdrift. Ingen prosjekter er kritisk etter plan. 
 
HR- tjenester 

Regionale HR-tjenester forvaltes med en høy grad av stabilitet og forutsigbarhet, og det er i 
rapporteringsperioden ikke registrert kritiske avvik. Når det gjelder effektivisering av de etablerte 
lønns- og refusjonstjenestene, fortsetter medarbeidernes produktivitet å øke. Produktiviteten pr. 
januar tilsvarer 1 005 LTO pr saksbehandler, tilsvarende en økning på 40 LTO’er siste måned. Det er 
viktig å merke seg at produktive årsverk påvirkes i stor grad av refusjonsinntekt og vil variere fra 
måned til måned. Målet for 2016 er 1 000 LTO pr produktive årsverk (over tid) hvilket er i tråd med 
bemanningsstrategien for 2012 til 2016.  
 
Tjenesteområdet IKT-systemløsninger  

Drift og forvaltning  

Regional økonomi– og logistikkløsning som per januar leveres til tre helseforetak er stabil.  Det har 
ikke vært kritiske hendelser i rapporteringsperioden.  

For de administrative og kliniske systemløsninger som er forvaltet av Sykehuspartner, ble løpende 
forvaltning utført i henhold til tjenestebeskrivelser. 
Det er fortsatt høyt fokus på stabil drift og forvaltning av tjenester levert til SØHF og Kalnes. Etter 
KIB2 har hovedfokus vært stabilisering av driften, og dette vil være fokusområder for Sykehuspartner 
inntil fase3 prosjektet er avsluttet og løsningene er fullt overlevert til forvaltning og drift. Det er 
fortsatt høyt nivå på kritiske hendelser for SØHF og det ligger viktige  feilrettinger og tiltak i fase3 
som vil bidra til å stabilisere driften.  
 
I januar har det vært mye fokus på planlegging og oppstart av de store leveransene som ligger på 
plan for 2016. Noen eksempler er: 
• Nytt laboratoriekodeverk 
• Partus skal oppgradere til versjon 4.3 for alle HF 
• Implementering av pasientrettighetsloven 
• Oppgradering av ulike LAB og Radiologiløsninger for flere HF 
  

I januar har Sykehuspartner jobbet videre med leveranseplanlegging, prioriteringsmekanismer, 
konsolidering og sanering  samt leveransestyring. Effekten av disse initiativene vil kunne forventes å 
øke gradvis i 2016, men i hovedsak i 2017, gitt at omforent leveranseplan i regionen blir etablert. 
Parallelt med dette arbeidet har det blitt arbeidet videre med ytterligere kortsiktige forbedringstiltak. 
I dette arbeidet inngår blant  vurdering av mulige alternative modeller for leveranser på tvers av 
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virksomhetsområdene, samt prosjektorganisering av leveranser på særskilte områder, som MTU mot 
OUS.  

I tillegg til dette er det startet ett arbeid mellom SP og HFene, for prioritering av leveranser, inklusive 
avklaring av finansiering. For tjenesteendringer betyr dette at det er leveranser i beholdningsloggen 
som er tatt ut av behandlingsløpet inntil avklaring er gjort, og beholdningsloggen for januar kan være 
noe høyrere enn faktiske leveranser tilsier.  
 

Utvikling av kritiske hendelser  

 

Antall kritiske hendelser i januar er økt i forhold til desember 2015.  Andelen som ble løst innenfor 
målsatt løsningstid ble lavere enn i desember for 1A hendelser, men ble forbedret for 2A hendelser. 
Disse resultatene må sees i sammenheng med det økende antall endringer som gjennomføres. Det er 
et høyt aktivitetsnivå i prosjektene og mange driftsoppgraderinger utføres slik at endringsvolumet er 
høyt. I forhold til samme måned i fjor er det en økning på 11 % på opprettelse av endringer og på 24 
% på lukking av endringer. 

AHUS, OUS og STHF har fallende trendkurve på antall kritiske hendelser i 2015 og hittil i 2016. 
Resterende foretak (unntatt SØHF) har tilnærmet flat eller svakt stigende trendkurve. SØHF har 
sterkest stigende tendens av alle HF i 2015 og hittil i 2016.  

OUS og SØHF har flest lukkede endringer i januar, og har et endringsvolum som fortsatt ligger langt 
over de andre foretakene, med unntak av Sykehuspartner (som står som endringseier på regionale 
tjenester).  

I 2016 har Sykehuspartner HF stort fokus på å redusere antall kritiske hendelser med 15% i forhold til 
2015. Det er igangsatt flere tiltak spesielt på de foretakene og tjenester som ble mest berørt i 2015:  
«Sikker og stabil drift Ahus», «Sikker og stabil drift Kalnes», «Imatis Ahus». Prosjektene har vært i 
oppstartsfasen i januar. 
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IKT-utstyrsforvaltning  

Utvikling av bestilling og utplassering av IKT-utstyr  
 

 
 
Gjennomsnittlig leveringstid i januar var 9 dager. Dette er en bedring i forhold til forrige måned. Det 
jobbes fortatt med konkrete oppfølgingstiltak mot leverandør både lokalt og sammen med de øvrige 
regionene I uke 7 ble det sendt ut notat til alle foretak med oversikt over utskiftningsomfang for 
2016. Dette følges videre opp gjennom møter med hvert foretak for å konkretisere og forankre 
utskiftningsplanene. 
 

Support  

IKT-brukerstøtte har i januar mottatt over 60.000 henvendelser på telefon og via Min 
Sykehuspartner.  På telefonen har vi en svarprosent på 78 % besvart innenfor 60 sekunder og en 
løsningsgrad i første linje på 81 % innenfor generelle brukerstøtte, 24/7 og klinisk brukerstøtte. 

Det er et kontinuerlig fokus på arbeidet med reduksjon i antall henvendelser til HR-brukerstøtte 
gjennom kundefokus og målrettede tiltak. Det er fastsatt et mål om 10 % reduksjon i antall 
henvendelser i 2016 sammenlignet med 2015. Sammenlignet med januar 2015 er det en økning på 
10 % i antall henvendelser, hvilket må sees i sammenheng med oppgradering til GAT 6.0 samt at GAT 
Brukerstøtte nå server flere foretak enn i 2015.  

 

3.3 Rådgivningsleveranser 

Virksomhetsområdet HR, Økonomi og regnskap har gjennom Rådgivningstjenester viktige bidrag inn i 
HSØ sitt «Tilgjengelighetsprosjekt», der formålet er å øke effektiviteten i pasientflyten gjennom 
bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid.  

Prosjektet er pr. januar engasjert i 13 poliklinikker. Gjennomsnittlig ventetid for HSØ er i perioden 
januar 2015 til januar 2016 redusert fra 109 til 77 dager, og antall ventende pasienter er redusert fra 
139 000 i januar 2015 til 111 000 i januar 2016, tilsvarende en nedgang på 20 %. 

1389 

313 

Trend bestillinger og utplasseringer 2016 

Antall bestillinger

Antall utplasseringer
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4 Kundetilfredshet  

4.1 Kundetilfredshet  

Fra januar 2016 innføres ny metode for måling av kundetilfredshet i regionen. Resultatene vil 
rapporteres hvert tertial, som er i samsvar med ny målefrekvens. I tillegg til 3 ordinære målinger i 
2016 vil det også gjennomføres en pilot i januar og februar. Resultatene fra denne forventes å 
foreligge i begynnelsen av mars.  

 
4.2 Brukertilfredshet / temperaturmåling 

Figuren nedenfor illustrerer tilbakemeldinger fra brukerne etter at henvendelsene deres har blitt 
behandlet hos Brukerstøtte HR, IKT-service eller IKT-tjenester for tidsperioden januar 2016. 
 
Gjennomsnittlig poengsum (1-6) på spørsmålet  “Totalt sett, hvor fornøyd er du med håndteringen av saken 
din? ” 
 
 

 
I januar 2016 ble det innført ny skala for svaralternativer i undersøkelsen for Brukertilfredshet. 
Hensikten med dette er å gi brukerne muligheter til å gi mer nyanserte svar. Med ny skala for 
svaralternativer, der 1 er ‘svært misfornøyd’ og 6 er ‘svært fornøyd’, ligger totalt vektet gjennomsnitt 
i januar på 4,6. Målingen blir dermed ny baseline. Ny skala betyr også at sammenligninger med 
resultater fra i fjor blir mindre relevant.  
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5 Medarbeidere  
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6 Mål 2016 – Fremdrift handlingsplan 

Målene som er definert for 2016 er vist under.  Fargesettingen viser at tiltakene hovedsakelig har 
fremdrift i henhold til planen. De fleste av tiltakene er i oppstartfasen i januar.  
 

 
 
Grønn: Foran planen/Iht. plan 
Gul: Forsinket 
Svart: Ikke rapportert (styringsparameter er under avklaring eller måling er ikke gjennomført enda) 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 22. februar 2016 
 
 
 
SAK NR 007-2015: 
 
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 18. FEBRUAR 2015 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra Foretaksmøtene 18. februar 2016 tas til etterretning. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
Oslo, 25. februar 2016 
 
 
 
Mariann Hornnes 
Adm. direktør 

________________________________________________ 
 
Postboks 3562, 3007 Drammen 
Besøksadresse hovedkontor:  
Vektergården, Grønland 34  
3045 Drammen 

 
Telefon:  32 23 53 00  
Telefaks:  32 23 53 01 
 

 
Web:         www.sykehuspartner.no 
E-post:      post@sykehuspartner.no 
Org.nr.:     914 637 651 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 25. februar 2016 
 
 
 

SAK NR 008-2016 
 
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar foreløpig Økonomisk Langtidsplan 2017 - 2020 til orientering  
 
 
Skøyen, 18. februar 2016 
 
Mariann Hornnes 
Adm. direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
Den foreløpige Økonomiske Langtidsplanen (ØLP) 2017-2020 tas til orientering.  
 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å beskrive den fremtidig økonomiske utviklingen 
for Sykehuspartner HF for perioden 2017 -2020. Økonomisk langtidsplan skal reflektere den 
regionale strategien for fellestjenester i foretaksgruppen og samtidig tydeliggjøre HSØ og 
Sykehuspartner HF`s ambisjoner for fremtidig utvikling. 
 
Styresaken er primært basert på første versjon av ØLP som ble levert til RHF 26/1. 
Sykehuspartner mottok oppdaterte tall fra Digital Fornying 16.2. Disse er hensyntatt.  
Endelig versjon av ØLP ferdigstilles før 14/4. Den fremmes til beslutning i styret på 
styremøtet i mars. Eksternt partnerskap infrastruktur er etter avtale med RHF ikke hensyntatt 
i ØLP ettersom endelig beslutning ikke er fattet. Dette prosjektet vil ha vesentlig effekt på 
ØLP 2018-2021 for Sykehuspartner. 
 

2. Bakgrunn og forutsetninger  
• Alle tall er 2016 tall uten indeksreguleringer. 
• Det tas ikke hensyn til eksternt partnerskap innen infrastruktur. 
• Periferi og noe lagring finansieres via leasing i perioden iht. tidligere søknad fra 

Sykehuspartner HF. 
• Innkjøp og logistikk er ikke en del av Sykehuspartner HF i planperioden. 
• Det forutsettes en effektivisering av administrativ virksomhet til fordel for operativ 

virksomhet i planperioden. 
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Årsaken til at B2016 har et overskudd på 43 MNOK og ikke 15 MNOK som er resultatkravet 
for Sykehuspartner i 2016 er at det er trukket ut kostnader for lokale tilpasninger i 
forbindelse med eksternt partnerskap fra B2016. Dette for å ha korrekte sammenligningstall. 
Det endelige resultat for 2015 ender forventelig på et tilsvarende nivå; 43 MNOK. 
Nedenfor nevnes kort de viktigste trekkene i inntekts- og kostnadsutviklingen i planperioden. 
For en ytterligere utdyping vises det til vedlagte foreløpige versjon av ØLP.  

Inntektsutvikling i perioden: 
• Basisfinansiering fra RHF tas gradvis ned til null i 2019 
• Driftsinntekt øker med 946 MNOK i planperioden og henger sammen med 

kostnadsutviklingen (investeringer og drift). 
• Salg av konsulenttimer er satt konstant som i B2016 for planperioden. Det vurderes 

ikke realistisk med vekst ettersom driftsoppgavene forventes å øke i perioden. 
• Periferi – og telekomutstyr er lagt lik B2016. Denne kostnaden vil kunne variere og 

avhenger av bestillinger fra HF. 

Kostnadsutvikling 
Service og vedlikeholdskostnader 

Sykehuspartner HF ØLP
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   51   38   20   2   
Driftsinntekter  3 044  3 280  3 488  3 713  4 100
Konsulentinntekt   260   258   253   253   253
Periferi og telekom   116   45   58   87   102
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter  3 471  3 620  3 819  4 055  4 455
Personalkostnader  1 065  1 088  1 087  1 079  1 068
Aktiverbare prosjekttimer -  32 -  32 -  32 -  32 -  32
Varekostnad   28   28   39   59   69
Avskrivninger   996  1 123  1 243  1 391  1 710
Service og vedlikehold   951   979  1 045  1 120  1 201
Ekstern bistand   74   74   74   74   74
Andre driftskostnader   315   321   320   317   313
Sum driftskostnader  3 395  3 581  3 776  4 008  4 403

Driftsresultat før viderefakturering   75   39   43   47   52

Inntekter Viderefakturering -  29 -  29 -  29 -  29 -  29
Kostnader Viderefakturering   29   29   29   29   29
Netto Viderefakturerbare kostnader   
Driftsresultat    75   39   43   47   52

Nettofinans -  33 -  39 -  43 -  47 -  52
Resultat   43         
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• Kostnadsnivå på eksisterende avtaler tas ned med 3% fra B2016 og holdes konstant 
i perioden.  

• Organisk vekst nullstilles ved effektivisering  
– Nye avtalekostnader fra Digital Fornying øker med ca 590 MNOK i 

planperioden. 
– Nedtak ved innføring av nye systemer er estimert til 40% av ny avtalekostnad.  

• Personalkostnader vil ende opp i 2020 stabile mot 2016.  
 
 

 
 

• Ekstern bistand i drift reduseres med 23 MNOK totalt for Sykehuspartner, forventes 
at behovet vil være stabilt i planperioden 

• Andre driftskostnader er forventet å være på samme nivå som B2016. 
• Avskrivninger 

– Avskrivninger øker med 577 MNOK, eller 62 % i planperioden 
– Avskrivinger fra Digital Fornying øker med 658 MNOK. 

 

 
 

• Finanskostnader øker grunnet bruk av finansiell lease (gitt at dette prinsippet 
godkjennes av HOD) 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Helse Sør-Østs IKT-strategi skal gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom 
standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger. Dette omfatter følgende 
strategiske målområder: 

• Bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene 
• Effektivisere helsetjenestene 
• Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av 

helsetjenestene 
• Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening 
• Effektivisering av regionale IKT-leveranser som grunnmur for videre utvikling 

IKT-området i Helse Sør-Øst har gjennomgått en omfattende utvikling siden opprettelsen av 
helseregionene. Nå er det meste av informasjonen i sykehusene på et digitalt format. Likevel 
møter ikke Helse Sør-Øst alle forventningene til bruk av IKT i kjernevirksomheten. Det er 
muligheter for ytterligere kvalitets- og effektivitetsforbedringer i kjernevirksomheten ved bruk 
av IKT. For å realisere ny og moderne teknologi og løsninger, må det nåværende mangfold 
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av løsninger og infrastruktur endres ved å sanere gamle løsninger, samt standardisere 
arbeidsprosesser og grunndata. Leveranse av regionale tjenester fra felles 
tjenesteleverandør, Sykehuspartner HF, skal gi reduserte drift- og forvaltningskostnader for 
IKT-tjenestene 
 
Siden virksomhetsoverdragelsen av IKT funksjonene fra foretakene i Helse Øst i 2009, har 
foretaksgruppens IKT infrastruktur i økende grad vært preget av alderdom og et etterslep på 
investeringer. I 2013 etablerte HSØ infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) for å 
adressere disse utfordringene og etablere en ny fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur. 
På tross av IMP har moderniseringen så langt ikke bidratt til vesentlig sanering av gammelt 
utstyr da plattformene fortsatt ikke er konsolidert. 
Omfanget av applikasjoner er svært stort og preget av liten grad av standardisering og felles 
løsninger. Forstudien på applikasjonskonsolidering i 2013 identifiserte potensialet for 
konsolidering og standardisering, noe som for klinisk område i stor grad har dannet 
grunnlaget for målsettingene i det pågående Regional Klinisk Løsning-programmet. Så langt 
har innføring av nye kliniske tjenester, bidratt til liten kostnadseffektivisering i 
Sykehuspartner. Gamle applikasjoner driftes fortsatt på grunn av kravene om tilgang av 
gamle data. Nye regionale tjenester er fortsatt under etablering og er ikke breddet i 
foretaksgruppen. Mot slutten av ØLP perioden forventes større effektivisering innen drift og 
forvaltning i takt med implementering av endelig målbilde i digital fornying. 
 
Digital Fornying er et viktig virkemiddel for å få drifts- og kostnadseffekter i Sykehuspartner, 
men effektene blir i hovedsak gjeldende fra tidspunktet tjenestene konsolideres og blir 
regionalt styrt.  
Gjennomføringsplanen for Digital Fornying er endret siden første gjennomføringsplan ble 
satt opp og vedtatt i 2013. Gjennomføringsplanene for noen av prosjekter er endret og 
skjøvet på (LAB og RAD) og strategien for tjenesteetableringen er blitt styrket med 
tydeligere krav om standardisering og konsolidering av tjenester. Sistnevnte bidrar til at 
Sykehuspartner kan ta ut effektiviseringsgevinster av linjen når tjenestene er konsolidert.  
Med planlagt investeringsnivå i Digital Fornying gjennom ØLP- perioden vil programmet 
oppnå standardisering i regionen innenfor PAS/EPJ innen utgangen av 2017 og full 
konsolidering innen utgangen av 2019. LAB og RAD skal følge konsolideringstidsplanen til 
PAS/EPJ. 
Digital Fornying vil også levere nye regionale tjenester i ØLP-perioden innen blant annet 
Digital Patologi, Regional Ambulansejournal og Regional Multimedia arkiv og vil bety en 
økning i tjenesteporteføljen for Sykehuspartner. 
 
Digital Fornying regionaliserer og standardiserer de viktigste tjenesteområdene. Det er 
mange applikasjoner som ikke omfattes av programmet.  Disse driftes av Sykehuspartner 
men forvaltes ofte av det enkelte Helseforetak, så en regionalisering av disse vil ikke påvirke 
årsverksutviklingen i nevneverdig grad. Men det er viktig arbeid, fordi disse ofte utgjør en 
begrensning med hensyn til modernisering og muligheten til å få sanert gammel 
infrastruktur.  
 
Sykehuspartner har vurdert utviklingen opp mot: 

• Nye tjenester knyttet til nye sykehus 
• Vekst knyttet til områder som ikke dekkes fullverdig i dag – som bygg, MTU og 

forskning 
• Velferdsteknologi 
• Nasjonalisering 
• Behovsutvikling innen klinisk og administrativ IKT 
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Innen HRØR ser Sykehuspartner for seg en stabil utvikling (noe nedgang) både på inntekts 
– og kostnadssiden.  

Behovsutviklingen knyttet til driftsinvesteringer. 
Hastigheten på moderniseringen av infrastrukturen har så langt ikke vært høy nok til at de 
store strukturelle gevinstene kan tas ut. Det innebærer at brorparten av tjenestene i 
foretakene fortsatt leveres på en aldrende lokal infrastruktur, noe som setter økt press på 
driftsinvesteringene i Sykehuspartner. Disse disponeres nå i sin helhet til erstatninger pga 
break-down og volumøkning. Driftsinvesteringsbudsjettet i Sykehuspartner har siden 2013 
vært holdt på et minimum for å kunne øke rammen til modernisering.  
 
Løpende bærekraftig finansiering av IKT infrastruktur planlegges systematisk på basis av 
planlagt avskrivning av eksisterende utstyr, og dette reflekteres i økonomisk langtidsplan. 
Ca. 570 MNOK1 gjøres tilgjengelig hvert år for investering i IKT-infrastruktur – i takt med 
avskrivningene. Installasjon, integrasjon og test kommer i tillegg. Dette gjøres for å sikre full 
finansiering av det påbegynte Infrastrukturmoderniseringsprogrammet som vil transformere 
dagens IKT infrastruktur til en infrastruktur som er tjenlig for å støtte de regionale løsningene 
som fornyingsprogrammet vil levere nå og videre fram mot 2020. 
 
Totalt sett forventer Sykehuspartner HF en kostnadsutvikling på ca. 1 milliard i planperioden. 
Av denne økningen utgjør avskrivninger ca. 71 % og økte avtalekostnader fra Digital 
fornying ca. 26 %. Dette betyr at konsekvensene av moderniseringen som gjøres i 
foretaksgruppen står for 97 % av kostnadsutviklingen i planperioden. Det må fremheves at 
dette er midlertidige tall som vil endres ved endrede forutsetninger fra Digital Fornying og 
mer intern kvalitetssikring frem mot endelig leveranse 14. april 2016. 
 
Det første utkastet av ØLP ble levert til RHF 26/1 2016. Denne versjonen har blitt godt 
mottatt verbalt av RHF, og er å anse til være i tråd med foretakets forventninger. Samtidig 
forventer man at den endelige versjon som leveres endelig 14. april inneholder endelige og 
mer konkrete planer. 
 

1 Merk at beløpet kun dekker behovet for å vedlikeholde eksisterende IKT infrastruktur. 
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1 INNLEDNING 
 
 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å beskrive den fremtidig økonomisk utvikling for Sykehuspartner 

HF for perioden 2017 -2020. Økonomisk langtidsplan skal reflektere den regionale strategien for 

fellestjenester i foretaksgruppen og samtidig tydeliggjøre HSØ og Sykehuspartner HF`s ambisjoner for 

fremtidig utvikling. 

Økonomisk langtidsplan må basere seg på realistiske forutsetninger slik at den gir et rettmessig 

økonomisk langtidsbilde i planperioden, herunder sikre forutsigbar økonomisk styringsinformasjon for eier 

og kunder. 

1.1 ØLP Forutsetninger 

• Det vil komme endringer både på ØLP dokument og tall frem til endelig leveranse. 
• Alle tall er 2016 tall uten indeksreguleringer  
• Det tas ikke hensyn til eksternt partnerskap innen infrastruktur. 
• IKT kostnader knyttet til drift av HRØR er ikke medtatt i SP HF IKT men er inkludert i SP HF 

HRØR 
• Periferi og noe lagring finansieres via leasing i perioden iht tidligere søknad fra SP HF 
• Innkjøp og logistikk er ikke en del av SP HF i planperioden 
• Forutsetter profesjonalisering av administrativ virksomhet til fordel for operativ virksomhet i 

planperioden  
• ØLP er oppdatert  med innspill fra Digital fornying 16. februar 2016 

 

2 DIREKTØRENS VURDERING 
Inkl risiko ifm med orgendringer SP for fremtiden 

 

3 SYKEHUSPARTER HF IKT 
3.1 Innhold i IKT strategien  

Helse Sør-Østs IKT-strategi skal gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering av 
arbeidsprosesser og teknologiske løsninger. Dette omfatter følgende strategiske målområder: 

• Bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene 
• Effektivisere helsetjenestene 
• Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene 
• Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening 
• Effektivisering av regionale IKT-leveranser som grunnmur for videre utvikling 

IKT-området i Helse Sør-Øst har gjennomgått en omfattende utvikling siden opprettelsen av 
helseregionene. Nå er det meste av informasjonen i sykehusene på et digitalt format. Likevel møter ikke 
Helse Sør-Øst alle forventningene til bruk av IKT i kjernevirksomheten. Det er muligheter for ytterligere 
kvalitets- og effektivitetsforbedringer i kjernevirksomheten ved bruk av IKT. For å realisere ny og moderne 
teknologi og løsninger, må det nåværende mangfold av løsninger og infrastruktur endres ved å sanere 
gamle løsninger, samt standardisere arbeidsprosesser og grunndata. Leveranse av regionale tjenester 
fra felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner HF, skal gi reduserte drift- og forvaltningskostnader for IKT-
tjenestene 
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3.2 Utfordringer innen IKT området 

Siden virksomhetsoverdragelsen av IKT funksjonene fra foretakene i Helse Øst i 2009, har 
foretaksgruppens IKT infrastrukturen i økende grad vært preget av alderdom og et etterslep på 
investeringer. Dette ble blant annet omtalt i notat datert 7.mai 2013 fra Sykehuspartner til HSØ RHF. I 
2013 etablerte HSØ infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) for å adressere disse utfordringene og 
etablere en ny fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur. På tross av IMP har moderniseringen så langt 
ikke bidratt til vesentlig sanering av gammelt utstyr da plattformene fortsatt ikke er konsolidert. 

Omfanget av applikasjoner er svært stort og preget av liten grad av standardisering og felles løsninger. 
Forstudien på applikasjonskonsolidering i 2013 identifiserte potensiale for konsolidering og 
standardisering, noe som for klinisk område i stor grad har dannet grunnlaget for målsettingene i det 
pågående RKL programmet. Så langt har innføring av nye kliniske tjenester, bidratt til liten 
kostnadseffektivisering i Sykehuspartner. Gamle applikasjoner driftes fortsatt pga kravene om tilgang av 
gamle data. Nye regionale tjenester er fortsatt under etablering og er ikke breddet i foretaksgruppen. Mot 
slutten av ØLP perioden forventes større effektivisering innen drift og forvaltning i takt med 
implementering av endelig målbilde i digital fornying. 

 

3.3 Status Digital Fornying 

Digital Fornying er et viktig virkemiddel for å få drifts- og kostnadseffekter i Sykehuspartner, men 
effektene blir i hovedsak gjeldende fra tidspunktet tjenestene konsolideres og blir regionalt styrt.  

Gjennomføringsplanen for Digital Fornying er endret siden første gjennomføringsplan ble satt opp og 
vedtatt i 2013. Gjennomføringsplanene for noen av prosjekter er endret og skjøvet på (LAB og RAD) og 
strategien for tjenesteetableringen er blitt styrket med tydeligere krav om standardisering og konsolidering 
av tjenester. Sistnevnte bidrar til at Sykehuspartner kan ta ut effektiviseringsgevinster av linjen når 
tjenestene er konsolidert.  

Med planlagt investeringsnivå i Digital Fornying gjennom ØLP- perioden vil programmet oppnå 
standardisering i regionen innenfor PAS/EPJ innen utgangen av 2017 og full konsolidering innen 
utgangen av 2019. LAB og RAD skal følge konsolideringstidsplanen til PAS/EPJ. 

Digital Fornying vil også levere nye regionale tjenester i ØLP-perioden innen blant annet Digital Patologi, 
Regional Ambulansejournal og Regional Multimedia arkiv og vil bety en økning i tjenesteporteføljen for 
Sykehuspartner. 

 

3.4 Behovsutvikling knyttet til Klinisk IKT 

 

3.4.1 Kliniske fellesapplikasjoner og tjenester 

For en beregning av behovsutvikling legges gjeldende gjennomføringsplan for Digital fornying til grunn. 

Hovedprinsippene for behovsutviklingen knyttet til de regionale kliniske tjenestene baserer seg på de 
erfaringer og prognoser som er utarbeidet for EPJ (DIPS konsolidering).  

Etablering av regional tjeneste for ett foretak gir årsverk (ÅV) behov på +10% ift baseline siden løsningen 
er mer omfattende funksjonelt og har større krav til redundans i infrastrukturen. Deretter vil en bredding 
av denne løsningen medføre en rasjonalisering og et redusert ÅV behov på -20% under opprinnelig 
baseline. Dette er en felles løsning, men som fortsatt vil være avhengig av svært mange ulike 
integrasjoner i det enkelte foretak. Når disse omkringliggende tjenestene også er konsolidert og felles, 
dvs at målbilde RKL er fullt realisert, antas det at det totale ÅV behovet knyttet til tjenesten samlet sett er 
-50% sammenliknet med opprinnelig baseline. Dette innebærer at de store gevinstene knyttet til 
forvaltning og drift først hentes ut sent i programmet når gamle tjenester er terminert og gammel 
infrastruktur sanert. Årsverksanslagene inkluderer tilhørende andel av årsverk fra tjenesteproduksjon. 
Anslaget om -50% tar ikke hensyn til en vesentlig utvidelse av ny funksjonalitet som ikke inngår i dagens 
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løsninger. Anslag av dette gjøres separat. Med dagens planverk i digital fornying vil nedgang fra -20% til -
50% komme etter 2020. 

Innenfor spesialistapplikasjoner og integrasjoner legges det til grunn 5% årlig vekst. Her legges det til 
grunn at integrasjonsfabrikken i infrastrukturprogrammet overføres til linjen i Sykehuspartner fra 2017 
som forutsatt i dagens planer og at videreutviklingen ivaretas i Sykehuspartner. 

Baseline 2016 på tjenesteforvaltning og tjenesteproduksjon er 508 ÅV. 

 

3.4.2 Applikasjoner som ikke er omfattet av regionalisering 

I all hovedsak påvirker ikke det høye antall applikasjoner som ikke omfattes av rasjonaliseringen i digital 
fornying ÅV behovet, da dette i stor grad er applikasjoner som kun driftes av SP HF og ikke forvaltes. Det 
betyr ikke at en konsolidering og sanering på dette området ikke vil ha effekt. En del av disse 
applikasjonene utgjør en begrensning mht modernisering og mulighetene til å få sanert gammel 
infrastruktur, samt at de har avtalekostnader knyttet til seg. Kostnadene knyttet til å flytte en del av disse 
applikasjonene over på ny infrastruktur kan være betydelige og applikasjonskonsolidering og –sanering 
bør derfor tillegges høy prioritet. Kostnader knyttet til applikasjonsmigrering er forutsatt ivaretatt i Digital 
fornying.  

 

3.4.3 Nye tjenester knyttet til nye sykehus 

Nytt Østfoldsykehus (Kalnes) har medført et behov for 35 nye årsverk i IKT T knyttet til forvaltning og drift. 
Selv om hovedkonseptet ifm de nærmest forestående byggeprosjekter er bredding av regionale 
løsninger, vil nye sykehus alltid vil innebære et behov for en viss andel helt ny funksjonalitet som ikke 
eksistere ved tidligere sykehus gjennom at virksomheten utviklesErfaringene fra Ahus og Kalnes tilsier at 
man må påregne en hvis vekst i drift og forvaltningsbehovet som drives frem av nye sykehusbygg. Dette 
kommer i tillegg til eksisterende tjenester som fortsatt leveres som før til øvrige sykehus i 
foretaksgruppen. Dette er en reell vekst i utbredelsen av IKT sin rolle og betydning for virksomheten i 
sykehusene. Med ett nytt sykehus hvert 7.år innebærer denne funksjonelle veksten anslagsvis i snitt 5 
nye årsverk pr år. 

 

3.4.4 Vekst knyttet til områder som ikke dekkes fullverdig i dag 

SP HF har per i dag ikke et fullverdig ansvar for IKT-løsninger knyttet til understøttelse av MTU, bygg-IT 
og forskning. Dette er en del av Sykehuspartner sitt oppdrag, men disse områdene er fortsatt under 
etablering. Her legges et årlig vekstbehov på +5 ÅV pr år.til grunn, hvilken tilsvarer 20 ÅV over perioden. 
Dette vil ikke dekke behovet fult ut, men ansees som en forsvarlig utvikling under forutsetning av at dette 
rettes primært mot tjenester for støtte til MTU og noe forskning.Det er ikke tatt høyde for oppbygging av 
ÅV til støtte for ByggIT da det er et område hvor tilnærming i foretaksgruppen trenger nærmere avklaring. 

Et annet område som ikke har vært dekket av Sykehuspartner tidligere er testsenter. Sykehuspartner har 
overtatt noe av testsenteret fra PNØ og drifter dette med innleie ressurser gjennom 2016. Fra 2017 
forutsettes dette videreført som et minimumsnivå på testkapasitet hvilket innebærer et bemanningsbehov 
på 18 ÅV. Det forutsettes at regionalt testsenter basert på miljøet i OUS overføres til linjen i 
Sykehuspartner først når regional klinisk løsning er innført i foretaksgruppen, hvilket faller utenfor 
kommende 4 års periode. 

3.4.5 Innføring av ny teknologi 

Nye teknologiske muligheter vil medføre innføring av IKT tjenester på nye områder innen 
pasientbehandlingen utover dagens tradisjonelle områder. Eksempler på dette er; 

• Ett av områdene hvor det forventes økt bruk av ny teknologi og innføring av nye tjenester vil være 
oppfølging og dialog med pasienter utenfor Sykehuset. Dette vil stille krav til integrasjon av ulike 
personlige sensorer, bruk av «apper» og støtte til nye typer av mobilt medisinteknisk utstyr, Innen 
dette området tilbys allerede en rekke tjenester internasjonalt.   
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• Et annet område som vil få stor innvirkning på behov innen IKT i årene fremover er medisinsk 
genetikk. Ikke bare i form av regnekapasitet og lagring, men også knyttet til behov for nye 
applikasjonstjenester. 

 

• Et tredje område som vil generere behov for ny teknologi og tjenester er utnyttelse av store 
datamengder til støtte for kliniske beslutninger. Dette vil innebære innføring av kognitive analyse 
plattformer og en rekke applikasjonstjenester.  

Innen alle disse områdene og mange flere pågår det utviklings- og innovasjonsaktiviteter i Helse Sør-Øst. 
Sykehus partner vil ikke kunne bygge opp all nødvendig kompetanse og kapasitet til å understøtte denne 
utviklingen i egen organisasjon, men vil som felles tjenesteleverandør være ansvarlig for leveranser og 
integrasjon av nye tjenester. Et konservativt anslag er som legges til grunn er  behovet et årlig 
vekstbehov på +5 ÅV pr år. 

 

3.5 Behovsutvikling knyttet til Administrativ IKT 

Dette området er i stor grad standardisert og regionalisert. I tillegg er det i stort gjennomført en 
rasjonalisering i Sykehuspartner innen dette området, det legges derfor til grunn at ÅV behovet innen 
dette området holdes konstant. Behovsutviklingen innen dette området forventes dekket gjennom 
tjenestekjøp. 

 

3.6 Behovsutvikling knyttet til driftsinvesteringer 

Forutsetningene som legges til er at eksternt partnerskap ikke hensyntas, hvilket vil innebære at 
driftsinvesteringene i Sykehuspartner må bringes opp på det nivået som er bærekraftig. Utfordringen her 
er at omstillingstakten i IMP under egen organisasjon så langt ikke har vært høy nok til å komme over på 
ny infrastrukturplattform. Det gjør at kostnadene til levetidsforlengelse har blitt større enn tidligere 
forutsatt. For Ahus er sitasjonen svært krevende og krever omdisponeringer av midler i 2016. For flere 
foretak er situasjonen alvorlig. 

 

3.6.1 Introduksjon 

Siden virksomhetsoverdragelsen av IKT funksjonene fra foretakene i Helse Øst i 2009, har 
foretaksgruppens IKT infrastrukturen1 i økende grad vært preget av alderdom og et etterslep på 
investeringer. Dette ble omtalt i notat datert 7.mai 2013 fra Sykehuspartner til HSØ RHF. 

I 2013 etablerte HSØ infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) for å adressere disse utfordringene 
og etablere en ny fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur. Hensikten med dette notatet er å gi en kort 
oppdatering av status på tilstanden til infrastrukturen. 

 
3.6.2 Nå-situasjon 

Hastigheten på moderniseringen av infrastrukturen har så langt ikke vært høy nok til at de store 
strukturelle gevinstene kan tas ut. Det innebærer at brorparten av tjenestene i foretakene fortsatt leveres 
på en aldrende lokal infrastruktur, noe som setter økt press på driftsinvesteringene i Sykehuspartner. 
Disse disponeres nå i sin helhet til erstatninger pga break-down og volumøkning. 

1 Inkluderer også periferiutstyr 
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Driftsinvesteringsbudsjettet i Sykehuspartner har siden 2013 vært holdt på et minimum for å kunne øke 
rammen til modernisering. 

De store effektene fra IMP vil først komme når konsolidering av datasentra gjennomføres og gamle 
plattformer tas helt ut av strukturen. Erfaringer så langt viser at det er krevende å få gammel infrastruktur 
sanert, da det i mange tilfeller stilles krav om at gamle tjenester fortsatt skal være tilgjengelige på grunn 
av tilgangen til gamle data.  

Driftsinvesteringene i Sykehuspartner har i perioden bidratt til følgende investeringer i infrastrukturen; 

• 2012 (249 MNOK) 
• 2013 (188 MNOK) 
• 2014 (218 MNOK) 
• 2015 (177 MNOK) + leasing av periferi-utstyr 
• 2016 (150 MNOK) + leasing av periferi-utstyr (forventet) 

Det er for 2016 søkt om en leasing ramme på 185 MNOK.  

Opprinnelig anskaffelsesverdi var i 2013 på 2,4 milliarder kroner, noe som betydde en årlig re-investering 
på 480 MNOK for å holde alderen på infrastrukturen konstant. Tallene for 2015 er en opprinnelig 
anskaffelsesverdi på 2,8 milliarder kroner, noe som indikerer en årlig reinvestering på 570 MNOK.  

 
3.6.3 Behov i kommende periode 

Situasjonen for infrastrukturen er fortsatt kritisk og krevende, noe som medfører følgende behov; 

 
• Løpende bærekraftig finansiering av IKT infrastruktur planlegges systematisk på basis av planlagt 

avskrivning av eksisterende utstyr, og dette reflekteres i økonomisk langtidsplan. Altså må ca. 
570 MNOK2 gjøres tilgjengelig hvert år for investering i IKT-infrastruktur  

• Testsenter vil i tillegg utgjøre et årlig re-ivesteringsnivå på 2 MNOK så fremt ambisjonsnivået og 
dagens behov legges til grunn som beskrevet over. 

 

3.7 Behovsutvikling knyttet til Prosjekttjenester 

Det var et mål for Sykehuspartner at minst 55 % av kapasiteten til Digital Fornying skal dekkes med egne 
medarbeidere. Dette både for at Sykehuspartner skal bygge kompetanse i prosjektene på nye løsninger, 
bruke egne medarbeidere som kjenner foretaksgruppen godt og av kostnadsmessige hensyn. 
Sykehuspartner klarte ikke å levere på målsetningen om minst 55 % egendekningsgrad i Digital Fornying 
i 2015 og det ville være rimelig å vente at Sykehuspartner burde øke sin kapasitet til bistand i Digital 
Fornying. Dog er vår vurdering at infrastrukturmodernisering, som er en stor andel av Digital Fornying, 
ikke vil bli gjennomført av Sykehuspartner i ØLP-perioden (etter 2016). Utelates 
infrastrukturmodernisering fra Digital Fornying reduseres prosjektbehovet vesentlig og 
egendekningsgraden vil øke til et mer balansert forhold mellom interne og eksterne. 

Vår vurdering er at SP bør holde et stabilt nivå på utvikling-/prosjektressurser i ØLP, og arbeide videre 
med å profesjonalisere ressurser og leveransemetode. 

 

2 Merk at beløpet kun dekker behovet for å vedlikeholde eksisterende IKT infrastruktur. 
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3.8 Behovsutvikling knyttet til IKT-service 

 

En etablering av flere regionale løsninger vil medføre et behov for økt ressursinnsats for å etablere 
brukerstøtte på tjenester som i dag ikke leveres på nivå med andre tjenester. For å imøtekomme dette 
behovet, er det igangsatt en virksomhetsutvikling i IKT-service hvor målet er å regionalisere brukerstøtte 
og øke ressursutnyttelsen.  

Innføringen av finansiell leasing for periferiutstyr medfører et økende omfang på utskiftning av periferi per 
år i perioden. Levealderen senkes til 4-5 år mot tidligere over 5 år og utstyret må skiftes ved oppnådd 
levealder. Dette skaper et økt ressursbehov pr år for å imøtekomme omfanget på utskiftning. Det 
forventes at denne utviklingen vil fortsette i ØLP perioden, der effektivisering i de etablerte tjenester gjør 
det mulig å gradvis forbedre og utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som sikrer en stadig større grad 
av tilgjengelighet, kvalitet og brukertilfredshet i virksomhetsområdets leveranser. 

 

For planperioden legges det derfor til grunn en bemanning lik 2016 for IKT-service. 

 

3.9 Kostnadseffektivisering SP IKT  

I forrige ØLP periode ble det lagt til grunn at ÅV behovet kunne holdes konstant i perioden og at 
vekstbehovet kunne absorberes gjennom kostnadseffektivisering. Følgende betraktning var lagt til grunn; 

ØLP legger opp til at en kostnadseffektivisering i Sykehuspartner skal gjøre det mulig å levere på 
behovsutviklingen med eksisterende organisasjon. 

For IKT-T innebærer dette at vi blant annet absorberer følgende; 

• Nye og utvidede tjenester knyttet til Nytt Østfold sykehus (Kalnes) 
• Alle nye integrasjonene i foretaksgruppen 
• Innføring av nye mobilitetstjenester 
• Støtte til innovasjon og forskning 

Til sammen utgjør økningen på disse et behov for 35 nye ÅV, hvilket innebærer et rasjonaliseringsbehov på 
minimum 5%. I tillegg til dette absorberes all volumvekst av eksisterende organisasjon. 

Ambisjonsnivået om en utflating ble i forrige periode beregnet til å utgjøre ca 5% årlig rasjonalisering. 
Ambisjonsnivået om 5% årlig rasjonalisering opprettholdes og anvendes på oppdatert prognose for ÅV. 

En forutsetning for nivået på kostnadseffektivisering er at rasjonalisering innen alle virksomhetsområder 
og stab vurderes for å frigjøre årsverk til prioriterte områder. 

Det legges opp til en kostnadseffektivisering i IKT-service som innebærer å etablere nye tjenester og øke 
kvaliteten på eksisterende tjenester. Dette innebærer blant annet: 

• Etablering av brukerstøtte for MTU 
• Etablering av økt tilstedeværelse og IKT-kiosker  
• Øke løsningsgrad tl >90 i 1.linje 
• Etablering av brukerstøttetjenester for nye regionale tjenester i perioden 
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3.10 Forventet Inntekts- og kostnadsutvikling SP IKT 

 

3.10.1 Utvikling antall ansatte SP IKT 

 

 
 

Som man ser fremkommer her «pukkel» behovet og at det gitt dagens gjennomføringsplan for Digital 
Fornying ikke vil være et reelt totalt nedtrekk før tidligst i 2020. Det legges opp til en reell effektivisering 
fra B2016 til ØLP 2020 på 0,2% på antall ansatte. Det er forventet at SP HF skal effektivisere ut fra 
forventet behov med ca 40 FTE i perioden.Dersom man ser frem til 2022 er det forventet en 
effektivisering på 7% sammenlignet med B2016. 

Det ligger en risiko knyttet til forsinkelser i digital fornying som vil direkte påvirke ÅV behovene innen 
kliniske fellesapplikasjoner og tjenester, gjennom at nye avanserte regionale løsninger produksjonsettes, 
men at disse ikke breddes som forutsatt. Da vil Sykehuspartner i lengre perioder måtte understøtte både 
gamle og nye løsninger og det oppstår et større og lengre «kuppel» behov 

Disse vurderingene er basert på nåværende organisering, og eventuelle endringer som følge av 
Sykehuspartner for fremtiden er ikke hensyntatt. 

 

 

Behov B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 Estimat 2021 Estimat 2022
Kliniske felles applikasjoner 250 275 250 225 200 160 125
Radiologi 70 70 77 77 70 63 56
Labratorie 80 88 82 76 70 64 54

Delsum 400 433 409 378 340 287 235
Øvrig klinisk 63 66 69 73 77 80 84
Integrasjoner 45 47 50 52 55 57 60

Sum klinisk 508 546 528 503 471 425 380
Nye sykehus 0 5 10 15 20 25 30
MTU, forskn., etc 0 5 10 15 20 25 30
Velferdsteknologi 0 5 10 15 20 25 30
Spesialist tjenester 60 60 60 60 60 60 60
Leveransestyring 106 106 106 106 106 106 106
Testsenter SØHF 17 17 17 17 17 17
Arkitektur og sikkerhet 38 38 38 38 38 38 38
Adm tjenester 28 28 28 28 28 28 28
Totalt forventet behov IKT T 740 810 807 797 780 749 719
Forventet effektivisering 41 40 40 39 37 36
Totalt behov IKT T inkl. Effektivisering 740 770                767                757                741                711                      683                      
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3.10.2 Utvikling service og vedlikeholdskostnader 

Sykehuspartner HF har som mål i 2016 å redusere avtalekostnaden i forbindelse med service og 
vedlikeholdskontrakter med 3% helårseffekt. Dette betyr en kostnadsbesparelse på ca 25 MNOK inn i 
2017. I ØLP er det lagt til grunn at denne effekten tas som en årseffekt i 2017 og at kostnaden på 
eksisterende portefølje holdes konstant resten av planperioden. Dette er i seg selv en effektivisering i 
planerioden ettersom man forventer organisk vekst  som da skal absorberes i eksisterende kostnadsnivå. 

Nye avtalekostnader fra Digital Fornying i avtaleperioden er estimert fra Programmene til å øke med ca 
390 MNOK i planperioden. Erfaringer fra SØ HF viser at det var et nedtak på gamle avtaler som tilsvarte 
ca 40% av ny avtalekostnad. Vi benytter dette som grunnlag for våre nedtaksberegninger og legger da 
inn en økning på 235 MNOK i planperioden basert på innspill fra Digital Fornying. 

 

3.10.3 Utvikling avskrivninger 

 

 
Avskrivninger øker med 589 MNOK, eller 62 % i planperioden. Som tabellen viser øker avskrivinger fra 
Digital Fornying med 951 MNOK og er hovedårsaken til kostnadsøkningen. 

 

3.10.4 Utvikling andre driftskostnader 

Det forventes en flat kostnadsutvikling på andre driftskostnader. 

 

3.10.5 Ekstern bistand drift 

Det er forventet at behovet for ekstern bistand i drift vil reduseres i planperioden sammenlignet med 
B2016. Det har vært ekstraordinære behov knyttet til prosessen rundt eksternt partnerskap i 2016 som 
ikke vil være gjeldene i planperioden 

 

3.10.6 Utvikling salg av konsulenttimer 

Til tross for effektiviseringstiltak legges det opp til at SP HF klarer å opprettholde samme inntektsnivå 
som B2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tall i MNOK Beskrivelse ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 Kilde
IKT

Eksisterende anlegg 590 459 326 243 Tall fra anleggsregisteret
Lokale IKT-investeringer 30 50 70 90 100 MNOK inv pr år
Driftsinvesteringer 45 55 75 95 150 MNOK inv pr år
Finansiell leasing - periferi 49 82 115 146 Basert på årlig ramme 160 MNOK
Finansiell leasing - lagringsutstyr 7 11 15 19 Basert på årlig ramme 20 MNOK
Digital Fornying 346 585 853 951 Tall fra Digital Fornying

Sum IKT 1067 1243 1454 1543
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3.11 ØLP 2017-2020 SP IKT 

Total P/L for Sykehuspartner IKT  

 
 

 

 

NP; LEGG INN TABELLER PR HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuspartner IKT
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   31   21   11
Driftsinntekter  2 681  2 898  3 090  3 294  3 677
Konsulentinntekt   247   247   247   247   247
Periferi og telekom   116   45   58   87   102
Annen inntekt   
Sum driftsinntekter  3 075  3 211  3 406  3 628  4 026
Personalkostnader   897   919   916   908   895
Aktiverbare prosjekttimer -  32 -  32 -  32 -  32 -  32
Varekostnad   28   28   39   59   69
Avskrivninger   954  1 064  1 184  1 320  1 641
Service og vedlikehold   817   842   906   979  1 058
Ekstern bistand   72   72   72   72   72
Andre driftskostnader   271   279   278   276   271
Sum driftskostnader  3 007  3 172  3 363  3 581  3 974

Driftsresultat før viderefakturering   68   39   43   47   52

Inntekter Viderefakturering -  27 -  27 -  27 -  27 -  27
Kostnader Viderefakturering   27   27   27   27   27
Netto Viderefakturerbare kostnader   
Driftsresultat    68   39   43   47   52

Nettofinans -  33 -  39 -  43 -  47 -  52
Resultat   36         

ØLP
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4 SYKEHUSPARTNER HF HRØR 
 

4.1 HR-tjenester 

 
 

4.1.1 Inntekter  

 

HR-Tjenester sine inntekter kan deles inn i tjenestepris (driftsinntekt) og basisfinansiering, samt en 
mindre andel konsulentinntekt.  

 

4.1.2 Driftsinntekt 

Antall Lønn- og trekkoppgaver (LTO’er) benyttes som fordelingsnøkkel for HR-tjenester sine årlige 
driftsinntekter. Faktiske antall produserte LTO’er i 2015 danner grunnlaget for fakturering i 2016, der dette 
igjen avregnes i februar 2017, osv. Tabellen under viser utviklingen i LTO’er de fem siste årene (perioden 
da samtlige foretak har vært inne på den regionale Lønn- og Personal løsningen): 

Sykehuspartner HR-T inkl. Ventetid
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   20   16   9   2   
Driftsinntekter   298   293   298   298   298
Konsulentinntekt   12   11   6   6   6
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter   330   320   313   306   305
Personalkostnader   157   157   157   157   157
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad           
Avskrivninger   20   16   9   2   
Service og vedlikehold   103   103   103   103   103
Ekstern bistand   2   2   2   2   2
Andre driftskostnader   43   42   42   42   42
Sum driftskostnader   326   321   313   306   305

Driftsresultat før viderefakturering   5         

Inntekter Viderefakturering -  2 -  2 -  2 -  2 -  2
Kostnader Viderefakturering   2   2   2   2   2
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    5         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP
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Som det fremkommer i tabellen har det siden 2011 vært en stabilisering av antallet arbeidsforhold i Helse 
Sør-Øst og det er derfor ikke lagt til grunn noen videre økning i antall LTO’er i den kommende fire-års 
perioden. Antall LTO’er i 2015 (faktureringsgrunnlag 2016) legges til grunn ved beregning av inntekt i 
perioden 2017 til 2020. 

 

4.1.3 Basisfinansiering 

Basisfinansieringen skal dekke finansieringskostnaden for de regionale HR løsningene, hvor 
avskrivningskostnaden knyttet til disse investeringene faller fra 20,5 mill. i 2016 til 0,2 mill. i 2020. Det 
forutsettes i ØLP 2017 – 2020 at finansieringskostnaden fortsatt dekkes gjennom basisfinansiering fra 
RHF. 

 

4.1.4 Konsulentinntekt 

Konsulentinntekten er todelt, ca. 90 % kan tilskrives inntekt fra Tilgjengelighetsprosjektet (kortere 
ventetider), mens resterende er inntekt for timer levert til det regionale ERP prosjektet. Konsulentinntekt i 
perioden 2018 til 2020 (6,1 MNOK) er nødvending inntekt for Tilgjengelighetsprosjektet for at 
virksomhetsområdet sitt resultat skal balansere (forventet overskudd i 2016 og 2017 fortsetter i perioden 
2018 til 2020, men da finansiering fra Medisin og Helsefag for prosjektet i skrivende stund opphører i 
2018 (10,8 MNOK) er det nødvendig med en annen finansiering på ca. 6 MNOK for å dekke løpende 
kostnader). 

 

4.2 Kostnader HR-Tjenesten 

 

4.2.1 Personalkostnad 

Det er i ØLP perioden forutsatt en videreføring av de samlede personalkostnadene. Parallelt med at de 
etablerte tjenestene leveres med en stadig høyere effektivitet (målt som antall LTO’er produsert pr. 
årsverk) bygges det opp et system- og rådgivingsmiljø basert på nye og endrede behov hos både kunder 
og oppdragsgiver. Økt grad av spesialisering og kompleksitet i arbeidsoppgaver gjør det nødvendig å 
videreutvikle intern kompetanse og knytte til seg nye ressurser med spisskompetanse innenfor ulike 
områder. Ressursene knyttet til system- og rådgivningstjenester har generelt sett en høyere kostnad enn 
de årsverkene som blir overtallige i lønns- og refusjonsproduksjonen, og det er derfor ikke lagt til grunn 
en reduksjon i de samlede personalkostnadene i perioden. Se for øvrig innledende avsnitt. 

 

4.2.2 Avskrivningskostnad 

Utvikling i avskrivningskostnad er vist i figuren under, og som det fremkommer avtar denne i perioden 
2017 til 2020 da det i ikke er besluttet en videreutvikling av eksisterende løsninger eller utvikling av nye 
tjenester i kommende ØLP periode 

 
 

4.2.3 Service og Vedlikehold, Ekstern bistand og Andre driftskostnader 

For disse tre postene er det i stort lagt opp til en videreføring av dagens nivå. Service og 
vedlikeholdsavtalene med de største underleverandørene ble reforhandlet våren 2015 og er gjeldende for 
neste fireårsperiode. 

Antall Lønns- og trekkoppgaver 2011 2012 2013 2014 2015
Total 90 034 91 131 91 183 91 052 91 052

Avskrivningskostnad B2016 2017 2018 2019 2020
Beløp (mill.)  20 480  16 486  8 657  1 854   236

 
   



 

 

Dato: 

26.02.2016 

  

Side: 

15 / 18 

Underlag for ØLP 2017-2020 
 

Lokalt prosjektnr/-id: 

 

 

Regionalt prosjektnr/-id: 

 
 

 

 

4.3 ERP-Tjenesten 

 
4.3.1 Driftsinntekt 

Det forutsettes at regional ERP løsning i sin helhet finansieres gjennom driftspris til de foretakene som 
har tatt løsningen i bruk, samt en mellomfinansiering fra RHF’et som dekker avviket mellom inntekt fra 
den andelen som har tatt løsningen i bruk og totalkostnaden. RHF’et sin andel av kostnaden er som vist i 
tabellen: 

 
 

4.3.2 Kostnader 

Den regionale ERP løsning vil i ØLP perioden være under stadig utrulling til nye foretak og kostnaden 
som legges til grunn er basert på siste kjente utrullingsplan som vedtatt av Programstyret i VIS. 
Kostnadsfordelingen i tabellen under er basert på nevnte plan. Etterhvert som nye foretak tar løsningen i 
bruk vil det være behov for noe mer ressurser knyttet til drift og forvaltning, av den grunn går 
personalkostnad opp i perioden. Det samme gjelder for avskrivninger og service og vedlikehold, 
etterhvert som flere foretak går fra lokal til regional løsning vil disse kostandspostene øke for den 
regionale løsningen. På den annen side skal det tas ned kostnader for de lokale løsningene som til nå har 

Sykehuspartner HR-ERP tjenesten
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme
Driftsinntekter   64   89   100   121   124
Konsulentinntekt   1         
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter   65   89   100   121   124
Personalkostnader   10   12   14   14   16
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad           
Avskrivninger   21   43   50   69   69
Service og vedlikehold   31   35   37   39   40
Ekstern bistand           
Andre driftskostnader   1         
Sum driftskostnader   63   89   100   121   124

Driftsresultat før viderefakturering   2         

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    2         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP
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vært operative. Andre driftskostnader ligger med negative beløp, dette skyldes en budsjetteknisk løsning 
der kostnader omposteres internt i SP mellom virksomhetsområder for drift av SP sin ERP løsning.  

 

4.4 Tilgjengelighetsprosjektet 

Det legges til grunn i ØLP at arbeidet med reduksjon i ventetider fortsetter i perioden og der denne 
aktiviteten i sin helhet fullfinansieres av Helse Sør-Øst RHF. Utviklingen av dette området skjer i samråd 
med Helse Sør-Øst RHF og enhver økning i omfang avklares med premissgiver, herunder sikring av et 
eventuelt økt finansieringsbehov. 

RHF’et legger til grunn en videreføring av prosjektet i inntil to år, dvs. frem til og med 2017. Utover dette 
er det på nåværende tidspunkt ingen finansiering av denne aktiviteten. Like fullt er det nå etablert en 
mindre enhet med fast ansatte ressurser som må finansieres også etter 2017, som illustrert i oppstillingen 
under. 

 
 

4.5 Kostnadseffektivisering 

Det er i ØLP lagt til grunn en videreføring av dagens kostnadsnivå, da det i skrivende stund ikke 
foreligger en konkret plan om videreutvikling av eksisterende tjenesteportefølje eller etablering av nye 
tjenester utover Regional ERP. Virksomhetsområdet har i perioden 2012 -2016 redusert bemanningen 
innenfor de etablerte tjenestene (lønn og refusjon) med i overkant av 20 %, tilsvarende 30 årsverk. Dette 
har gjort det mulig å absorbere stadig nye krav og behov fra premissgiver og kunder og på den måten 
øke både omfang og kvalitet i leveransene uten å øke prisene på tjenestene. Eksempelvis har man over 
tid overtatt brukerstøtte for ressursstyringstjenesten (ca. 3 – 4 mill.) og etablert EDAG/ A -melding (ca. 4 
mill.) for hele foretaksgruppen uten en tilsvarende økning i prisen ut til foretakene. Det forventes at denne 
utviklingen vil fortsette i ØLP perioden, der effektivisering i de etablerte tjenester gjør det mulig å gradvis 
forbedre og utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som sikrer en stadig større grad av tilgjengelighet, 
kvalitet og brukertilfredshet i virksomhetsområdets leveranser. 

Fra og med 2018 til 2020 vil finansieringen for bistand i HSØ sitt Tilgjengelighetsprosjekt falle bort. Dette 
betyr at overskuddet fra den etablerte virksomheten, vil gå til å dekke løpende kostander for de faste 
ressursene som i dag er engasjert i prosjektet. I parallell må det skaffes finansering for å dekke avviket 
mellom ordinært overskudd og behovet til dette prosjektet (oppført som 6,1 MNOK under posten 
konsulentinntekt i årene 2018 til 2020) 

Imidlertid vil nye og økte kostnader som følge av ønsker fra premissgiver (regional HR direktør og 
Regionalt HR-direktørforum) om større endringer i eksisterende tjenesteportefølje eller utvikling av helt 
nye tjenester kunne måtte dekkes inn gjennom økt tjenestepris uten at dette kan kostandsfestets 
eksplisitt i grunnlaget for ØLP 2017 – 2020. Videreutvikling av tjenesteporteføljen følger av 
oppdragsdokument og regionale HR handlingsplan. 

 

 

 

Ventetid og fristbrudd
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020
Konsulentinntekt 10 829           10 829           6 121             6 121             6 121             
Sum Inntekter 10 829           10 829           6 121             6 121             6 121             

Personalkostnader 9 316             9 316             9 316             9 316             9 316             
Andre driftskostnader 1 513             1 513             1 513             1 513             1 513             
Sum Driftskostnader 10 829           10 829           10 829           10 829           10 829           
Resultat -                 -                 -4 708            -4 708            -4 708            

ØLP
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4.6 ØLP SP HRØR 2017-2020 

 

Total P/L for VO HRØR; 

 
 

 

NP: LEGG INN TABELLER PR HF 

 

Sykehuspartner HRØR
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   20   16   9   2   
Driftsinntekter   362   382   398   419   423
Konsulentinntekt   13   11   6   6   6
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter   395   409   413   427   429
Personalkostnader   168   169   171   171   173
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger   41   59   59   70   69
Service og vedlikehold   133   137   139   141   143
Ekstern bistand   2   2   2   2   2
Andre driftskostnader   44   42   42   42   42
Sum driftskostnader   388   409   413   427   429

Driftsresultat før viderefakturering   7         

Inntekter Viderefakturering -  2 -  2 -  2 -  2 -  2
Kostnader Viderefakturering   2   2   2   2   2
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    7         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP
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5 ØLP SYKEHUSPARTNER HF 2017-2020 

 
 

Årsaken til at B2016 viser et overskudd på 43 MNOK og ikke 15 MNOK som var er resultatkravet er at vi 
har trukket ut kostnader til lokale tilpasninger i forbindelse med eksternt fra B2016 for å ha korrekte 
sammenligningstall. 

Sykehuspartner HF forventer en kostnadsutvikling på ca. 1 milliard i planperioden. Av denne økningen 
utgjør avskrivninger ca 71% og økte avtalekostnader fra Digital fornying ca. 26%. Dette betyr at 
konsekvensene av moderniseringen som gjøres i foretaksgruppen står for 97% av kostnadsutviklingen i 
planperioden. Det må fremheves at dette er midlertidige tall og de vil endres ved endrede forutsetninger 
fra Digital Fornying.  

NP; LEGG INN BEMANNINGSUTVIKLING FOR HELE SP HF, GRAF TABELL 

Sykehuspartner HF ØLP
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   51   38   20   2   
Driftsinntekter  3 044  3 280  3 488  3 713  4 100
Konsulentinntekt   260   258   253   253   253
Periferi og telekom   116   45   58   87   102
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter  3 471  3 620  3 819  4 055  4 455
Personalkostnader  1 065  1 088  1 087  1 079  1 068
Aktiverbare prosjekttimer -  32 -  32 -  32 -  32 -  32
Varekostnad   28   28   39   59   69
Avskrivninger   996  1 123  1 243  1 391  1 710
Service og vedlikehold   951   979  1 045  1 120  1 201
Ekstern bistand   74   74   74   74   74
Andre driftskostnader   315   321   320   317   313
Sum driftskostnader  3 395  3 581  3 776  4 008  4 403

Driftsresultat før viderefakturering   75   39   43   47   52

Inntekter Viderefakturering -  29 -  29 -  29 -  29 -  29
Kostnader Viderefakturering   29   29   29   29   29
Netto Viderefakturerbare kostnader   
Driftsresultat    75   39   43   47   52

Nettofinans -  33 -  39 -  43 -  47 -  52
Resultat   43         
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1. Administrerende direktørs konklusjon 
Saken gjelder ansvarsforholdet mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF angående lokale 
IKT-investeringer på helseforetakene.  
 
Helseforetakene kan ikke inngå låneavtaler med andre enn Helse Sør-Øst RHF. Finansiering av lokale 
IKT-investeringer må av den grunn reguleres med en avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner HF og en avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak. 

 
2. Bakgrunn  

 
Alle investeringer innenfor IKT-området i foretaksgruppen skal balanseføres i Sykehuspartner HF 
sine bøker for å sikre fellesregional styring og standardisering. I all hovedsak foregår IKT-
investeringer i foretaksgruppen gjennom den regionale porteføljen av IKT-prosjekter. Det er åpnet for 
at IKT-investeringer som vurderes å være viktige for det enkelte foretak kan gjennomføres, finansiert 
av foretakets egne midler. Det gis i disse tilfeller et likviditetslån fra foretaket, via Helse Sør-Øst RHF 
til Sykehuspartner HF, med tilhørende låneavtale og nedbetalingsplan. 
 
Tjenesteendringer, bestilt fra foretak hos Sykehuspartner HF, skal håndteres i tråd med 
tjenesteprismodellen som gjelder per dags dato. Dersom disse faller inn under kategoriene for lokale 
IKT-prosjekter skal denne rutinen følges. Mindre tjenesteendringer kostnadsføres, faktureres løpende 
til foretaket og omfattes ikke av denne rutinen. 
 
Regnskapsmessig håndtering av lån og nedbetaling skal utføres i henhold til notat «Regnskapsmessig 
behandling av IKT transaksjoner/Sykehuspartner for 2010/2011» fra Økonomi Helse Sør-Øst RHF til 
Regnskapsforum/Likviditetsforum datert 15.2.2011, korrigert for nye motparter. Notatet er i denne 
fremstillingen hensyntatt. 
 
Lokale IKT-investeringer vedtas i foretakene. Disse skal inngå i foretakets budsjett og områdeplan 
som godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Godkjenning av investeringen skal være basert på prosjektets 
totalkostnad. Gjennomføringen skal skje i regi av Sykehuspartner HF.  
  
På bakgrunn av foretakenes vedtatte budsjett for lokale IKT-investeringer, inngås en låneavtale 
mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF med samlet beløp lik budsjetterte investeringer. 
Vedtatt budsjett skal være avstemt mellom Sykehuspartner HF og det enkelte helseforetak. 
Dokumentasjon på dette skal være tilgjengelig for Helse Sør-Øst RHF minimum i forbindelse med 
den årlige budsjettprosessen. 
 
På bakgrunn av budsjettert investering etableres det en låneavtale mellom foretaket og Helse Sør-Øst 
RHF. Vedtatt mal for slike avtaler benyttes. Lånebeløpet utbetales fra foretaket til Sykehuspartner HF 
via Helse Sør-Øst RHF. Låneavdragene følger avskrivningen av investert beløp, og tilbakebetales 
foretaket fra Sykehuspartner HF via Helse Sør-Øst RHF.  
 
Når et lokalt IKT-prosjekt er avsluttet, skal Sykehuspartner HF påse at prosjektets andel av 
lånesummen bli konvertert til et langsiktig lån og aktivere saldoen fra anlegg under utførelse etter at 
avstemming med Helse Sør-Øst RHF er utført. Fra og med første måned etter at et lokalt IKT-prosjekt 
er aktivert, skal Sykehuspartner HF fakturere det aktuelle helseforetaket med avtalt tjenestepris. 
Videre skal Sykehuspartner HF spesifisere avskrivningene som inngår i tjenesteprisen og månedlig 
oversende denne oversikten med spesifikasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Dette danner grunnlag for 
utbetalingen fra Sykehuspartner HF via Helse Sør-Øst RHF til foretakene. 
Både foretakene og Sykehuspartner HF skal oppgi det regionale helseforetaket som motpart. 
 
Sykehuspartner HF skal være omforent med foretakene om faktisk pådrag og total ramme per prosjekt 
før oppstart. Deretter sendes faktura til Helse Sør-Øst RHF. 
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Fakturavedlegg skal inneholde underlag med faktisk pådrag og total ramme per prosjekt.  
 
Dersom et lokalt IKT-prosjekt blir dyrere enn budsjettert beløp og det påvirker den totale årlige 
budsjettrammen, plikter Sykehuspartner HF å innhente skriftlige samtykke fra det aktuelle 
helseforetak før Sykehuspartner HF pådrar seg økte økonomiske forpliktelser utover det partene har 
avtalt. Helseforetakets skriftlige samtykke skal sendes Helse Sør-Øst RHF. Det samme gjelder dersom 
prosjektets totalkostnad vil bli større enn budsjettert totalkostnad. Sykehuspartner ikke har anledning 
til å inngå fastpris/målpris-avtaler og at således ethvert budsjett er å betrakte som et timebasert 
prosjekt.  
 
Sykehuspartner HF har ikke anledning til å iverksette lokalt finansierte IKT-prosjekter dersom det 
aktuelle helseforetak ikke har budsjettert med dette. Ved årsslutt skal Sykehuspartner HF sende Helse 
Sør-Øst RHF spesifisert underlag for endelig avregning og utarbeidelse av endelige låneavtaler.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Sykehuspartner HF vil håndterer låneavtaler for lokale IKT investeringer i helseforetak i tråd med 
retningslinjer beskrevet i denne saken. 
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Nr. Orientering 
1 Prioriteringsmekanismer for oppgraderinger og tjenesteendringer 
2 Prosess SLA og leveranseplan 
3 Prosjekt Sikker og stabil drift Kalnes 
4 Rød beredskap 
5 Dialog og avklaringer utestående fordringer 
6 Risiko budsjett - Periferiutstyr, sikker og stabil drift Ahus, fase 3 SØHF 
 

1. Prioriteringsmekanismer for oppgraderinger og tjenesteendringer 
Konseptet for prioritering av IKT leveranser i regionen ble presentert og tilsluttet i HSØ AD møte 
oktober 2015. Det ble i AD møtet gitt tilslutning til å etablere en planleggings- og prioriteringsprosess 
innen IKT leveranser pr år iverksatt i henhold til et årshjul. Videre ble det tilslutning til å etablere en 
prosess som sikrer etablering av omforente planer for leveranser som samsvarer med tildelte 
budsjetter og kapasitet i Sykehuspartner HF og det enkelte HF. Hensikten er å kunne øke 
forutsigbarheten i leveranser for foretakene, forbedret leveransekraft i Sykehuspartner, samt å sikre 
bruk av investeringsmidler i tråd med regionens strategisk målsetninger. 
 
Som en oppfølging av dette arbeides det videre med en detaljering av konseptet og plan for 
implementering som vil fremlegges HSØ i begynnelsen av mars. En langsiktig løsning vil påvirke 
styringsmodell, finansieringsmodell og planprosessene i regionen, og vil måtte sees i sammenheng 
med blant annet eksternt partnerskapsprosjektet og Fremtidens Sykehuspartner. Tjenesteavtalene i 
foretaksgruppen vil også måtte harmoniseres som en konsekvens av dette. 
 
I hovedsak handler det om etablering av en gjennomgående tjenesteorientering av IKT porteføljen og 
en regional styring av denne i form av prioritering og fordeling av ressurser og midler. Tilsvarende 
det som er etablert for EPJ (DIPS), Partus og ERP. Som en del av Fremtidens Sykehuspartner er det 
iverksatt arbeid med å definere porteføljen i ca 25 overordnede tjenesteområder. I tillegg til de 
allerede nevnte vil dette blant annet inkludere Lab og Ris/Pacs som to områder. 
 
Målsettingen er å kunne sikre en bedre prioritering og avstemming mot rammer allerede i 2016. En 
del av planen blir derfor å implementere tiltak i 2016 som både adresserer kortsiktige behov, samtidig 
som de bidrar til å trekke foretaksgruppen i retning av et fremtidig målbilde. I den sammenhengen vil 
Lab og Ris/Pacs være områder hvor behov for å se på alle oppgraderinger og tjenesteendringer i en 
helhet opp mot planverket i Digital fornying. Som et eksempel har mer eller mindre alle foretak akutte 
behov knyttet til arven innen lab-området. Til sammen utgjør disse for 2016 mer enn Sykehuspartners 
kapasitet på området. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å kun se på en prioritering innenfor det 
enkelte foretak, men det må også gjøres vurderinger på tvers i foretaksgruppen sett opp mot 
planverket i Digital fornying.  
 

2. Prosess SLA og leveranseplan 
Det ble i juni 2015 satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra helseforetakene og 
Sykehuspartner, med mandat om å utarbeide nytt utkast til SLA 2016 basert på SSA-D. Arbeidet ble 
avsluttet i februar 2016, hvor resultatet bærer mer preg av presiseringer, enn større endringer til 
avtalen. Arbeidsgruppen stiller seg samlet bak avtaleutkastet som er utarbeidet, og anbefaler 
helseforetakene å signere avtalen for 2016. Avtalen sendes ut til signering i slutten av februar med 
frist for signering 1. april. 
 
Det er innkalt til et felles arbeidsmøte i mars 2016, hvor videre prosess for avtalearbeidet for 2017 
diskuteres sammen med helseforetakene. Fra Oppdragsdokumentet fremkommer det krav om å 
implementere regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer i løpet av 2016. Dette vil legge 
føringer på utarbeidelsen av tjenesteavtalen for 2017. Prioriteringsmekanismene må sees i 
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sammenheng med Sykehuspartners interne mål om å levere en omforent leveranseplan som en del av 
kundeplanen innen 1.4.2016. Vedtatte endringer vil gjenspeiles i tjenesteavtalen løpende. 
 

3. Prosjekt Sikker og stabil drift Kalnes 
Mange av løsningene som er overført Sykehuspartner ifm nytt sykehus på Kalnes har fortsatt 
betydelige restanser og har ikke den driftbarheten som kreves. I en overgangsperiode er det derfor 
opprettet et prosjekt til støtte for driften i linjen. Formålet med prosjektet er å bidra til å sikre og 
stabilisere drift og forvaltning ved Kalnes/Østfold, samt å følge opp leveranser som ikke er ferdigstilt 
i prosjektet. Dette omfatter blant annet; 
 
Driftstiltak og avtaler 

• Bredding av Sikker print ved SØ 
• Sikre prosessen og plan for mottak av gjenstående leveranser fra PNØ 
• Trådløst nett internt i Sykehuspartner fra PNØ/HP 
• Mottak av telefoni internt i Sykehuspartner fra PNØ/Atea 
• Sikre oversikt over restanser for tjenestene, og sikre fokus på driftstiltak i fase 3 
• Sikre tjenestebeskrivelse og tjenestepris for nye og endrede tjenester ved SØHF 

 
Styrke driftsorganisasjonen 

• Etablere Integrasjons- og samarbeidsforum i Sykehuspartner 
• Videreutvikle rapportering med fokus på tjenester for SØ 
• Kartlegging og videreutvikling av disaster & recovery for de viktigste tjenestene 
• Status og oversikt over de viktigste tjenestene, og sikre omforent bilde av status med SØ 

Testsenter 
• Ivareta Testsenter SØ for fase 3 

 
Testsenter SØ er foreløpig bemannet opp med innleie og finansiert med midler fra RHF (ca. 30 mill). 
Sikker Print løsning for SØ forventes dekket med ekstern finansiering. (ca 4 mill). Resterende 
oppgaver dekkes med interne SP ressurstimer og noe innleie. 
 
 

4. Rød beredskap 
Det har dessverre vært en økning i antall kritiske hendelser i januar. Det har i januar 2016 vært 4 røde 
beredskapshendelser som har berørt to foretak. To hendelser på STHF og to hendelser på SIHF. To av 
hendelsene kan knyttes til innføring av endring gjennom prosjekt eller vedlikehold. En hendelse er 
knyttet til feil ved HW. En hendelse er mest sannsynlig knyttet til feil i software. Sykehuspartner har 
hatt god dialog med de to berørte HFene under beredskapene og har fått gode tilbakemeldinger på 
håndteringen av de kritiske hendelsene. 
 
Dato Foretak Beskrivelse av hendelsen Årsak 

07 – 9 januar SIHF Brukere opplevde å bli logget ut av klientene 
når de jobber, og flere brukere sliter med å 
komme inn på klientene sine. 
 

Avinstallasjon av antivirusklient hadde feilet i 
forbindelse med et større prosjektarbeid knyttet til 
sikkerhetsløsninger. Dette hindret kommunikasjon 
fra en stor del av klientene. Ble løst med omstart av 
klientene.  

14 januar STHF Brukere ved Notodden sykehus opplevde at 
de ikke fikk tilgang til sine applikasjoner.  

Sentrale infrastrukturelementer var gått i heng etter 
en vedlikeholds-oppdatering. Løst ved omstart. 
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18 januar SIHF Brukere opplevde at de ikke fikk logget på 

DIPS.  
Feil på sentrale tjenester som knytter brukere mot 
riktig applikasjon og innstillinger. Dette var en 
softwarefeil (RES) som ble rettet av leverandør. 

28 – 29 januar STHF Brukere opplevde at systemer ble så trege at 
de var utilgjengelige. 

Lokal lagringsløsning feilet. Løsningen iverksatte 
automatisk sikring og flytting av data, noe som 
resulterte i treghet.  Dette var knyttet til en HW feil 
som er rettet. 

 
5. Dialog og avklaringer utestående fordringer 

 
Det har i en periode vært uavklarte forhold knyttet til fakturering av tjenester til helseforetak. Spesielt 
knytter forholdene seg til saker mot Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Gjennom 
tett dialog og godt samarbeid med helseforetakene er forholdene nå avklart og det er enighet om at det 
er godt å få ryddet opp i sakene. Ved Oslo universitetssykehus har det vært dialog rundt store 
fordringer knyttet til EPJ og Kurve, noe som nå er håndtert og medfører at utstående fordringer på 120 
MNOK kan faktureres. Når det gjelder Sykehuset Østfold, er forhold avklart slik at helseforetaket har 
begynt å betale fordringer. 
  

6. Risiko budsjett - Periferiutstyr, sikker og stabil drift Ahus, fase 3 SØHF 
 
På bakgrunn av vedtatt budsjett 2016 for Sykehuspartner ser administrerende direktør behov for å 
presentere noen risikoelementer knyttet til budsjettet. Følgende risiko er identifisert:   
 
Periferiutstyr – Finansiell leasing er ikke på plass. Det ventes på en beslutning fra HOD. I 
mellomtiden er Sykehuspartner bedt om å finansiere periferiutstyr som er nødvendig for januar og 
februar i foretaksgruppen. Det er prioritert å dekke omlegging for OUS. Det vil være påløpt 10 
MNOK i investeringer frem til ultimo februar og et estimert totalt årsbehov er på 60-70 MNOK. 
Ordinær utskifting av utstyr ultimo februar er estimert til 6 MNOK. 
Dersom finansiell leasing ikke blir godkjent av HOD/HSØ er det en total estimert risiko på 185 
MNOK på driftsinvesteringer. 160 MNOK knyttes til periferiutstyr, og 25 MNOK knyttes til lagring. 
Hvis dette skulle inntreffe, må det gjennomføres en ny prioritering av investeringsporteføljen i Helse 
Sør-Øst. Dette er avklart med RHF.   
 
Sikker printutstyr Dette fungerte ikke etter hensikten etter idriftsettelse ved SØHF. Det ble under 
KIB2 besluttet gjennomført, men finansiering er uavklart. Estimert risiko er minimum 3,5 MNOK. 
 
Sikker og stabil drift AHUS er besluttet gjennomført i styret og RHF, men finansiering er uavklart. 
Estimert risiko er ca 23 MNOK. Sykehuspartner er bedt om å starte på dette og dette er en stor risiko 
for driftsinvesteringene.  
 
Østfold: testsenter – Det er godkjent en kostnadsdekning på 30 MNOK i forbindelse med drift av 
testsenter til fase 3.  Investeringer utover dette i 2016 er uavklart og medfører en ukjent risiko i på 
driftsbudsjettet.  
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Årsplan 2016 - styret i Sykehuspartner HF 
 
Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 
25. februar • Virksomhetsrapport-tertial 

inkl. ROS 3. tertial 2015 
• Årlig melding 
• Virksomhetsrapport – måned 

pr. januar 2016 
• Protokoll fra Foretaksmøtet 

18. februar 
• Økonomisk langtidsplan 
• Låneavtaler knyttet til lokale 

HF investeringer 
• Lisenshåndtering  
• ROS Eksternt partnerskap 
• Orientering HR tilnærminger 

virksomhetsoverdragelser 
• Driftsorienteringer fra 

Administrerende direktør 

• Eksternt partnerskap 
 

 

30. mars • Temasaker  Styreseminar 

27. april • Virksomhetsrapport – måned 
pr. mars 2016 

• Virksomhetsplan 2016 
• Gjennomgang av 

avtaleporteføljen 
• Kundemåling 

• Eksternt partnerskap  

25. mai 
(tentativ) 

• Virksomhetsrapport – tertial 
inkl. ROS 1. tertial 2016 

• Eksternt partnerskap 
Nasjonalt innkjøpsselskap 

 

22. juni • Virksomhetsrapport – måned 
pr. mai 2016 

• Eksternt partnerskap 
• Revisjoner 

 

14. september • Virksomhetsrapport – måned 
pr. juni/juli 2016 

• Eksternt partnerskap  

27. oktober • Virksomhetsrapport – tertial 
inkl. ROS 2. tertial 2016 

• Eksternt partnerskap Styreseminar 26. 
oktober 

23. november • Virksomhetsrapport – måned 
pr. oktober2016 

• Eksternt partnerskap  

21. desember • Virksomhetsrapport – måned 
pr. november 2016 

• Eksternt partnerskap  
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• Budsjett 2017 
• Medarbeiderundersøkelse 
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1. Administrerende direktørs konklusjon 
Saken beskriver bakgrunn for utarbeidelse av veiledning til bruk i prosesser hvor 
virksomhetsoverdragelse kan bli en konsekvens. Det innstilles til at styret tar veiledningen til 
orientering. 
 

2. Bakgrunn 
Sykehuspartner må beslutte HR-tilnærming i forbindelse med etableringen av et mulig 
eksternt partnerskap. HR-tilnærming innebærer blant annet en beslutning om det skal settes 
krav som gir overførte arbeidstakere bedre ordninger/rettigheter enn det som følger av 
arbeidsmiljølovens kapittel 16. Reglene i arbeidsmiljøloven er til for å sikre arbeidstakernes 
lønns- og arbeidsvilkår når en virksomhet skifter arbeidsgiver. Som hovedregel betyr dette at 
arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet skal overføres uendret til 
den nye arbeidsgiveren. Partene i en virksomhetsoverdragelse kan seg imellom avtale å gi 
overførte arbeidstakere bedre rettigheter enn det som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 
16.  
 
Sykehuspartner har gjennom anskaffelsesprosjektet før og etter ISOS (Invitation to Submit 
Outline Solution) fått tilbakemeldinger fra ansatte, herunder ledere og tillitsvalgte, om hvilke 
HR- relaterte problemstillinger de er spesielt opptatte av. Denne listen er ikke uttømmende 
og Sykehuspartner må påregne at organisasjonene og våre ansatte vil være opptatt av flere 
elementer enn det som per nå er fremkommet i videre prosess frem mot konkrete HR krav i 
ISFT (Invitation to Submit Final Tender).  
 
Sykehuspartner har på bakgrunn av foreløpige ovennevnte innspill valgt å utarbeide en 
veiledning som skal benyttes i prosesser hvor en virksomhetsoverdragelse kan bli en 
konsekvens. Se vedlegg.  
 
Sykehuspartner vil fremover ha en prosess knyttet til de konkrete HR krav i ISFT eksternt 
partnerskap basert på veiledningen. Bakgrunn for denne tilnærmingen er å få en bedre 
prosess, både med hensyn til involvering og tid, i forhold til medarbeidere og tillitsvalgte.  
 
Ved utarbeidelse av selve veiledningen har Sykehuspartner måttet ivareta flere hensyn som 
er viktige å ivareta ved en virksomhetsoverdragelse: 
 
 
 
Økt operasjonell risiko 
Det er en risiko for redusert kvalitet på eksisterende tjenester både før, under og etter en 
virksomhetsoverdragelse En virksomhetsoverdragelse som fører til misfornøyde 
medarbeidere, kan påvirke motivasjon, turnover og en risiko for at nøkkelpersonell 
forsvinner.  Dette kan igjen påvirke den operasjonelle risikoen, både før overdragelsen og 
den nærmeste tiden etter overdragelsen 
 
Risiko for redusert omdømme for Sykehuspartner 
Både måten Sykehuspartner håndterer medarbeiderne på i selve overdragelsen, og 
konsekvenser av eventuelt økt risiko kan påvirke omdømme. 
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Konsekvenser for reduksjon av risiko 
Tiltak for å redusere risikoene ovenfor kan medføre økt pris. Klausuler/avtaler vedrørende 
pensjon, lokasjon og jobbsikkerhet kan påvirke pris men det er uklart i hvilken grad, jf. også 
kontraktens omfang og størrelse. Kravets art vil også ha betydning. 

 
Veiledningen forsøker å balansere det ovenstående ved å sikre en god prosess for berørte 
arbeidstakere. Men det er også tatt hensyn til at det ikke er rimelig at ny arbeidsgiver skal få 
omfattende begrensninger i sin styringsrett, som overdragende virksomhet ikke har.  

 
3. Videre prosess 
 
Utkast til veiledning vil bli drøftet med organisasjonene i uke 7 og veiledning vil besluttes i 
ledergruppa i uke 8. Vi har valgt å sende ut utkast til retningslinjer til styret, slik at styret får 
en bedre forståelse for utfordringer knyttet til virksomhetsoverdragelser og de konkrete HR 
krav som skal utarbeides. Vi vil i styremøte si mer om de innspill som kommer fra tillitsvalgte 
i drøfting av veiledning, og eventuelle endringer i endelig besluttet veiledning.  
 
Prosess vil bli som følger: 

 Tema Uke Kommentar 
Uke 7 Drøfting “veiledning til bruk ved 

overføring av medarbeidere til annen 
virksomhet (virksomhetsoverdragelse)” 

Påregnes innspill som kan benyttes i 
utarbeidelse av konkrete HR krav ISFT 

Uke 8 Beslutning i Ledergruppa av veiledning  Innspill i drøfting vurderes og endelig 
veiledning vedtas. 

Uke 8 UTKAST til HR-krav i ISFT – eksternt 
partnerskap 

På bakgrunn av tidligere prosesser, og 
innspill i drøftingsmøte knyttet til 
veiledning utarbeides et første utkast til 
HR krav i ISFT 

Uke 8 - Orienteringssak i styret: 
- Temasak i styret: 

Besluttet “veiledning”,innspill fra HTV. 
Innspill til HR krav i ISFT 

Uke 
9/10 

Drøfting av konkrete HR-krav i ISFT – 
eksternt partnerskap 

Basert på veiledning, 
innspill/protokolltilførsler, dialog med 
leverandører, innspill fra ledergruppa og 
styret 

Uke 
10/11 

Beslutning av anbefalt HR krav i ISFT – 
eksternt partnerskap fra SP 

  

Uke  
11-13 

Anbefalte HR krav i ISFT fra SP til 
styringsgruppa 

Styringsgruppe IMP/SPIIS i Helse Sør-
Øst tar stilling til endelige tilnærming 
HR-krav 

  
 

4. Administrerende direktørs vurderinger 
Formålet med veiledningen er å ivareta balansen mellom de ulike hensyn som må ivaretas 
ved en eventuell virksomhetsoverdragelse. Dette er hensyn knyttet til ivaretakelse av berørte 
medarbeidere, operasjonell risiko, kostnadsmessige konsekvenser og 
omdømmekonsekvenser. 
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Det er administrerende direktørs vurdering at veiledningen vil være et godt utgangspunkt for 
den enkelte fremtidige virksomhetsoverdragelse. Sykehuspartner skal i 2016 virksomhets 
overdra medarbeidere fra Innkjøp og logistikk til Sykehusinnkjøp HF og legge til rette for en 
virksomhetsoverdragelse av medarbeidere fra IKT-virksomheten til en ekstern leverandør. 
Veiledningen må tilpasses den enkelte fremtidige virksomhetsoverdragelse. 
 
Vedlegg:  
Utkast til veiledning til bruk ved virksomhetsoverdragelser. 
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“Utkast pr 18.02.2015  
 
 
Veiledning til bruk ved overføring av medarbeidere fra Sykehuspartner til annen 
virksomhet (virksomhetsoverdragelse) 
 
1. Formål 
Veiledningen skal være veiledende for Sykehuspartner i forbindelse med endringsprosesser 
som kan medføre at medarbeidere overføres fra Sykehuspartner til en annen virksomhet 
(virksomhetsoverdragelser). Videre skal veiledningen bidra til et best mulig 
beslutningsgrunnlag før endelig beslutning.  

Veiledningen har også til formål å sikre en god prosess for berørte arbeidstakere, og samtidig 
ta hensyn til at en fremtidig arbeidsgiver ikke skal få omfattende begrensninger i sin 
styringsrett som overdragende virksomhet ikke har.  

2. Tilnærming ved en virksomhetsoverdragelse 
Veiledningen må leses i en helhetlig sammenheng hvor den må tilpasses den enkelte 
virksomhetsoverdragelse. Hvilke fordeler og nye muligheter den enkelte kan få ved skifte av 
arbeidsgiver, skal også vektlegges. 

  
2.1.Lov og avtaleverk 
I overdragelser hvor kapittel 16 i arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse, vil 
Sykehuspartner stille som et ubetinget krav til ervervende virksomhet, at kapittel 16 skal 
legges til grunn for transaksjonen.   

2.2.Hvilke medarbeidere som regnes som en del av virksomheten som skal overføres 
Ved overføring av virksomhet fra Sykehuspartner, er det overordnede prinsippet at 
medarbeidere følger sine arbeidsoppgaver. 

Utfører arbeidstakeren ulike typer oppgaver, må det gjøres en konkret kartlegging og 
vurdering i det enkelte tilfellet. Tilnærmingen er at der hvor mer enn 50 % av oppgavene 
overføres til annen virksomhet, vil hovedregelen være at medarbeideren regnes som en del av 
virksomheten som skal overføres. 

2.3.Overføring av individuelle rettigheter 
Overføring av individuelle rettigheter skal skje i samsvar med arbeidsmiljøkapittel 16. 
Sykehuspartner vil stille krav til ervervende virksomhet at de forplikter seg til å videreføre 
tilsvarende eller bedre individuelle rettigheter for overførte medarbeidere, i tråd med 
bestemmelsen i arbeidsmiljøloven jf. § 16-2. 

2.4.Pensjon 
Medfører virksomhetsoverdragelsen at det ikke er mulig å videreføre eksisterende 
pensjonsordning, eller at ervervende virksomhet ikke har en pensjonsordning tilknyttet 
overføringsavtalen, gjelder følgende prinsipper: 

• Arbeidsmiljøloven § 16 (3) legges til grunn 
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• Sykehuspartner kan vurdere individuelle løsninger i tilfeller hvor en 

virksomhetsoverdragelse kan medføre ikke uvesentlige negative konsekvenser for en 
medarbeider. I en vurdering skal det vektlegges om vedkommende har lav opptjening 
kombinert med lavt pensjonsgrunnlag, og om høy alder gjør at vedkommende i liten grad 
kan påvirke sin fremtidige pensjonsopptjening. Videre kan det vurderes individuelle tiltak 
for medarbeidere som i nær fremtid har rett til å ta ut AFP, men som følge av 
overdragelsen mister denne rettigheten. Individuelle løsninger som beskrevet over, 
drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker  
 

2.5.Jobbsikkerhet 
Sykehuspartner skal forut for en virksomhetsoverdragelse fremskaffe et best mulig 
beslutningsgrunnlag. Informasjon om jobbsikkerhet for overførte medarbeidere, skal være en 
del av beslutningsgrunnlaget.  Som et ledd i dette skal en potensiell ervervende virksomhet 
bes om å fremlegge dokumentasjon fra tidligere virksomhetsoverdragelser som er relatert til 
jobbsikkerhet. Eksempler på slik informasjon kan være:  

• Hvor mange av tidligere virksomhetsoverførte medarbeidere som fortsatt arbeider i 
virksomheten to år etter overdragelsen. 

• Hvor mange som benytter seg reservasjonsretten forut for virksomhetsoverdragelsen. 
 

Med mindre operasjonelle grunner tilsier noe annet, skal Sykehuspartner og ervervende 
virksomhet avtale at overførte ansatte ikke mottar oppsigelse grunnet 
nedbemanning/effektivisering i en tidsbestemt periode etter overdragelsen. Momentene i pkt. 
1 andre avsnitt vil være relevante i en slik vurdering. 

2.6.Lokasjon 
Sykehuspartner skal forut for en virksomhetsoverdragelse fremskaffe et best mulig 
beslutningsgrunnlag. Informasjon om hvordan en potensiell ervervende virksomhet vil 
håndtere nåværende lokasjonsstruktur hos Sykehuspartner, skal være en del av 
beslutningsgrunnlaget.  

Med mindre operasjonelle grunner tilsier noe annet, skal Sykehuspartner og ervervende 
virksomhet avtale at overførte ansatte er sikret arbeidsplass i nærheten (jf. den alminnelige 
styringsretten) av nåværende lokasjon, i en tidsbestemtperiode etter overdragelsen. 
Momentene i pkt. 1 andre avsnitt vil være relevante i en slik vurdering. 

2.7.Kompetanse, karrieremuligheter og mottak av overførte medarbeidere 
Det skal vektlegges i hvilken grad en potensiell ervervende virksomhet kan fremlegge 
dokumentasjon på kompetanse- og karrieremuligheter for overførte medarbeidere. Slik 
dokumentasjon skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget. Videre skal det vektlegges om 
ervervende virksomhet har etablerte systemer for mottak av ansatte. Er det nødvendig med 
språkopplæring, skal ervervende virksomhet forplikte seg til å tilby det til overførte ansatte.”  
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