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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

6. februar 2017

SAK NR 001-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. DESEMBER 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 21. desember 2016 godkjennes.

Skøyen, 31. januar 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
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Møteprotokoll

Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

21. desember 2016

Tidspunkt:

1400 - 1730

Styre:

Følgende medlemmer deltok:
Thomas Bagley
Bjørn Erikstein
Marianne Andreassen
Marianne Johnsen
Hanne Gaaserød
Joachim Thode
Nanette Loennechen

Leder
Nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant

Forfall:
Tatjana Schanche

Ansattes representant

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære,
økonomidirektør Atle Helle og Mette Bustad Thordén (referent)

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 072-2016, 073-2016, 074-2016,
075-2016, 076-2016, 077-2016, 078-2016, 079-2016 og 080-2016
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SAK 072-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
23. NOVEMBER 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Protokoll fra styremøte 23. november 2016 godkjennes.

SAK 073-2016

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FRA
SYKEHUSPARTNER HF TIL SYKEHUSINNKJØP HF OG
INNGÅELSE AV MIDLERTIDIG SAMARBEIDSAVTALE

Administrasjonen la frem sak om virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Styret godkjenner avtale om virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner HF til
Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret godkjenner midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp HF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene i pkt. 1 og 2 og
fullmakt til å iverksette virksomhetsoverdragelsen.
Stemmeforklaring fra ansatte valgte styremedlemmer Joachim Thode, Nanette Loennechen og
Tatjana Schanche:
Vår oppfatning er at Sykehuspartner har ivaretatt de ansatte og deres behov for
informasjon i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse av virksomhetsområdet
Innkjøp og Logistikk (IoL) på en ryddig måte. Imidlertid har endringer i den siste tiden
vært med på å skape uro internt i organisasjonen. Overtagelsesdato har vært flyttet
flere ganger grunnet endringer i forutsetningene og tidsfristene den siste tiden har
vært, og er, svært knappe.
Helse Sør-Øst har nå avklart hvilke tjenester som skal virksomhetsoverdras til
Sykehusinnkjøp, Helse Sør-Øst RHF og hvilke tjenester som skal være igjen i
Sykehuspartner HF, Vi anser det som viktig, for de ansatte, at denne saken nå er
ferdigstilt og at ikke nye endringer kommer til senere.
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SAK 074-2016

MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2016

Administrasjonen legger frem månedsrapport for november 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar månedsrapport per november 2016 til etterretning.

SAK 075-2016

BUDSJETT 2017 SYKEHUSPARTNER HF

Administrasjonen legger frem sak vedr. budsjett 2017.

Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Styret vedtar et driftsbudsjett for 2017 med sum inntekter 3 359 MNOK og sum
kostnader 3 692 MNOK og et negativt resultat på - 333 MNOK. Beløp er
eksklusive merverdiavgift.
2. Styret vedtar et driftsinvesteringsbudsjett for 2017 på 85 MNOK.
3. Styret vedtar et investeringsbudsjett for infrastrukturmodernisering, inklusive
identitets og tilgangsstyring for 2017 på 586 MNOK.
4. Styret vedtar overføring av ramme for finansiell leasing på 50 MNOK fra 2016 til
2017.
5. Styret tar til orientering en overføring av ferdig utviklede anlegg fra Digital
fornying til Sykehuspartner HF på 634 millioner kroner i 2017.
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SAK 076-2016

VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE

Administrasjonen legger frem sak vedr. oppnevning av valgstyre

Styrets enstemmige
V E D T A K:
1.

Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.

2.

I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
1.
2.
3.
4.

Siv Halvorsen, leder (vara: Espen Jensen)
Kjellrun Wilhelmsen (vara: Stian Gusfre)
Erling Kaasin (vara: Henrik Tønnesen)
Carl Ingar Waadeland (vara: Trond Selmer Olsen)

3.

Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.

4.

Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med
øvrige Helseforetak og med det regionale helseforetaket i Helse Sør-øst.

SAK 077-2016

INFRASTRUKTURMODERNISERING – STATUS

Administrasjonen orienterer om status Infrastrukturmodernisering

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar saken til orientering.

SAK 078-2016

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016

Administrasjonen orienterer om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2016.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Medarbeiderundersøkelsen 2016 tas til orientering.
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SAK 079-2016

ÅRSPLAN 2017

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Årsplan 2017 for styret tas til orientering.

SAK 080-2016

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Styret gjennomførte egenevaluering av styrets arbeid.

Skøyen, 21. desember 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Lest - Tatjana Schanche
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

6. februar 2017

SAK NR 002-2017

VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2016
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner virksomhetsrapport for 3. tertial 2016.

Skøyen, 31. januar 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
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Virksomhetsrapport
3. tertial 2016
30.01.2017

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
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Situasjonsvurdering og risikobilde
Sykehuspartner har et samlet økonomisk resultat på 57,5 MNOK pr. desember (eksklusiv Innkjøp og logistikk,
Forsyningssenteret og nytt infrastrukturmoderniseringsprogram (iMod). Dette er 42,5 MNOK i positivt budsjettavvik. Det
er et positivt avvik på personalkostnader grunnet etterslep i rekruttering i forhold til opprinnelig plan og budsjett, samt et
positivt avvik på konsulentinntekter. Lisenser, service og vedlikehold har et negativt budsjettavvik,
Det er en forbedring av tjenestestabiliteten og relativt stabil leveransepresisjon på tvers av helseforetakene. For kritiske
hendelser er det en positiv utvikling i forhold til 2015 med 12% samlet for året. Leveransepresisjon for tjenesteendringer
er stabil med 60% for året. Utplassering av IKT‐utstyr, leveransepresisjon for HRØR tjenester og forsyningssenter ligger
stabilt på et høyt nivå over målkravene.
Positiv utvikling av leveranseevne sammen med prioriteringer gjennom omforente kundeplaner gir positiv effekt på
kundetilfredshetsmålingen. Det er imidlertid behov for en videre forventningsstyring og arbeid med økt transparens på
økonomiområdet og forbedring innen brukerstøtte.
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) er avsluttet som en del av Digital fornying, moderniseringen videreføres i
nytt Infrastrukturmoderniseringsprogram (iMod) i Sykehuspartner. Omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus er
avsluttet og Radiologiløsningen RIS/PACS ble satt i produksjon ved Sykehuset Innlandet. Det regionale fødesystemet Partus
ble oppgradert ved Sykehuset Sørlandet, og alle helseforetak er nå for første gang på samme versjon av Partus.
Ressurstilgangen til Digital fornying er samlet sett tilfredsstillende.
Virksomhetsoverdragelse av virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk er gjennomført 1/1‐2017.
Bemanning er under budsjett og med kontrollert tilførsel. Sykefraværet er relativt stabilt innenfor de siste månedene, men
høyere enn tilsvarende periode i 2015. Ytterligere tiltak iverksettes for å snu en negativ utvikling av sykefraværet innenfor
enkelte områder.
Forberedelse for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse og infrastrukturmodernisering, sammen med videre
tilpasning av virksomheten vil ha hovedfokus de kommende månedene. Dette har avgjørende betydning for risikobildet for
de nærmeste 6‐12 månedene.
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Målekort

Trend (3 mnd)
Vurdering av tiltak, risiko, helheten
Resultatkrav

Resultat

15 MNOK

57,5 MNOK (akk.)

‐

‐28 MNOK (akk.)

150 MNOK

138,5 MNOK

341

374

100%

100%

100%

100%
96% akk.
(89,8 % des)

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak

Risiko

Helhetlig vurdering

Leveransekraft ‐ Økonomi
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift

Akkumulert resultat mot budsjett
iMod
Driftsinvesteringer

‐
‐

Leveransekraft ‐ Tjenesteleveranse
Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser

Antall kritiske hendelser 1A
Leveransepresisjon for HRØR‐tjenester (SLA brudd)
Leveransepresisjon for IKT‐utstyr
Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret
Leveransepresisjon for tjenesteendringer med
leveransedato1
Leveransepresisjon for SLA leveranser i kundeplan

96%

‐
‐

69%

60% akk.
(55% des.)

100%

‐

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying

97%

100% akk.

‐

Utnyttelsesgrad for program‐ og prosjektledelse

77%

80% akk.

‐

4,8

4,7 tert.

3,7

3,9
83% akk.
(86% tert.)

‐‐
‐

Utgår2

‐

Best på helseteknologi ‐ Prosjektleveranse
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter

Kunde‐ og brukertilfredshet
Mål 2016: Bedre kunde‐ og brukertilfredshet

Brukertilfredshet
Kundetilfredshet
Kundeservice

90%

‐

Organisasjon og medarbeidere
4 Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Mål 2016:

1
2

Akkumulert turnover siste 12 måneder ‐ totalt
Sykefravær ‐ totalt
Def. vurdert mht. første kommuniserte dato.
Har ikke pålitelig datagrunnlag. Ny KPI vurderes for 2017

‐

6% akk.

5%

6,1 % akk.

‐
‐

‐

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
5

Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF inkludert Innkjøp og Logistikk, Forsyningssenteret.
(Eksklusive iMod)

(tall i tusen)

Basisramme

Regnskap

Desember 2016
Budsjett
Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

4 274

4 260

14

51 286

51 119

167

367 358

327 949

39 409

3 764 944

3 192 862

572 082

17 840

23 157

- 5 317

275 768

272 444

3 324

Periferi og telekom

11 735

10 058

1 677

108 642

115 928

- 7 286

Annen inntekt

14 852

9 560

5 292

98 010

22 701

75 310

416 059

374 984

41 075

4 298 650

3 655 054

643 596

Driftsinntekter
Konsulentinntekt

Sum driftsinntekter
Personalkostnader

108 059

95 729

- 12 330

1 155 762

1 165 200

9 438

Aktiverbare prosjekttimer

- 14 670

- 2 782

11 888

- 56 278

- 32 189

24 089

Varekostnad

82 717

76 148

- 6 569

782 550

176 655

- 605 895

Avskrivninger

118 245

83 859

- 34 386

938 007

999 337

61 330

58 563

80 311

21 748

968 235

962 954

- 5 281

Service og vedlikehold
Ekstern bistand

16 346

8 638

- 7 708

120 237

109 069

- 11 168

Andre driftskostnader

32 352

26 167

- 6 185

302 208

224 558

- 77 650

Sum driftskostnader

401 612

368 070

33 543

4 210 721

3 605 584

605 138

Driftsresultat før viderefakturering

14 447

6 914

7 533

87 929

49 470

38 459

Inntekter Viderefakturering

- 7 020

- 2 449

4 571

- 57 047

- 29 388

27 658

8 798

2 449

- 6 349

57 891

29 388

- 28 502

- 1 777

- 844

Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader

- 1 777

- 844

Nettofinans

- 1 466

- 2 822

1 356

- 29 614

- 32 641

3 027

Resultat

11 203

4 092

7 111

57 471

16 829

40 642
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Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF inkludert Innkjøp og Logistikk, Forsyningssenteret og iMod.

(tall i tusen)

Basisramme

Regnskap

Desember 2016
Budsjett
Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

4 274

4 260

14

51 286

51 119

167

367 358

327 949

39 409

3 764 944

3 192 862

572 082

17 840

23 157

- 5 317

275 768

272 444

3 324

Periferi og telekom

11 735

10 058

1 677

108 642

115 928

- 7 286

Annen inntekt

14 852

9 560

5 292

98 010

22 701

75 310

416 059

374 984

41 075

4 298 650

3 655 054

643 596

Driftsinntekter
Konsulentinntekt

Sum driftsinntekter
Personalkostnader

108 059

95 729

- 12 330

1 155 762

1 165 200

9 438

Aktiverbare prosjekttimer

- 12 459

- 2 782

9 677

- 52 600

- 32 189

20 410

Varekostnad

82 717

76 148

- 6 569

782 550

176 655

- 605 895

Avskrivninger

118 245

83 859

- 34 386

938 007

999 337

61 330

58 563

80 311

21 748

968 235

962 954

- 5 281

Service og vedlikehold
Ekstern bistand

28 152

8 638

- 19 514

144 598

109 069

- 35 529

Andre driftskostnader

32 352

26 167

- 6 186

302 208

224 558

- 77 650

Sum driftskostnader

415 630

368 070

47 560

4 238 761

3 605 584

633 178

430

6 914

- 6 485

59 889

49 470

10 419

- 7 020

- 2 449

4 571

- 57 047

- 29 388

27 658

8 798

2 449

- 6 349

57 891

29 388

- 28 502

- 1 777

- 844

Driftsresultat før viderefakturering
Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader

- 1 777

- 844

Nettofinans

- 1 466

- 2 822

1 356

- 29 614

- 32 641

3 027

Resultat

- 2 814

4 092

- 6 906

29 431

16 829

12 602
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Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF eksklusiv Innkjøp og Logistikk, Forsyningssenteret og iMod.
Kommentarene på de neste foilene knytter seg til denne resultatrapporten da Sykehuspartner HF ikke har budsjettert
for Innkjøp & Logistikk og Forsyningssenteret etter 1. kvartal, samt kostnader i tilknytning til iMod i 2016.

(tall i tusen)

Basisramme
Driftsinntekter

Regnskap

Desember
Budsjett

Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

4 274

4 260

14

51 286

51 119

167

292 985

254 176

38 809

2 969 195

3 028 911

- 59 716

Konsulentinntekt

17 840

23 157

- 5 317

271 208

271 056

152

Periferi og telekom

11 735

10 058

1 677

108 642

115 928

- 7 286

Annen inntekt
Sum driftsinntekter

- 402

51

- 453

- 2 737

613

- 3 349

326 433

291 702

34 730

3 397 594

3 467 626

- 70 032
44 300

Personalkostnader

105 287

95 574

- 9 713

1 109 013

1 153 313

Aktiverbare prosjekttimer

- 14 103

- 2 782

11 322

- 52 193

- 32 189

20 003

Varekostnad

6 618

2 375

- 4 243

38 142

27 625

- 10 517

Avskrivninger

118 004

83 859

- 34 146

937 764

999 337

61 573

58 561

80 311

21 750

968 012

962 929

- 5 083

Service og vedlikehold
Ekstern bistand

15 760

8 638

- 7 123

111 209

107 475

- 3 734

Andre driftskostnader

21 751

16 629

- 5 123

197 765

201 495

3 730

Sum driftskostnader

311 879

284 603

- 27 276

3 309 712

3 419 984

110 273

Driftsresultat før viderefakturering

14 553

7 099

7 455

87 882

47 641

40 241

Inntekter Viderefakturering

- 7 020

- 2 449

4 571

- 57 047

- 29 388

27 658

8 798

2 449

- 6 349

57 891

29 388

- 28 502

- 1 777

- 844

Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader

- 1 777

- 844

Driftsresultat

12 776

7 099

5 677

87 038

47 641

Nettofinans

- 1 466

- 2 822

1 356

- 29 614

- 32 641

3 027

Resultat

11 309

4 277

7 033

57 424

15 000

42 424

39 397
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Utvikling av hovedinntektsdrivere
Hovedinntektsdrivere uten Innkjøp og logistikk, Forsyningssenter og iMod
• Driftsinntektene i desember har et positivt avvik på ca. 39 MNOK. Dette skyldes en opprydding og iverksetting av
flere prosjekter på slutten av året. Totalt for året er det et negativt avvik på 59 MNOK. Det største avviket hittil i
år skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til prosjekter fra Digital fornying.
• Faktureringsgraden på konsulenttimer er høyere enn budsjett i desember, totalt for 2016 er det et positivt avvik
på 20 MNOK.
• Avviket på Periferiutstyr går mot tilsvarende avvik på kostnadssiden og gir ingen resultateffekt.
• Utover dette er det ingen vesentlige avvik.
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Utvikling av hovedkostnadsdrivere
Hovedkostnadsdrivere uten Innkjøp og logistikk, Forsyningssenter og iMod
• Det positive avviket på personellkost er todelt begrunnet. Ca. 23 MNOK grunnet etterslep i rekruttering i forhold til
opprinnelig plan og budsjett, mens ca. 21 MNOK skyldes lavere forbruk i annen personalkostnad grunnet lavere
kostnader på blant kompetansehevende tiltak.
• Avskrivninger er lavere totalt for 2016 på grunn av at anlegg fra Digital fornying ikke er overført til aktivering i
samme takt som budsjettert. Dette henger sammen med reduserte driftsinntekter.
• Administrasjonskostnader (ADK) har et positivt budsjettavvik for året som knytter seg først og fremst til lavere
møte‐ og reisekostnader.
iMod
• Kostnader relatert til iMod for 2016 ført under eget koststed for å skille dette fra den ordinære driften. Det ble
kostnadsført totalt 28 MNOK i 2016. Likviditetseffektene som følge av resultatunderskuddene knyttet til iMod
finansieres ved bruk av driftskreditt i 2016 og 2017.
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanningsutviklingen er på samme nivå som forutgående måneder. Bemanning er i henhold til budsjett,
kontrollert rekruttering av nye medarbeidere.
Sykefravær: Sykefraværet for november for Sykehuspartner totalt er på samme nivå som samme periode i fjor. Sykefraværet hittil i år er på
6,1% mot 5,2% i november 2015. Sykefraværet hittil i år varierer mellom de ulike virksomhetsområdene. Det er igangsatt
sykefraværsreduserende tiltak i de områdene som har høyt sykefravær.
Turnover: Turnover i 2016 er totalt sett på 6,2%, som er lavere i enn 2015 – 6,8% og 2014 – 6,9%.

Bemanningsutvikling

Sykefravær

1 500,0
Reellt SPHF

1 400,0

6,0 %

1 300,0

Reelt eksklusiv I&L

1 200,0

Budsjett SPHF

4,0 %
2,0 %

Sykefravær
Mål

0,0 %

1 100,0
Budsjett eksklusiv
I&L

1 000,0

1,5 %
1,3 %
1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
0,3 %
0,1 %
‐0,1 %

8,0 %

Turnover

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

2016 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 1,3
2015 0,4 0,7 1,0 0,5 0,5 0,9 0,5 0,9 0,6 0,2 0,4 0,3
2014 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,2 1,1

Turnover hittil i år 2014 ‐ 6,9 % ‐ 88 personer
Turnover hittil i år 2015 ‐ 6,8 % ‐ 95 personer
Turnover hittil i år 2016 ‐ 6,2% ‐ 87 personer
12
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Gjennomførte tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Kvalitetssikret avtaleportefølje innen 1/6
• Redusert avtalekostnad med 50 MNOK (avsluttet 31/12)
• Levere positivt resultat på 15 MNOK (avsluttet 31/12)
Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen 1/4
Signert SLA for 2016 innen 1/4
• Etablert og forankret regional prioriteringsmodell innen 1/3
• Leveransepresisjon på leveranseplan på periferiutstyr på
100% (avsluttet 31/12)

VERDI FOR KUNDEN
Utvikle kundedialogen
• Etablert plan for økt proaktiv
tilstedeværelse i klinikk innen 1/6
• Øke kundetilfredshet med 5%
• Proaktive runder for Lokal service er
implementert i driften i hele Helse
Sør‐Øst

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Anbefalt leveransemodell for MTU innen 1/5
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 26/10
• Gjennomføre utvalgte prosjekter

Etablere kundeorienterte tjenester
• Stegvis implementeringsplan for tjenesteorientering innen
1/5
• Definert tjenesteportefølje inn i 15‐25 regionale
kundetjenester innen 1/7
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Kontrakt inngått innen 8/9
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Avd. Kontraktsstyring etablert innen 1/10 (ny organisasjon)
• Støtte tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 1/1 (avsluttet 31/12)
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet
(avsluttet 31/12)

ETT SYKEHUSPARTNER
Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5
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Pågående tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling
VERDI FOR KUNDEN

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Lisenskontroll (Microsoft og Oracle)
• Økt selvbetjening gjennom økning av automatisering innen
brukerstøtte. Innført passord‐verktøy innen 31.12.

Utvikle kundekanalene
• Avklart roller, ansvar, fora og
brukerpanel i kundedialog, i tråd med
plan for tilpasning til ekstern partner

Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20% sammenliknet
med 2015 (Spesielt fokus på AHUS og SØHF)
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 1/3‐17
• Signert SLA for 2017 innen 1/3‐17
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016

Utvikle kundedialogen
• Antall løste saker i 1. linje brukerstøtte
>90 %

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Forbedre kvaliteten i prosjektgjennomføringen
• Oppnådd
nivå 3 i PÅ
prosjektmodenhet
innen utvalgte
BEST
HELSETEKNOLOGI
områder
• Mindre enn 10 % avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang
for prosjekter

Etablere kundeorienterte tjenester
• Tjenesteportefølje inn i 15‐25 regionale kundetjenester og
relevante styringsfora er definert og forankret med RHF
innen 31.12.
• De 7 første tjenestene har innen 31/12 besluttet modell og
innføringsplan for kundeorientering og regionalt styring iht.
plan for ekstern partner
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Operasjonalisering av styringsmodell
• Tilrettelegge for virksomhetsoverdragelse planlagt i mai
2017

For målkrav og tiltak som ikke er ferdigstilt i 2016 vil det være
en videreføring i henhold til målkrav og løpende
utviklingsaktiviteter i 2017.
Vurdering av status på gjennomføring
Grønn tekst = ferdigstilt

ETT SYKEHUSPARTNER
•

Sørge for gjennomføring av LUP2 hvor det er fokus på leder‐, virksomhets‐ og kulturutvikling.
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OBD mål 2016 ‐ Stabile tjenesteleveranser
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med
etablerte SLAer.

Trenden viser en forbedring for de fleste foretakene. Det
er imidlertid ikke oppnådd reduksjon iht. målkrav på 20%
reduksjon for året. Se foil «Utvikling av tjenestestabilitet ‐
Status og prognoser for kritiske hendelser»

Sykehuspartner skal levere forespurt IKT‐utstyr innenfor
avtalte leveransetider

IKT‐utstyr er levert i henhold til avtalte planer. Se foil
«Leveransepresisjon for IKT‐utstyr»

Sykehuspartner skal implementere regional
prioriteringsmodell for tjenesteendringer og sikre effektiv
implementering av prioriterte endringer innenfor etablert
kapasitetsramme

Vedtatt i HSØ direktørmøte 12/4. Tas inn i Fremtidens
Sykehuspartner. Linjen starter dialog med regional
systemeier om planer for radiologi og lab

Sykehuspartner skal etablere avvikssystem for
informasjonssikkerhet som på en funksjonell måte kan
fungere sammen med i øvrige helseforetaks avvikssystem,
slik at avvik kan følges opp på en effektiv og oversiktlig måte

Sykehuspartner har sammen med flere andre
helseforetak i regionen gjennomført anskaffelse av
avvikssystem. Produksjonssetting av dette er forsinket,
estimert produksjonsdato er oktober 2017.

Sykehuspartner skal arbeide for å bedre sikkerhetskulturen i
egen organisasjon slik at forvaltning og drift gjennomføres på
en robust og sikker måte.

Informasjonssikkerheten er bedret gjennom flere tiltak.
Det har blitt gjennomført revisjoner av tilgangsgrupper i
tillegg til flere opplæringstiltak, som utdeling av
sikkerhetsmateriell, deltagelse på Sykehuspartner Arena
og informasjon på Sykehuspartners intranettsider. I tillegg
er det produsert eget nyhetsbrev som mottas av > 500
mottakere i og utenfor Helse Sør‐Øst.

Sykehuspartner skal etablere forvaltning som understøtter
behovet for helhetlige tjenesteleveranser, herunder ivaretar
gjennomgående arbeidsprosesser på tvers av ulike løsninger. I
første omgang gjelder dette ende‐til‐ende ansvar for
løsninger ved Sykehuset Østfold.

Se kapittel «Sykehuspartner mål for 2016 –
Virksomhetsutvikling»
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Styringsparametre knyttet til stabile tjenesteleveranser
Trenden for tjenestestabilitet viser en forbedring for de fleste foretakene. Det er imidlertid ikke oppnådd reduksjon fra 2015 iht. målkrav
på 20% reduksjon for året.
IKT‐utstyr er levert i henhold til avtalte planer. Leveransepresisjon på tjenesteendringer er 60 % akkumulert for året, tilsvarende som for
baseline ved inngangen av året.
Det er tilfredsstillende kontroll på informasjonssikkerhet til tross for et økende trusselbilde.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Antall kritiske
hendelser 1A

Reduksjon med 20
% fra 2015

Leveringstid
innenfor SLA
(IKT‐utstyr)
Pålitelighet i
tjenesteendringer

Ingen brudd

Informasjons‐
sikkerhet

15 % økning i
antall leverte
tjenesteendringer
iht. avtalt
leveringsdato
Alvorlige avvik
meldt inn frem til
2015 skal enten
være lukket eller
forpliktet plan for
lukking

Resultat

Akk. ‐12%

100%

Kommentar

Økning på 27% i 3. tertial sammenlignet med 2. tertial. Reduksjon på 14% i
3. tertial 2016 sammenlignet med 3. tertial 2015. De to foretakene som
hadde særskilt høyt antall kritiske hendelser i 2015 har hatt en vesentlig
reduksjon i 2016.
Utskiftninger av IKT‐utstyr er levert i henhold til avtalte planer med alle
foretak, og målet om 100% leveransepresisjon er oppnådd

Akk. 60%

Det er satt et mål om KPI på 69 % leveransepresisjon på tjenesteendringer
for 2016 ut fra en baseline på 60 %. I snitt er det oppnådd 60 % for 2016.
Målingen inneholder ikke korreksjon av leveransedato, også om kunden
har ønske om ny dato.

‐

Det jobbes kontinuerlig med avvik og disse følges opp. Forsinket etablering
av avvikssystemet for informasjonssikkerhet gjør at det ikke er etablert
måling
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Utvikling av tjenestestabilitet ‐ Status og prognoser for kritiske hendelser
Det er en svakere måloppnåelse i desember sammenlignet med forrige måned i utviklingen av 1A. Ved utgangen av desember er det
oppnådd en akkumulert reduksjon på 12% for hele året, og for desember var måloppnåelsen på 0% (mål: 20% reduksjon for året
sammenlignet med 2015). I 3. tertial er manglende applikasjonsvedlikehold og eksterne forhold største rotårsakskategori volummessig. I 3.
tertial er aldrende infrastruktur raskest voksende rotårsakskategori.

jan.

Grønn celle = mål
oppnådd
Rød celle = mål
ikke oppnådd

feb.

mar.

apr.

mai

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

des.

Måloppnåelse pr. mnd.
(mål=‐20%)

42%

‐20%

‐21%

9%

‐14%

‐48%

‐75%

17%

‐20%

‐24%

‐9%

0%

Måloppnåelse akkumulert
(mål=‐20%)

42%

11%

‐2%

1%

‐3%

‐12%

‐15%

‐12%

‐13%

‐14%

‐13%

‐12%

Trendkurver ved utgang 3. tertial viser at SØHF har sterkt fallende trendkurve på kritiske hendelser siste 13 måneder, mens OUS, SIHF og
STHF alle har svakt fallende trendkurver siste 13 måneder. Trenden for Ahus er sterkt påvirket av problemer med gammelt røntgensystem og
telefoniproblemer i november/desember. VVHF har spesielt hatt mye utfordringer med blodbankløsningen de siste månedene.

AHUS

SSHF

SØHF

OUS

STHF

VVHF

SIHF

SVHF

Trendutvikling pr. helseforetak for
kritiske hendelser siste 13 måneder
(1A og 2A, alle årsaker og
foretaksspesifikke tjenester).

Informasjonssikkerhet
Sykehuspartners analyseplattform har vært 1 år i produksjon med svært positive resultater. Antall hendelser (1A/2A) forårsaket av
virus/malware er synkende. Revisjoner gjennomføres som planlagt og avvik håndteres i henhold til incident‐ og changeprosessen. Stabil
leveranse på risikovurderinger og deltagelse i regionale prosjekter. Svært god dialog med sentrale leverandører gir positive resultater.
Gjennomgående fokus på sikkerhetskompetanse og –opplæring. Det pågår utarbeidelse av styrende dokumenter og retningslinjer innenfor
sikkerhetsområdet . Sentralt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) består nå av 65 styrende dokumenter.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Incidents

Blokkeringer

Revisjonshjul informasjonssikkerhet 2016

1
Utført
Gjenstående

5
21

Tjenesteleveranse – Leveransepresisjon for IKT‐utstyr
Utskiftninger av IKT‐utstyr er levert i henhold til avtalte planer med alle foretak ved starten av året. Målet om 100% leveransepresisjon er
oppnådd.

INNGÅR IKKE I RAPPORT TIL STYRET
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet
ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet.
Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det
samlede kostnadsnivået og ikke minst at Sykehuspartner
kan identifisere, realisere og dokumentere fallende
enhetskostnader innen alle sine leveranseområder.
Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner
kroner for 2016

På et overordnet nivå kan SP vise til en generell
kostnadseffektivitet ved at resultatet for 2016 er 57,5 MNOK som
er 42,5 MNOK bedre enn budsjett. Det leveres samlet sett godt og
med mindre ressurser enn budsjettert, selv om det ikke er
dokumentert forbedret kostnadseffektivitet innen alle
leveranseområder. Det er iverksatt en rekke tiltak for økt
effektivitet gjennom iMod og Fremtidens Sykehuspartner. Samtidig
foreligger det forbedret kvalitet gjennom blant annet lavere antall
kritiske hendelser og en tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Sykehuspartner skal gjennom standardisering og
kontinuerlig forbedring synliggjøre fallende enhets‐
kostnader for tjenesteleveranser innen drift og
forvaltning

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift

Sykehuspartner skal, i samråd med eier, aktivt utnytte det
eksterne markedet.

Sykehusparter inngikk i 2016 en avtale med HPE om drift og
leveranse av instrastruktur.

Sykehuspartner skal aktivt arbeide for å øke
automatiseringsgrad og selvbetjening innen brukerstøtte

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift

Sykehuspartner skal aktivt rasjonalisere og reforhandle
avtaler for å redusere avtale‐ og tjenestekost.

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal etablere tiltak som sikrer kontroll
over lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner.
Redegjørelse for hvordan slik kontroll skal sikres skal
oversendes Helse Sør‐Øst RHF innen 1. mars 2016

Gjennomført. Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv
drift

Sykehuspartner skal aktivt arbeide for en konsolidering
og sanering i applikasjonsporteføljen i samarbeid med
Helse Sør Øst RHF og helseforetakene.

Det er på flere områder oppnådd en kostnadseffektivisering.
Samtidig har det for flere av de underliggende
kostnadskomponentene som inngår i måling av enhetskostnader
vært en økning av samlet kostnadsbase, noe som vurdert opp mot
volum på flere områder ikke har gitt fallende enhetskostnader.
Se foil om applikasjonskonsolidering.

Sykehuspartner skal gjennom 2016 innføre
hensiktsmessig metodikk for benchmarking av KPIer for å
vurdere kostnadseffektivitet. Helse Sør‐Øst RHF skal ha
oversendt plan for arbeidet innen 1. april 2016
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Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift
Det er på flere områder oppnådd en kostnadseffektivisering. Samtidig har det for flere av de underliggende
kostnadskomponentene som inngår i måling av enhetskostnader vært en økning av samlet kostnadsbase, noe som vurdert opp
mot volum, på flere områder ikke har gitt fallende enhetskostnader.
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat
1. tertial

Resultat 2.
tertial

Resultat 3.
tertial

Kommentar

Resultat

Positivt
resultat på
15 MNOK

38 MNOK

33,6 MNOK

57,5 MNOK

SP HF har en god kostnadskontroll. Etterslep i rekruttering og økt
konsulentinntekt gir et positivt avvik i samlet resultat.

Total IT kost per
arbeidsflate

Dokumentert
reduksjon

+ 3,2%

+3,7%

+12,3 %

Som forventet økte avtalekostnader kombinert med et redusert antall
arbeidsflater i gruppen.

Løpende
infrastrukturkost/
total IKT‐kost
Administrasjons‐
effektivitet

Dokumentert
reduksjon

+3 %

‐3 %

+3 %

Økte avtalekostnader og mindre konsulentinntekter enn budsjettert gjør at
den årlige infrastrukturkostnaden øker mot fjoråret.

Dokumentert
reduksjon

Minus 0,8
prosent‐
poeng

Minus 0,7
prosent‐
poeng

Minus 0,7
prosent‐
poeng

Underliggende datagrunnlag viser en god utvikling i
administrasjonseffektivitet ved at stabene har et totalt positivt
budsjettavvik på ca. 21 MNOK i 2016.

Automatiseringsgrad

20 % økning
fra 2015

‐

‐

‐

Hovedtiltak er knyttet til bredding av Fastpass selvbetjeningsløsning.
Metode for måling er under arbeid og er planlagt klar i 1. kvartal 2017.
Nødvendige avklaringer knyttet til en portalløsning for videre
automatisering og selvbetjening gjøres i 2017.

Avtalekostnad

Kostnads‐
reduksjon på
50 MNOK

20,3
MNOK

38,7 MNOK

52,8 MNOK

Resultatene er oppnådd gjennom oppsigelser av avtaler, reforhandlinger,
samt videreføring av eksisterende avtaler hvor kostnadsnivået er redusert i
forhold til leveranse av tjeneste eller produkt i forhold til budsjett

Lisenskostnad

100% kontroll
på lisenskost

‐

‐

‐

Det har vært en streng styring på området gjennom året. I løpet av 2016 er
det videre etablert prosjekt for å styrke lisenskontrollen. Prosjektet har
levert en anbefaling med løsningsforslag om hvordan styrke
lisensforvaltningen i organisasjonen. Implementering av tiltak vil skje i løpet
av første halvår 2017.

Kostnadseffektivitet i
lønnsproduksjonen

970 lønns‐ og
trekkoppgaver
pr årsverk

981

976

985

Antall LTO pr medarbeider ved utgangen av 2016 er 985 etter en liten
økning i siste kvartal.
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Sanering og konsolidering
Det har vært arbeidet med å tilrettelegge for en reduksjon og standardisering av applikasjonsporteføljen. Reduksjon i
applikasjonsporteføljen er gjennomført for Ahus og OUS.
Arbeidet med standardisering og konsolidering videreføres og forsterkes gjennom iMod programmet.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opprydding og fjerning av duplikater i tjenestekatalog er utført.
Porteføljen er funksjonelt kartlagt.
Nedtaksprosess designet.
Porteføljen er teknisk kartlagt på et overordnet nivå, og resultatene er overlevert iMod for
videreføring.
Krav til arkivløsning er nedfelt, og vurdering av sikkerhetskrav er særskilt vektlagt. Krav er
overlevert til iMod for videreføring.
Saneringsdialog med de enkelte foretakene er påbegynt. Det er foretatt en vurdering for Vestre
Viken, og ved utgangen av året er det anslagsvis 70 tjenester man ønsker å ta ned.
Saneringsdialog og planer videreføres i neste fase gjennom iMod.
Som resultat av klientomleggingen ved Oslo Universitetssykehus er det foretatt en avstemming
av «applikasjoner ikke i bruk», disse saneres.
Nedtaksbestilling fra Ahus er iverksatt. Berørte tjenester er fjernet for brukere, og 35 tjenester
er i “karantene” før sletting (planlagt januar 2017).

27

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
28

OBD mål 2016 – Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig
kompetanse iht. bestilling fra Helse Sør‐Øst RHF og Digital
fornying

Se styringsparametre knyttet til gjennomføring av utvalgte
prosjekter

Sykehuspartner skal tilrettelegge for implementering av
eksternt partnerskap for infrastruktur og iverksette dette
når beslutning i Helse Sør‐Øst RHF er fattet

Sentrale ressurser i virksomheten har deltatt i
anskaffelsesprosjektet (SPIIS) og gjennom det bygget kompetanse.
Gjennom programmet Fremtidens Sykehuspartner er det
gjennomført organisasjonsendring inkludert etablering av
kontraktsforvaltning, forberedelse av nødvendige endringer av
prosesser og verktøy, arbeidet aktivt med å involvere
organisasjonen i endringene og gjennomføre og planlegge
nødvendige opplæringstiltak før planlagt virksomhetsoverdragelse.
Sykehuspartner HF signerte kontrakt med HPE 14. oktober 2016.
Implementering utføres gjennom programmet iMod som ble
etablert etter kontraktsignering

Sykehuspartner skal sikre prosesskvaliteten og øke
profesjonaliteten i prosjektgjennomføringen.
Sykehuspartner skal ta et større ansvar for kvaliteten i
prosjektgjennomføringen, herunder kontinuerlig
forbedring av verktøy og metodikk. Plan for dette skal
utarbeides i samråde med eier innen 1. mars 2016

Plan utarbeidet og oversendt eier. Det er gjennomført
kvartalsmøte (dialogmøte) med RHF ved Teknologi og eHelse hvor
aktuelle saker er diskutert.

29

Styringsparametre knyttet til gjennomføring av utvalgte prosjekter
Leveranser bedre enn resultatkravene for levert kapasitet i henhold til bestilling og faktureringsgrad innen
prosjektområdet. Det arbeides videre med å styrke kvaliteten i prosjektleveransene. Faseovergangskontroll er
gjennomført, og det arbeides med å få på plass prosess for rapportering.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Levert kapasitet
iht. bestilling

97 % levert i
henhold til
bestilling.

100%
(akk.)

Målet er nådd og det er levert ressurser i henhold til bestilling. Selv om
leveransen er høyere enn resultatkravet er det fortsatt etterspørsel etter DIPS‐
ressurser utover det som er budsjettert for 2016, og utover det Sykehuspartner
klarer å levere.

Faktureringsgrad

77 % av total
kapasitet i
prosjekttjenester
inkl. overhead

Akk.
80%

Det er en høy utnyttelsesgrad for prosjekt‐ og programlederne i avdelingene.
Utnyttelsesgraden er noe lavere i desember enn de foregående månedene,
men samlet for året er resultatkravet nådd med et resultat på 80%
faktureringsgrad.

Kvalitet i
prosjektledelse

Mindre enn 10 %
avvik i
kvalitetskontroll
ved faseovergang
for prosjekter

‐

Prosess for gjennomføring av faseovergangskontroll er beskrevet, og
gjennomført. Det er krevende å måle avviket, og det arbeides videre med å
konkretisere dette. Faseovergangskontrollene har gitt mye læring og gitt
grunnlag for forbedringsforslag. Det jobbes med å få på plass en prosess for
rapportering av funn.
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Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) er avsluttet som en del av Digital fornying, men videreføres i nytt
Infrastrukturmoderniseringsprogram (iMod) i Sykehuspartner.
I 3. tertial er omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus avsluttet, Radiologiløsningen RIS/PACS ble satt i
produksjon ved Sykehuset Innlandet, Hamar. Det regionale fødesystemet Partus ble oppgradert ved Sykehuset
Sørlandet, og alle helseforetak er nå for første gang på samme versjon av Partus.
Regional Klinisk Løsning (RKL)
Radiologiløsningen RIS/PACS ble satt i produksjon i september på Sykehuset Innlandet, Hamar som første av i alt 8 lokasjoner i Sykehuset Innlandet.
Sykehuset Innlandet er pilot for det nye regionale radiologisystemet, og videreutvikling av løsningen ved Sykehuset Innlandet skal håndteres av det
regionale prosjektet. Dette for å få helseforetaket over på en konsolidert regional løsning. Det vil være et tett samarbeid mellom Sykehuspartner og
prosjektet i forbindelse med videreutvikling og forvaltning av løsningen, og det jobbes i disse dager med å få på plass rammene rundt det videre
samarbeidet.
Prosjektet for e‐resept og Kjernejournal oppnådde en viktig milepæl i desember ved at innføringen av e‐resept i HSØ var ferdigstilt. Prosjektet går nå
inn i avslutningsfasen.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Omleggingsprosjektet til Oslo Universitetssykehus ble avsluttet 31. oktober. Arbeidet har pågått siden begynnelsen av 2015. I tillegg til å
skifte ut hele PC‐parken , er nettverket modernisert og flere sikkerhetsløsninger innført for å beskytte klienter og tjenester på sykehuset
mot trusler utenfra. Blant annet vil kun godkjente pc'er og terminaler få tilgang til det interne nettverket. Samtidig er brukernes
rettigheter strammet inn, slik at det er kontroll på hva slags programvare som til enhver tid er installert på pc‐ene. Sluttrapporten er
godkjent av programstyret.
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) fikk sluttrapport godkjent av programstyret. Programstyret er oppløst og gjenstående
prosjekter og restanser er overført Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod).
Lokale prosjekter
Det regionale fødejournalsystemet Partus ble i desember oppgradert til versjon Partus 4.3 ved Sykehuset Sørlandet. Den nye versjonen
gir brukerne nytt design og tilrettelegger for å kunne ta i bruk talegjenkjenning, kontekstintegrasjon og ADT‐meldinger
(pasientlogistikkmeldinger). Alle foretak er i 2016 oppgradert og for første gang på samme versjon av Partus.
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OBD mål 2016 – Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling på samlet
brukertilfredshet gjennom 2016

Se styringsparametre knyttet til bedre kunde‐ og brukertilfredshet

Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling av den
overordnede kundetilfredsheten gjennom 2016

Se styringsparametre knyttet til bedre kunde‐ og brukertilfredshet

Sykehuspartner skal vise en positiv utvikling av den
overordnede kvaliteten på kundeservice

Se foil «Brukertilfredshet»
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Kundetilfredshet
Resultatene knyttet til Sykehuspartners leveranseevne fortsetter å forbedre seg, basert på grundig prioriteringsarbeid
gjennomført i samarbeid med foretakene i første og andre kvartal (kundeplan), og vi begynner å se en effekt av dette på
kundetilfredshetsmålingen. Det er fremdeles en del frustrasjon knyttet til økonomioppfølging spesielt i forhold fakturering etter
innføring av ERP, kvalitet og prisnivå på tilbud samt kvalitet hos Brukerstøtte/IT utstyr. Sykehuspartner jobber aktivt med
forventningsstyring, økt transparens på pris/faktura og økt omforent kommunikasjon på tvers av Sykehuspartners enheter mot
kunden.

Overordnede resultater på kundetilfredshet
Gjennomsnittlig tilfredshetsnivå på tvers av Sykehuspartners
tjenester (Antall foretak)

Totalopplevelse med Sykehuspartner

14

3. Totalopplevelse med SP

12
10
Skala fra 1‐6

8

9. I sum, hvor fornøyd har du
vært med SP som leverandør
i perioden?

Pilot
3,5

1. Tertial 2. Tertial 3. Tertial
3,3

3,6

3,9

6
4
2
0
Pilot

1. Tertial

2. Tertial

3. Tertial

Kommentar:
Endringer fra 2.tertial til 3.tertial: Syv HF viser nå grønn status på kundetilfredshet(Sunnaas, Vestre Viken, Sørlandet Sykehus, Sykehuset
Innlandet, Betanien, Helseforetakenes Senter for Pasientreiser og Helse Sør‐Øst RHF), mens to kunder har rød status (Oslo
Universitetssykehus og Martina Hansen). Vestre Viken, Sørlandet og Betanien har endret seg fra gul til grønn status. Status for OUS er i
stor grad knyttet til enkelthendelser.
Sykehuset Østfold har ikke svart.
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Brukertilfredshet
• Brukertilfredshet har gjennom 3. tertial falt litt og ligger nå på 4,7 totalt for hele Sykehuspartner. Dette er like
under målet på 4,8 for 2016.

Overordnede resultater på brukertilfredshet

Total brukeropplevelse med Sykehuspartner

Resultater for desember
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Temperaturmåling
brukertilfredshet

>5% (baseline
januar: 4,64)

4,77
(snitt
2016)

Andel saker løst i
første kontakt med
kundeservice
Andel saker løst i
første kontakt med
HR‐brukerstøtte

90%

Trend

Snitt for
3. tertial
4,78
(snitt 3.
tertial)

85%
86%

90%

90%

Status på iverksatte forbedringer
• Aktiviteter iht. plan, og tiltak er i første omgang knyttet til analyse av saksporteføljen som grunnlag for planlegging og
gjennomføring av videre initiativ
• Pågående arbeid med kompetansebygging i Regional Klinisk brukerstøtte for å sikre best mulig kvalitet på brukerstøtten
• Innholdet i 24/7 Brukerstøtte skal evalueres for å sikre at den dekker brukernes behov
• Plan for økt tilstedeværelse i klinikk er etablert og det jobbes med implementering av denne planen, foreløpig uten
kommunisert resultat.

35

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
36

OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av regionalt
målbilde for vareforsyning.

Innkjøp og logistikk har gjennom året aktivt bidratt med innspill til
målbilde for vareforsyning. Det er opprettet definerte prosjekter
knyttet til forsyning for å ivareta behovene på helseforetakene.
Innkjøp og logistikk har aktive roller i disse prosjektene. Videre
deltar Innkjøp og logistikk i ERP‐prosjekter rundt innfasing nye
Helseforetak på regional ERP‐løsning, hvor det bidras med innspill
til faglige beslutninger. I tillegg er implementeringsprosjekt av ny
Forsyningssenter‐kontrakt godt etablert og vil videreføres i 2017.

Sykehuspartner skal etablere en utviklingsplan for
“innkjøpsportalen” i samråd med Helse Sør‐Øst RHF.
Innføring av register for etablering og vedlikehold av
kategoristruktur, og utvidelse for å dekke nye behov for
datafangst i forbindelse med utvikling av nøkkeltall, skal
ha prioritet. Utviklingsplanen skal ferdigstilles innen 1.
mai 2016.

Utviklingsplanen ble oversendt Helse Sør‐Øst RHF innen tidsfristen
og gjennomgått med Direktør RHF. Utviklingsplanen ble sammen
med RHF korrigert.
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OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse
som pilot i Leverandørutviklingsprogrammet

Innkjøp og logistikk hadde møte med NHO Leverandørutviklingsprogrammet i
april 2016 hvor den regionale anskaffelsesplanen ble gjennomgått. Det var da
ingen anskaffelser på planen som var egnet for NHO
Leverandørutviklingsprogrammet. Med leverandørutvikling og innovative
offentlige anskaffelser menes i denne sammenheng et samspill mellom det
offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger
anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørenes innovasjons‐
og konkurranseevne, slik at de er i stand til å dekke oppdragsgivers
fremtidige behov og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
Innkjøp og logistikk har imidlertid fokusert på å synliggjøre innovasjon i
anskaffelser i andre sammenheng. For eksempel utvikling av
kvalifikasjonskrav for miljøstyring og samfunnsansvar, utfasing av kjemikalier i
de produktene vi ber om i anskaffelser og sendt kravspesifikasjon på høring
til leverandører før utlysning.
Tiltak: Opprettholdt kontakten med NHO Leverandørutviklingsprogrammet
og planlegger nytt møte for gjennomgang av anskaffelsesplan 2017‐2018.

Sykehuspartner skal utvikle og forankre, i
foretaksgruppen, en plan for utvidelse av
sortimentet levert fra Helse Sør‐Øst
Forsyningssenter slik at denne også kan dekke
behov utover det som er tilgjengelig på
helseforetakenes varelager.

Innkjøp og logistikk har etablert og forankret en sortimentsplan for 2016‐
2017, og arbeider videre med utvidelse av en sortimentsplan for 2017‐2020 i
tett samarbeid med Helse Sør‐Øst RHF og Helseforetakene. Dette arbeidet
har nær tilknytning til regionalt målbilde for vareforsyning, og i 2017 vil det
arbeides videre med utvidelse av tilbudet om avdelingspakkeleveranser til
flere helseforetak, samt fortsette arbeidet med å tilpasse forsyningssenterets
varesortiment til helseforetakenes behov.
Gjennom sortimentsplanen er det gjennom 2016 også identifisert potensielle
gevinster som Helseforetakene kan ta ut ved implementering av nye avtaler.
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OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal etablere rutiner for systematisk
oppfølging av avtaleimplementering i helseforetakene og
tap av gevinster ved forsinket implementering.

Det er utviklet en ny metodikk for systematisk oppfølging av
avtaleimplementering og tap av gevinster ved forsinket
implementering. Metodikken baserer seg på business case som
utarbeides i starten av en anskaffelse, så videre til resultatet av
anskaffelsen, og hva dette betyr konkret for helseforetakene ved å
implementere til fastsatt tid. Verktøyet som benyttes er
innkjøpsportalen.

Helse Sør‐Øst RHF skal avklare omfanget av
virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til
Sykehusinnkjøp HF. Sykehuspartner skal delta i dette
arbeidet samt delta i forberedelser til
virksomhetsoverdragelsen etter avtale med
Sykehusinnkjøp HF. Virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 31.12.2016.

Innkjøp og logistikk ble ikke virksomhetsoverdratt i 2016, men
1.januar 2017.
Helse Sør‐Øst RHF og Sykehuspartner HF har avklart omfanget av
virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp,
og Innkjøp og logistikk har fortsatt daglig drift frem mot
virksomhetsoverdragelsen.
Målkrav innen innkjøp og logistikk vil videreføres til
Sykehusinnkjøp etter gjennomført virksomhetsoverdragelse.

Sykehuspartner skal fortsette daglig drift frem mot
virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF. I denne
perioden skal det ikke foretas disposisjoner som på
binder opp det nye helseforetaket

Det vil ikke bli foretatt disposisjoner som forplikter det nye
selskapet, kun ansettelser for å sikre daglig drift er utført, og dette
i dialog med RHF‐et.

Kvalitetssikre avtaleporteføljen innen 1.6.2016

Arbeidet er utført gjennom eget prosjekt innenfor programmet
Fremtidens Sykehuspartner (FSP).
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Styringsparametre knyttet til Innkjøp og logistikk
Mål og styringsparameter for Sykehuspartner innkjøp og logistikk er i hovedsak i henhold til plan. Leveringspresisjon HSØ forsyningssenter
har stabil og god kvalitet. Plan for modell for tjenesteprising utarbeides.
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Leveransepresisjon HSØ
Forsyningssenteret

96%

96%

Gjennomsnittlig leveringspresisjon for året er 96%

Måle og rapportere ledetider og
ressursbruk i regionale
anskaffelsesprosjekter.

Etablert baseline og
konkrete målinger med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017
Etablert baseline og
konkrete målinger med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017

‐

Det er opprettet ny funksjonalitet i Innkjøpsportalen for å kunne lettere måle
ledetider og ressursbruk i anskaffelsesprosjekter. Det er gjennomgått opplæring
av Helseforetakene og internt i Innkjøp og logistikk.

Modell for tjenesteprising for
innkjøp og logistikk skal etableres av
Sykehuspartner i en dialog med
Helse Sør‐Øst RHF, slik at denne er
klar for implementering i 2017.

‐

‐

Det er utarbeidet et notat for prising og systemstøtte som har blitt presentert for
Helse Sør‐Øst RHF. Det ble konkludert med at dette p.t ikke er en mulig løsning
nasjonalt. Dette området er foreløpig umodent og mangler forankring i
Helseforetakene. Helse Sør‐Øst RHF i dialog med og Innkjøp og logistikk har ikke
prioritert dette i 2016. Det har isteden vært fokus på det nasjonale prosjektet for
etablering av Sykehusinnkjøp HF.
Tiltak i 2017: Videre arbeid med etablering av SLA‐er og forankring av en mulig
tjenesteprismodell i Helseforetakene.

Koordinere, administrere og
videreutvikle konseptet for
kompetanseutvikling i samråd med
Helse Sør‐Øst RHF ‐ Utviklet og
gjennomført kurs i modul 3 og 4

Utvikle og gjennomført
kurs i modul 3 og 4

‐

Modul 3 ble gjennomført etter planen, og planen for gjennomføringen av modul 4
er ferdigstilt, men forankringen i Forum for Innkjøp og Logistikk har blitt utsatt og
det var derfor ikke realistisk å gjennomføre modul 4 i 2016. Helse Sør‐Øst RHF har
vært involvert i prosessen gjennom hele 2016.
Tiltak i 2017: Modul 4 vil bli gjennomført ved hjelp av logistikkressurser fra Vestre
Viken HF, Helse Sør‐Øst RHF og Sykehuspartner. Årshjul for Modul 1‐4 er
utarbeidet for gjennomføring i 2017.

Effekter og gevinster av arbeidet
med regionale
anskaffelsesprosjekter.

Ny funksjonalitet i innkjøpsportalen gjør det mulig å lettere måle effekter og
gevinster i anskaffelsesprosjekter. Den viser også tap ved forsinket
implementering. Det er gjort omfattende analyser rundt BusinessCase 3 til
artroskopi anskaffelsen som ble presentert i Forum for Innkjøp og Logistikk i
september. Denne analysen presenterte blant annet effekter, gevinster, og
detaljer rundt hvem som kjøper hva på og utenfor avtale. Denne form for
oppfølging av avtaler er ønskelig for både Helseforetakene, leverandørene og
Innkjøp og logistikk, for å måle effekter og gevinster.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav
Mål 2016

Status

Kommentar

Iht. regjeringens eierskapspolitikk skal Sykehuspartner
føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk og forsikre seg om
at ansatte hos leverandører, også i andre land, har
forsvarlige vilkår.
Nasjonal helse‐ og sykehusplan. Forslagene som er lagt
fram i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse‐ og
sykehusplan (2016–2019) vil få stor innvirkning på
virksomheten i de regionale helseforetakene og
underliggende virksomheter. Sykehuspartner må gjøre
seg kjent med innholdet i meldingen.

Ledelsen er kjent med innholdet i meldingen.

Deltakelse i utviklingsarbeid ‐Det forutsettes at de
regionale helseforetakene bidrar i utviklingsarbeid i
spesialisthelsetjenesten som er gitt i oppdrag til
Helsedirektoratet, Direktoratet for e‐helse og
Folkehelseinstituttet. Når det er nødvendig forutsettes
det at Sykehuspartner bidrar med fagressurser etter
nærmere forespørsel fra Helse‐ Sør‐Øst RHF.

Sykehuspartner deltar i relevante nasjonale prosjekter

Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle
nivåer. Styret for Sykehuspartner skal ha en aktiv rolle for
å sikre at den samlede virksomhetsstyring omfatter
bedre etterlevelse av faglige retningslinjer,
standardisering på flere områder og erfaringsoverføring
basert på beste praksis.

Sykehuspartner har etablert faglige retningslinjer, som blant annet
virksomhetsovergripende policy for kvalitet og risikostyring. Disse
er gjort tilgjengelige i Kvalitetsportalen. Det er etablert et
revisjonsprogram , som gir informasjon om etterlevelse. Ledelsens
gjennomgåelse bidrar til erfaringsoverføring, og
rapporteringsregimet gir informasjon om status om framdrift for
tiltak for å sikre standardisering og beste praksis.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Helse Sør‐Øst RHF understreker betydningen av å arbeide
med lærings‐ og forbedringstiltak og tiltak på systemnivå
for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i
sammenheng med helse‐, miljø‐ og sikkerhetsarbeid.

Sykehuspartner har etablert en prosess for håndtering av avvik fra
helseforetakene, og arbeider videre med å implementere en
standardisert avvikshåndterings‐ og forbedringsprosess/system
som ferdigstilles i løpet av 2017. En læringssløyfe er inkludert i
prosessen, og gir mulighet til å systematisere aktiviteter for å
forbedre pasientsikkerhet. HMS er en del av styringssystemet i
Sykehuspartner.

Innføring av nøytral merverdiavgift ‐Det legges til grunn
at Sykehuspartner ikke gjør tilpasninger som vil være i
strid med intensjonene med innføring av nøytral
merverdiavgift.

Ivaretatt.

Sykehuspartner skal bidra til å rekruttere og utvikle
kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå

Sykehuspartner har p.t. en kvinneandel på 45 % på toppledernivå.
Det er 40 % kvinner i foretaket totalt.
Vil fortsette å ha fokus på kvinneandel ved alle tilsettinger i
lederstillinger.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016
Sykehuspartner skal etablere rutiner som sikrer at
alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk‐teknisk utstyr
blir meddelt til alle helseforetak og leverandører

Status

Kommentar
En godt implementert Major Incidents prosess i Sykehuspartner
ivaretar at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og MTU blir varslet
helseforetak, og når relevant også til leverandør. Varsling gjøres fra
hendelsen inntreffer og frem til saken er løst.
Gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører
innenfor informasjonssikkerhet, varsles også Sykehuspartner HF
om det blir gjort kjent sårbarheter i EPJ, PAS og MTU‐systemer som
benyttes i regionen.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016
Sykehuspartner skal videreføre arbeidet med å
gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for
kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at
planene og systemene er koordinert med berørte parter,
og gjennomføre øvelser regelmessig.

Status

Kommentar
• Risiko‐ og sårbarhetsanalyse av beredskap er gjennomført i siste
kvartal 2016 med et meget godt resultat. Funn og anbefalinger
fra denne blir fulgt opp i løpet av 2017.
• Opprettet driftslokasjon RDS2.
• Samtlige datasentre og hovedkommunikasjonsrom er sikret med
avbruddsfri strømforsyning. Driftssentret er også sikret med
avbruddsfri strømforsyning på begge lokasjoner (RDS1 og RDS2).
Bortfall
av vannforsyning er i utgangspunktet ikke vurdert som
•
kritisk for Sykehuspartner HFs virksomhet på kort sikt.
• Sykehuspartners beredskapsplanverk består av en overbyggende
hovedberedskapsplan med delplaner for hvert enkelt
virksomhetsområde der hvor det er relevant. Samtlige planer
rulleres årlig og evt. oppdateringer er gjennomført.
• Det har vært gjennomført en felles øvelse for alle
virksomhetsområdene i Sykehuspartner, i tillegg til flere lokale
øvelser innenfor det enkelte virksomhetsområde. En av de lokale
øvelsene har vært gjennomført i samarbeid med andre.
• Det er til sammen gjennomført tre øvelser internt i løpet av
2016.
• Cyber Resilience 2016 ble gjennomført i mars 2016 med en
rekke forskjellige momenter knyttet til de forskjellige
virksomhetsområdene i Sykehuspartner.
• Øvelse Ekstremværet Odin ble gjennomført i desember 2016,
og hadde til hensikt i å trene Driftssenteret i et ekstremvær
scenario med påfølgende utfall av IKT, herunder test av
nødprosedyrer for utfall av standard IKT.
• I november ble det gjennomført en øvelse sammen med AMK
Vestfold og Telemark, der Sykehuspartner deltok med
ressurser fra Prehospital IKT.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal rapportere årlig på det systematiske
arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet.

Det er laget en årsrapport på det systematiske arbeidet med
beredskap for 2016. Rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i
2016, herunder status for Sykehuspartner HFs beredskapsplaner,
øvingsaktiviteter, rutiner i planverk for håndtering av volds og
trusselsituasjoner mot egne ansatte, samt risiko‐ og
sårbarhetsanalyse og sikring av god beredskap for kritisk
infrastruktur.
Risiko‐ og sårbarhetsanalyse er gjennomført i siste kvartal 2016
med et meget godt resultat. Funn og anbefalinger fra denne blir
fulgt opp i løpet av 2017.

Sykehuspartner skal avsette ressurser for deltakelse i
ByggIT‐prosjektet

Helse Sør‐Øst RHF besluttet før sommeren 2016 å ikke videreføre
prosjektet. Det ble avholdt møte med Helse Sør‐Øst RHF for å
ivareta dialog om hvordan Sykehuspartner HF kan understøtte IKT
byggområdet uten prosjektet. Dialogen fortsatte gjennom høsten.
Status ved utgangen av året er at Helse Sør‐Øst RHF har valgt å ikke
videreføre prosjektet, og tiltaket er ikke lenger relevant.

Sykehuspartner skal delta i arbeidet med videreutvikling
av fellesløsningen på helsenorge.no‐plattformen

Det er besluttet opprettet et prosjekt for utvikling og ibrukstakelse
av HelseNorge.no i HSØ: Prosjektet skal kjøres i regi av RKL. Det er
avtalt at Sykehuspartner deltar med ressurser når prosjektet starter
opp.

Overføring av oppgavene gjennomført av innsatsteamet til
HSØ

HSØ har valgte å gå bort fra en virksomhetsoverføring av oppgaver
og ressurser tilknyttet innsatsteamet i Sykehusparter.
Tilgjengelighetsprosjektet vil fortsatt eies og styres fra RHFet, men
hvor Sykehuspartner leverer kapasitet på utvalgte delprosjekter.

Tydeliggjøring og spissing av Sykehuspartners oppgaver.
Helse Sør‐Øst RHF vil i 2016 iverksette et prosjekt som skal
tydeliggjøre og spisse Sykehuspartners oppgaver.
Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet.

Arbeidet er lagt i bero av HSØ. Mandat for en forstudie er
utarbeidet, men ikke endelig godkjent.
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HMS og ytre miljø
Det arbeides systematisk med HMS gjennom opplæring og oppfølging, og med ekstra fokus på håndtering og
ivaretakelse av arbeidsmiljø i tilknytning til endringsprosesser. Medarbeiderundersøkelsen er sendt ut til alle
medarbeidere, og med en svarprosent på 96%. Videre jobbes det med å integrere HMS og ytre miljø i større grad.
For ytre miljø arbeides det med å forberede ny periodisk revisjon i mars.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat
1. tertial

Resultat
2. tertial

Resultat
3. tertial

Kommentar

5,4%

5,9%

6,15%
(pr. nov.)

Sykefraværet hittil i år har steget med underkant av en prosent for
SP totalt. I årets siste måneder har imidlertid fraværet i alle
ovennevnte virksomhetsområdene stabilisert seg. Utviklingen følges
fortløpende og tiltak iverksatt.

NA

7

0

0

Ingen internt registrerte HMS‐avvik eller HMS‐avvik etter tilsyn.

NA

76%

82%

100%

16 av 16 verneområder har oppdaterte HMS‐handlingsplaner etter
utført vernerunde.

HMS hendelser

NA

0

0

0

Ingen registrerte HMS‐hendelser i 3 . kvartal

Personskadefrekvens

NA

1

0

1

En registrert personskade, mindre enn en dags fravær

Lukkerate for HMS‐avvik

NA

0

0

0

Sykefravær
5%
Antall HMS avvik etter
tilsyn
HMS‐handlingsplaner
etter vernerunder

Status på HMS‐arbeid og ytre miljø
•
•
•
•
•
•

HMS‐lederopplæring gjennomført 21. 09. Grunnopplæring for nye verneombud gjennomført i perioden oktober‐
desember.
Medarbeiderundersøkelsen (psykososialt kartleggingsverktøy) gjennomført, 96% svar, pågående oppfølging med frist
1. februar 2017.
Vernerunder gjennomført i mai‐juni med etterfølgende handlingsplaner.
Lederstøtte for håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i endringsprosesser skjer via lederopplæring og utvikling (LUP,
endringsnettverk og MU‐oppfølging).
Resultatet etter periodisk revisjon for ytre miljø i april 2016 var totalt 27 funn hvorav 10 er lukket og 17 godkjent. Tiltakene
som ble godkjent er gjennomført.
Det vil bli arbeidet med en mer konsistent vurdering av status for ytre miljø gjennom entydige og omforent indikatorer.
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Revisjoner – Eksterne revisjoner og tilsyn
Det arbeides systematisk med koordinering av revisjoner og tilsyn og oppfølging av tiltak for å lukke påpekte
funn. Rapportene legges ut i Kvalitetsportalen.
Revisor/tilsyn

Målet med revisjonen/tilsynet

Riksrevisjonen
Utvidet kontroll av
økonomistyring og ressurs‐
utnyttelse på IKT‐området i
Sykehuspartner HF

Undersøke om Sykehuspartner har en økonomistyring og
ressursutnyttelse på IKT‐området som understøtter
måloppnåelse på krav gitt av Helse Sør‐Øst RHF om å levere
kostnadseffektive tjenester.

Rapporten ble offentliggjort 10. november 2016, hvor det ble
gitt anbefalinger til Helse‐ og omsorgsdepartementet og Helse
Sør‐Øst RHF basert på rapporten.

Konsernrevisjonen
Rapport 3/2016
Kjøp og innleie av ressurser til
det regionale programmet
Digital fornying
Konsernrevisjonen
Rapport 2/2014
Revisjon av Sykehuspartner

Kartlegge og vurdere om det er god styring og kontroll i
prosessen som er etablert for å kjøpe eller leie inn ressurser
til det regionale programmet Digital fornying. Revisjonen
har omfattet Sykehuspartner HF og Helse Sør‐Øst RHF.

Handlingsplanen for Rapport 3/2016 har et tiltak igjen, som
strekker seg inn i starten på 2017. Det er å få på plass en
overordnet avtale for å dekke innleie fra Sykehuspartner til
Digital fornying i samarbeid med Helse Sør‐Øst RHF.

Kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og
kontroll innenfor et utvalg av prosesser i Sykehuspartner.
Målet har videre vært å bidra til forbedring av
Sykehuspartner sine prosesser for virksomhetsstyring,
risikostyring og intern styring og kontroll for understøttelse
av Sykehuspartner sin måloppnåelse.
Påse at grossisten etterlever myndighetenes krav til
legemiddelgrossistenes virksomhet, samt andre aksepterte
faglige normer, slik at legemidlenes kvalitet ikke forringes
fra produsenten overlater dem i grossistens varetekt og til
detaljisten overtar ansvaret for legemidlene.
Bekrefte styringssystemets overensstemmelse med
standardens krav. Evaluere styringssystemets virkningsgrad
på å sikre at organisasjonen er i stand til å tilfredsstille
relevante krav i lover og forskrifter og kontraktsmessige
krav, samt å oppnå fastsatte mål.
Vurdere hvorvidt prosessene er underlagt god styring både
fra HSØ og SP, er designet på en hensiktsmessig måte slik at
den utføres innenfor de rammer som er satt av HSØ og
ivaretar god internkontroll, samt hvorvidt
etablerte prosesser og rutiner etterleves.

Konsernrevisjonen har avsluttet sin oppfølging av revisjonen.
Gjenstående tiltak er foretaksovergripende og inngår i IMod.
Arbeidet forsetter ut 2018 for å automatisere tilgangsstyring
for kliniske tilganger.

Tilsyn med Sykehuspartner HF
15. juni 2016 av Statens
legemiddelverk (SLV).

DnV GL
Periodisk revisjon iht. ISO
14001 (Miljø)

PwC
Revisjon av anskaffelser i
Sykehuspartner for HSØ på
oppdrag fra RHFet
PwC

Lønnsrevisjon

Status

Kommentar

Det ble identifisert 16 observasjoner, hvorav 15 ble definert
som avvik. Dokumentasjon på lukking av alle avvik ble sendt
inn 18. oktober 2016. Ingen tilbakemelding fra SLV er mottatt i
denne sammenheng p.t.
Neste periodiske revisjon vil gjennomføres i 20. – 24. mars
2017.

Den utvidede revisjonen omfattet anskaffelsesprosessene til
HSØ, hvor den operative anskaffelsen er outsourcet til
Sykehuspartner.
Rapporten ble sendt til konserndirektøren i RHFet 28.
september 2016.
Rapporten er gjennomgått, og tiltak etableres i en
handlingsplan i løpet av januar 2017. Antatt ferdigstillelse av
alle tiltak er innen juni 2017.

Lukkede revisjoner/tilsyn fjernes fra oversikten i neste tertialrapportering.
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Revisjon – Interne revisjoner
11 av 14 interne revisjoner er utført. 2 er utsatt til 2017, 1 pågår.
Kvalitetsavdelingen har utarbeidet en prosess for interne revisjoner og er nå ferd med å utarbeide
revisjonsprogrammet for 2017.

Revisjonsprogrammet inneholdt 14 revisjoner for gjennomføring i 2016.
Revisjonsområde (tema)

Omfang

Tidsperiode

ISO 14001 (Miljøstyring)

Miljøkrav i anskaffelser og leverandøroppfølging
Lov om offentlige anskaffelser (5 lokasjoner = 5 revisjoner)

Uke 4‐6, 2016 ‐ Utført

Anskaffelsesprosjekt IoL

Anskaffelsesprosjekter gjennomført i 2015 i IoL

Start 29.02.2016 ‐Utført

Håndtering av rent og sterilt
gods

Mars 2016 ‐ Utført

Informasjonssikkerhet

Forsyningssenteret til Bring Warehousing AS. Alle prosesser
knyttet til håndtering fra varer kommer inn til plukk
grov/sterilrom og ut klart til distribusjon inkludert retur.
Oppfølging brannmursrevisjon

Informasjonssikkerhet

Beredskapsplanverk hos Telekom

Medio april – Utført

Informasjonssikkerhet

Tilgang til admin‐servere

Mars 2016 ‐ Utført

Informasjonssikkerhet

Rettigheter til brukerstøtte

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsinnstillinger i Active Directory for OUS HF

Medio september – medio november,
2016, ‐ Pågår
Mars 2016 ‐ Utført

Informasjonssikkerhet

Avhending av IKT‐utstyr

Informasjonssikkerhet

Tilgang til tilgangsgrupper for unntaksgruppene for internett

Medio oktober – medio desember, 2016 –
utsatt til 2017
Juli ‐ utført

Kundeorientering

Har Sykehuspartner en gjennomgående kundekultur?

Q4‐2016 – Utsatt til 2017

Februar/mars 2016 ‐ Utført

Siden revisjonsprogrammet ble godkjent i ledergruppen, 01.03.2016 er det lagt til tre nye revisjoner:
• Håndtering av rent og sterilt gods, IoL ‐ Utført
• Intern kontroll av anskaffelsesprosjekter , IoL ‐ Utført
• Revisjon av unntaksgrupper for internett, IS ‐ Utført
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Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
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Status for prosjektene i Fremtidens Sykehuspartner
Prosjekt /Sentrale leveranser

Status

Kommentarer

Kundetjenester
• Definere og beskrive ny tjenestemodell
• Definere Sykehuspartners applikasjonsportefølje i 15‐25
kundetjenester
• Etablere regime for styring av kundetjenestene
• Oppdatere strukturen i tjenestekatalogen

Implementering av prioriteringsmekanismen for tjenesteendringer pågår,
herunder forankringsaktiviteter hos HFene, samt forbedring av interne
prosesser. Prosjektet ligger ca. en måned bak plan for oppstart av
regional prioritering (nå planlagt operativ fra 01.02.2017).
Det utarbeides en plan for videre arbeid med styring av kundetjenestene,
samt videre detaljering for styring av "de 7" ‐ i samarbeid med de
nyrekrutterte kundetjenesteansvarlige.

Forbedret tjenesteavtale
• Ny tjenesteavtale 2017 (v1.0) og 2018 (v2.0)
• Informasjon, opplæring og forankring
• SSA‐rammeavtale (Sykehuspartner <‐> HF/RHF)

Utkast til 2017 avtalen er ferdigstilt i tråd med justert ambisjonsnivå. Det
pågår nå en prosess med forankring og godkjenning av endringene med
Helse Sør‐Øst. Ny frist og forventet dato for signering av foretakene er
satt til 1.3.2017. Det jobbes videre med rigging av prosjektet for det
videre arbeidet med 2018 avtalen, og det forventes at ny prosjektleder er
på plass i løpet av kort tid.

Prosess og verktøy
• Beskrive og implementere prioriterte verktøy og prosesser
for SCD
• Forbedre/videreutvikle prosesser mot markedets beste
praksis til FMO
• Etablere SIAM‐funksjon innen FMO

Prosjektet har full fokus på å gjennomføre nødvendige endringer på
prosesser og verktøy i forhold til virksomhetsoverdragelsen 1.5.17, og
ligger nå i iMod programmet.
Prosjektet har utarbeidet et beslutningsunderlag for tilbudsprosessen i
Sykehuspartner og jobber videre med designgjennomgang av de
prosessene hvor vi har hatt dialog med HPE for å få opp et helhetlig bilde
av løsningen. Denne blir brukt for å kunne berike plan for implementering
og forberede opplæring og gjennomgang med linjen.

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd
• Etablere avviks‐ og forbedringssystem
• Forbedre kvalitets‐ og styringssystem
• Forbedre styringssystem for informasjonssikkerhet og heve
sikkerhetskultur

Prosjektets leveranse, Publiseringsplattformen for roller (rollekatalog) og
prosess og prinsipper for dokumentstyring, er levert.
Nytt avvikssystem er forsinket fra 1. mai til 1. oktober. Prosjektet følger
opp denne leveransen tett.
Prosjektet vil videre ferdigstille leveranse knyttet til styringsmodell for
prosessarbeid. Aktivitetene knyttet til informasjonssikkerhet er i henhold
til plan.

Organisasjon
• Ny organisering (utarbeide, forankre og implementere) i
flere steg.

I neste periode vil fokuset være å følge opp organisasjonsaktiviteter som
er kritisk for virksomhetsoverdragelsen 1.5.17.
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Status for prosjektene i Fremtidens Sykehuspartner
Prosjekt /Sentrale leveranser

Status

Kommentarer

Lisenskontroll
• Målbilde og løsningskonsept
• Prosesser og rutiner for lisensforvaltning
• Ny lisenspolicy
• Ny strategisk leverandøravtale/samarbeidsavtale for lisensforvaltning
• Identifisere behov for tilpasninger i eksisterende systemportefølje, og
vurdere behov for anskaffelse.

Prosjektet har utarbeidet målbilde og løsningsforslag for
lisenskontroll, og er nå i gjennomføringsfasen.
I kommende periode vil prosjektet:
• Fortsette arbeidet med å ta frem policy og
forvaltningsdefinisjon.
• Arbeide videre med detaljering og dokumentasjon av
prosessene.
• Sikre samarbeid og informasjonsutveksling med iMod.

Kundedialog
• Vurdering av de vesentligste endringsbehovene i kundedialog og
kundekommunikasjon
• Prinsipper for kundedialog og‐informasjon
• Modell for kundedialog og kundeinformasjon, føringer, ansvar og
myndighet
• Årsplan for regulære aktiviteter i kundekommunikasjon og ‐informasjon
• Initiere og gjennomføre endringshåndtering

Prosjektet har etablert oversikt over de vesentligste
endringsbehovene for kundedialog. Det jobbes videre med
endringsbehov knyttet til følgende verdistrømmer:
1) Sikre god kommunikasjon for saker som eskalerer fra 2.
linje til 3. linje
2) Styrke kundenes tillit til Sykehuspartners leveranseevne
3) Forbedre rapportene, sikre konsistens og kundeverdi.
Fremdrift på prosjektets leveranser er noe bak plan.

Tjenesteprising
• Endring av prismodell til forbruksbasert/aktivitetsbasert prising

Prosjektet er i konseptfasen, og det jobbes med å utarbeide
en foranalyse rapport. Det jobbes med å få på plass ny
prosjektleder, og å sikre en god overlevering av prosjektet.

Etablere avdeling Kontraktsstyring i Sykehuspartner

Prosjektet er gjennomført og avsluttet.
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Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling ‐ mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde‐ og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling ‐ øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 ‐ Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
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Risikovurdering pr. desember 2016
Overordnet risikobeskrivelse
1 ‐ Styringsmodell og prioritering: Svak styring av tjenestene eller
mangelfull prioritering – manglende «verdi for kunden»

2 ‐ Vedlikeholdsetterslep: Økende vedlikeholdsetterslep eller
3

6

2

1

4

7

8

manglende modernisering ‐ økende antall kritiske hendelser, økte
driftskostnader og problemer med tilgang til kompetanse

3 ‐ Kapasitetsutfordring knyttet til målkrav: Mange samtidige
endringer ‐ lavere endringsevne eller lavere evne til å levere iht.
ambisjon
9

4 ‐ Leveranseprosesser: Uferdige leveranseprosesser for
tjenesteendring/SLA – avvik på leveranseplan
5

5 ‐ Informasjonssikkerhet: Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner
er ansvarlig for vesentlige brudd på informasjonssikkerhet ‐ svekket
pasientsikkerhet og omdømme

6 ‐ Kvalitet i leveranser: Manglende kvalitet i leveranser – ustabil drift
eller forsinkelse og forlenget investering i systemer som skal avvikles

7 ‐ Leverandørstyring: Svak styring av leveranser fra eksterne
leverandører ‐ økte kostnader, forsinkelser og problemer med
forpliktelser

8 ‐ Ekstern partner: Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet –
manglende kapasitet til implementering, økt krav til beslutningsevne,
forlenget transisjonsperiode eller uoverensstemmelse om utførelse
og økonomi

9 ‐ Kompetanseutvikling: Feil kompetanse – svekket leveranse‐ og
konkurranseevne

Risikostyring og tiltak
# Område

Styrings‐
1 modell og
prioritering

2

Risiko

Svak styring av tjenestene eller mangelfull prioritering – manglende
«verdi for kunden»

Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering ‐
Vedlikeholds‐
økende antall kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer
etterslep
med tilgang til kompetanse

Sannsynlighet
Tiltak
/ konsekvens

Moderat/
Moderat

• Etablere og forankre regional prioriteringsmodell
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 1/3
• Definere tjenesteporteføljen inn i 15‐25 regionale
brukertjenester
• De 7 største tjenestene er kundeorienterte og regionalt styrt
• Styrket arbeide med konsolidering og applikasjonsmigrering

Stor/ Alvorlig

• Målrettet arbeide for å redusere kritiske hendelser 1A
• Prosjekt «Sikker og stabil drift – AHUS» gjennomføres rettet
mot områder med de største driftsutfordringene
• Gjennom Digital fornying prioriteres tiltak spesifikt rettet
mot sikker og stabil drift bla. knyttet til AHUS
• Endringer koordineres gjennom endringsprogrammet
Fremtidens Sykehuspartner og iMod

Kapasitets‐
utfordring
3
knyttet til
ambisjon

• Gjennom Fremtidens Sykehuspartner involveres
organisasjonen aktivt i endringsprosessene
Mange samtidige endringer ‐ lavere endringsevne eller lavere evne til
Stor/ Moderat • Innføre endrede prosesser, roller og verktøy gjennom
å levere iht. ambisjon
prosjekt Prosess og Verktøy
• Etablere beslutningsfora i henhold til plan
• 0 avvik på kundeplan 2016
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 1/3

4

Leveranse‐
prosesser

Manglende implementering av nye leveranseprosesser for
tjenesteendring/SLA – avvik på leveranseplan

Moderat/
Moderat

• Videreutvikle og følge opp leveranseprosesser som
understøtter leveranseplan
• Egen leveransemodell for MTU
• Etablere og levere iht. egen plan og leveranseprosess for
utvalgte standard bestillinger
• Etablert omforent kundeplan per HF
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan

Risikostyring og tiltak
# Område

Risiko

Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er ansvarlig for vesentlige
Informasjons‐
brudd på informasjonssikkerhet ‐ svekket pasientsikkerhet og
5
sikkerhet
omdømme

6

Kvalitet i
leveranser

Leverandør‐
7
styring

Sannsynlighet
Tiltak
/ konsekvens
• Overvåkes; ivaretas gjennom etablert regime
Meget liten/
Svært alvorlig

• Forbedringsaktivitet for å øke prosjektmodenhet innen
utvalgte områder
• Reduksjon av avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang for
prosjekter
• Utvikling av bredere testscenarioer som avdekker ytelse og
ustabilitet før overlevering til drift
Manglende kvalitet i prosjektleveranser – ustabil drift eller forsinkelse
Stor/ Moderat
og forlenget investering i systemer som skal avvikles
• Oppdatert overleveringsprosess i prosjektveiviser
• Involvering og kompetanseoverføring mellom linje og
prosjekt
• Innføring av produksjonskontroll
• Oppfølging av etterlevelse av prosesser og krav til
overlevering til produksjon
• Kvalitetssikre avtaleporteføljen
Svak styring av leveranser fra eksterne leverandører ‐ økte kostnader,
Moderat/ Stor • 100 % kontroll på lisenser
forsinkelser og problemer med forpliktelser
• Etablere kontraktstyring
Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet – manglende
kapasitet til implementering, økt krav til beslutningsevne, forlenget
transisjonsperiode eller uoverensstemmelse om utførelse og
økonomi
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Ekstern
partner

9

Kompetanse‐
Feil kompetanse – svekket leveranse‐ og konkurranseevne
utvikling

Liten/ Alvorlig

• Etablert dedikert prosjekt for å ivareta transisjon og
transformasjon ‐ iMod
• Forlenget transisjonsperiode – overvåkes
• Mangelfull avtale – overvåkes; følges opp gjennom iMod
• Mottaksprosjekt

Liten/ Alvorlig

• Overvåkes: ivaretas gjennom etablerte prosesser
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Styret godkjenner Årlig melding 2016.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år
sende melding til departementet om foretaket og dets virksomhet. Meldingen skal også
omfatte helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.
Tilsvarende er det i helseforetakenes vedtekter lagt til grunn at helseforetakene i Helse SørØst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal godkjennes av styret for
helseforetaket.
Som grunnlag for å utarbeide årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst er tilbakemelding på de
delene av styringsbudskapet fra Helse- og Omsorgsdepartementet som inngår i oppdrag og
bestilling 2016 til helseforetakene oversendt innen fristen på 20. januar.
Frist for oversending av ferdig styrebehandlet årlig melding 2016 fra helseforetaket er 1.
mars 2017.
Alle virksomhetsområder og staber har vært involvert i arbeidet med å svare ut innholdet i
årlig melding. Grunnlaget for besvarelse bygger på operasjonalisering og resultatoppfølging
gjennom 2016 for målkrav gitt gjennom «Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuspartner HF»
fra Helse Sør-Øst RHF.

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
I årlig melding er det gitt en beskrivelse av Sykehuspartner HF og dets virksomhet, herunder
også resultater og måloppnåelse med henhold til «Oppdrag og bestilling 2016 for
Sykehuspartner HF».
Sykehuspartner HF har nådd de fleste målkravene som ble kommunisert gjennom oppdragog bestillingsdokumentet for 2016. Mål som ikke er oppnådd i 2016 vil ferdigstilles i løpet av
2017 som beskrevet i Årlig melding del 2 «Rapporteringer».
3. Administrerende direktørs vurderinger
Det innstilles på at styret i Sykehuspartner HF godkjenner årlig melding. Godkjent årlig
melding rapporteres videre til Helse Sør-Øst RHF i henhold til foretakets vedtekter og
overordnede krav fra Helse- og omsorgsdepartementet.
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Sykehuspartner HF
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DEL I:

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

1. INNLEDNING
1.1. Sykehuspartners oppgaver og organisering
Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle
sykehusene i regionen, og har som oppgave å levere, drifte og forvalte tjenester innen disse
kategoriene.
Sykehuspartner HF har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av
regionens IKT-løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Sykehuspartner har et
særskilt ansvar for standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen og skal levere
standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet. Sykehuspartner skal stille nødvendig kompetanse og
kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter,
etter bestilling fra Digital fornying. Sykehuspartner har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak
fra prosjekt til forvaltning og drift.
IKT-området representerer om lag 85 % av aktiviteten i Sykehuspartner HF, der Sykehuspartner
HF er ansvarlig for drift, forvaltning og kundeservice for foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.
Samlet portefølje er på ca. 2500 applikasjoner, hvorav 800 kritiske IT-tjenester overvåkes 24/7.
Foretaket betjener ca. 80 000 brukere i Helse Sør-Øst og støtter ca. 57 000 arbeidsstasjoner.
Foretaket skal også levere kapasitet og kompetanse inn i prosjektene under det regionale
samordnings- og standardiseringsprogrammet Digital fornying. Det er levert ca. 280
fulltidsekvivalenter prosjektressurser per måned i 2016 til Digital fornying. Sykehuspartner skal
sikre prosesskvaliteten og øke profesjonaliteten i prosjektgjennomføringen i foretaksgruppen.
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen
ved hjelp av en ekstern partner. Sykehuspartner er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot
helseforetakene sammen med implementering og oppfølging av kontrakten med Hewlett Packard
Enterprise (HPE) som ekstern partner. Avtalen omfatter modernisering og drift av IKTinfrastrukturen, herunder en virksomhetsoverdragelse og overtagelse av driftsansvaret for dagens
infrastruktur innen 1.mai 2017.
HR, økonomi og regnskapstjenester (HRØR) forvalter HR og økonomi- og innkjøpssystemer
(ERP) og leverer regionale HR-tjenester til alle ansatte i Helse Sør-Øst, herunder behandles ca. 45
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 forsyning av forbruksmateriell til
helseforetakene gjennom Helse Sør-Øst sitt regionale forsyningssenter. Fra 1.januar 2017 har det
nasjonale selskapet Sykehusinnkjøp HF fått ansvaret for å inngå og forvalte innkjøpsavtaler på
vegne av for Helse Sør Øst og de andre helseregionene. Ansvaret for Helse Sør-Øst
forsyningssenter, forvaltning av master data management og logistikk, og ansvaret for strategiske
IKT avtaler er fortsatt tillagt Sykehuspartner.
Sykehuspartner HF er fra 1. oktober 2016 organisert i seks virksomhetsområder:
• Kunder og tjenester
• Plan og styring
• Tjenesteutvikling
• Produksjon
• HR, økonomi og regnskapstjenester
• Innkjøp og logistikk
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Virksomhetsområdet innkjøp og logistikk ble avviklet med virksomhetsoverdragelsen til
Sykehusinnkjøp HF.

Sykehuspartner HF sin organisasjon i 2016

Sykehuspartner HF har ca. 1460 ansatte fordelt på hovedkontoret i Drammen og
avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til
utplassering på de ulike helseforetakene i foretaksgruppen.
1.2. 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
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1.3. Mål for Sykehuspartner i 2016
Målbilde 2020 for foretaket ble utarbeidet høsten 2015. Målbildet omfatter 3 strategiske retninger:
- Leveransekraft, gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester
- Verdi for kunden, synliggjort for helseforetak og pasient
- Best på helseteknologi, vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden

«Leveransekraft» har vært prioritert strategisk retning i 2016. Målbildet er lagt til grunn for
etablering av årlige mål, sammen med årlig oppdrags- og bestillingsdokument og øvrige sentrale
styringsrammer.
Sykehuspartner HF har hatt følgende hovedprioriteringer i 2016:
1.
2.
3.
4.

Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Bedre bruker- og kundeopplevelser
Gjennomføring av utvalgte prosjekter

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll
Sykehuspartner HF har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver målene, måleparametrene
og rapporteringsregimet til foretaket i henhold til oppdrag og bestilling for 2016. Fremdrift,
sammen med status på målkrav, er rapportert til styret og eier gjennom året. Sykehuspartner HF
arbeider kontinuerlig med å tydeliggjøre, forenkle og formalisere prosessen når det gjelder
nedbryting av målene fra strategisk til operativt nivå, samt å etablere et robust regime for
oppfølging av tiltakenes framdrift og effekt. Dette innebærer utarbeidelse av tydeligere
ytelsesindikatorer, forbedring av rapporteringsprosessen, samt anskaffelse av et
avvikshåndteringssystem. Det er gjort et betydelig løft på området i 2016, ved blant annet
etablering av prosesser for mål-, resultat- og risikostyring.
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Sykehuspartner HF har etablert et rapporteringsregime som tilfredsstiller lov- og eierkrav,
styrevedtak, interne behov, samt bidrar til å sikre måloppnåelse. Styringsparametre og tiltak
knyttet til økonomi, tjenesteleveranse, kundetilfredshet og bemanning rapporteres månedlig og
tertialvis, og følges opp i forhold til årlige mål, budsjett og tidligere oppnådde resultater.
Resultatene følges opp månedlig i Sykehuspartner HF sin ledergruppe og styre, og brukes til å
overvåke utviklingstrender og måloppnåelse og som grunnlag for å iverksette korrigerende tiltak
ved behov. Det gjennomføres en tertialvis risikovurdering for hele virksomheten, som knyttes
opp mot måloppnåelse. Vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse og risiko gjennomføres
innenfor hvert virksomhetsområde, og status aggregeres opp til foretaksnivå for samlet
gjennomgang. Resultatene og risikonivå per virksomhetsområde gjennomgås av administrerende
direktør og virksomhetsdirektør (driftsmøter). Videre gjennomføres det en ledelsens
gjennomgang i ledergruppen i Sykehuspartner HF hvert tertial, og hvor resultat, måloppnåelse og
risiko vurderes som grunnlag for nye mål og tiltak.
Sykehuspartner HF etablerte i 2016 Kvalitetsportalen for å tydeliggjøre krav og retningslinjer for alle
ansatte. Den er Sykehuspartners styrings- og kvalitetssystem. I tillegg ble det etablert en prosess
for håndtering av avvik fra helseforetak, og arbeidet videre med å etablere en helhetlig
avvikshåndteringsprosess for virksomheten.
Sykehuspartner HF etablerte et revisjonsprogram i 2016, som rulleres årlig i treårsperspektiv.
Dette gir informasjon om hvordan virksomheten arbeider innen valgte tema basert på
risikovurderinger og målbildet, og det gir grunnlag for valg av tiltak for forbedring. Det
gjennomføres også egne modenhetsmålinger (helsesjekker) på implementerte prosesser innenfor
leveranser av IKT-tjenester. Dette gjøres for å kunne iverksette ulike kategorier av tiltak avhengig
av om de skal virke forebyggende, korrigerende eller er relatert til etterlevelse.
Avvik, funn eller svakheter som påpekes i eksterne revisjoner og tilsyn samles i en handlingsplan
per revisjon/tilsyn og følges opp som en del av tertialrapporten. I 2016 ble oppfølging av
revisjonsrapport 2/2014 og rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF
levert av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst avsluttet. Handlingsplanen for Rapport 3/2016
Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying har et tiltak igjen, som strekker seg
inn i starten på 2017. Det er å få på plass en overordnet avtale for å dekke innleie fra
Sykehuspartner til Digital fornying i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
Statens legemiddelverk gjennomførte et tilsyn for å påse etterlevelse av myndighetenes krav til
legemiddelgrossistenes virksomhet. Alle avvik ble lukket.
Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Sykehuspartner (Skøyen) hvor det ble kontrollert
hvordan Sykehuspartner HF som bestiller av renholdstjenester stiller krav til
renholdsvirksomhetene som leverer til foretaket. Det ble ikke gitt pålegg.
Riksrevisjonen gjennomførte en utvidet kontroll av økonomistyring og ressursutnyttelse på IKTområdet i Sykehuspartner HF. Rapporten ble offentliggjort 10. november 2016, hvor det ble gitt
anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF basert på rapporten.
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Sentrale saker behandlet av styret
Styret har avholdt ni møter i 2016. Viktige saker har vært:













Avtaleinngåelser som f.eks. avtale med HPE, Sykehusinnkjøp HF, Helse Sør-Øst
Forsyningssenter
Oppdrag og bestilling 2016 fra foretaksmøtet
Virksomhetsplan 2016
Årsregnskap og årlig melding for 2015
Økonomisk langtidsplan 2017-2020
Månedlig rapporter
Tertialrapporter, inklusiv risikovurdering
Budsjett 2017
Eksternt partnerskap for IKT infrastruktur
Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF
Medarbeiderundersøkelsen
Innovasjonsplan

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte
I henhold til de tolv prinsippene om medvirkning (utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF for
medvirkning i omstilling), 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 dialogmøte 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 2016, er blant annet involvering i
programstyret for Infrastrukturmodernisering (iMod) programmet Fremtidens Sykehuspartner og
tilhørende prosjekter. Medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i
anskaffelsesprosessen for infrastrukturmodernisering.
Det er fokus på informasjon til ledere og medarbeidere ved hyppig informasjon til ledere i
virksomhetsområdene, et levende intranett hvor man informerer medarbeiderne hyppig, samt
egne informasjonssider på intranettet knyttet til spesifikke program som Fremtidens
Sykehuspartner og infrastrukturmodernisering.
Et sentralt prinsipp i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er bred medvirkning lokalt av
alle medarbeidere. Vernetjenesten medvirker i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen (MU),
samt årlige vernerunder. Det har også vært gjennomført intern grunnopplæring for nye
verneombud. Styrking av vernetjenesten er et av innsatsområdene for HMS-arbeidet.
Hele organisasjonen har vært involvert i målstyringsprosessen gjennom blant annet allmøter,
ledersamlinger og informasjonsrunder på alle lokasjoner.
Det sitter tre ansattrepresentanter i styret for Sykehuspartner HF.
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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 2016. Mål som ikke er oppnådd i 2016 vil ferdigstilles i løpet av 2017 som
beskrevet i Årlig melding del II «Rapportering».
Økonomi
I 2016 har Sykehuspartner HF et resultat eksklusive iMod på 57,5 MNOK, Dette er 42,5 MNOK
over det budsjetterte resultatet på 15 MNOK.
Det positive resultatet skyldes først og fremst lavere personalkostnader som følge av etterslep i
rekruttering i forhold til opprinnelig plan og budsjett.
Sykehuspartner har levert et høyere volum prosjekttimer selv om antallet ansatte er under
budsjett, og det har ført til et positivt avvik på solgte konsulenttimer på ca. 23 MNOK i 2016.
Det er samlet sett en økning utover budsjettet for kostnader knyttet til lisenser, service og
vedlikeholdsavtaler på grunn av nye avtaler. Samtidig er det igangsatt arbeid for å bedre
lisensforvaltningen og redusere avtalekostnadene. Arbeidet videreføres i 2017, og hvor det
forventes en effekt av dette arbeidet gjennom året.
Det tas forbehold om eventuelle endringer knyttet til økonomiske forhold i forbindelse med
endelig avslutning av regnskap for 2016. Endelig regnskap leveres i løpet av første kvartal.
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.
Som en konsekvens av inngåelse av avtale med ekstern partner ble Infrastrukturmodernisering
(IMP) i regi av Digital fornying avsluttet. Noen av prosjektene er overført til
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod i Sykehuspartner, mens andre er avsluttet.
Sykehuspartner har levert ressurser og kompetanse, og bidratt inn i blant annet følgende
prosjekter i 2016:
 Gjennomført dialogbasert anskaffelse knyttet til drift og utvikling av infrastruktur.
 Radiologiløsningen RIS/PACS ved Sykehuset Innlandet.
 Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) som gjør at primærhelsetjenesten kan
henvise elektronisk til radiologiske undersøkelser og rekvirere til alle typer laboratorieprøver i
én felles løsning. Løsningen ble i 2016 formelt overlevert til Sykehuspartner drift og
forvaltning.
 Regional EPJ Standardisering har satt i produksjon regional standard av elektronisk
pasientjournal.
 Omleggingsprosjektet ved Oslo Universitetssykehus ble avsluttet, og har i tillegg til å
skifte ut hele PC-parken, modernisert nettverket, samt at flere sikkerhetsløsninger er innført
for å beskytte klienter og tjenester på sykehuset mot trusler utenfra.
 Prosjektet Identitets -og tilgangsstyring (IAM) innfører en regional modell for identitets
og tilgangsstyring og har rullet ut Regional Identity Manager (IDM) plattform på alle
helseforetak og tatt ned de lokale løsningene.
 Nye løsninger i Sykehuset Østfold er stabilisert og robustifisert
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Drift og forvaltning
Sikker og stabil drift har høyeste prioritet i Sykehuspartner HF. Helseforetakene melder om en
mer stabil driftssituasjon med færre kritiske hendelser for 2016, og på denne måten bidrar
Sykehuspartner til trygg og god pasientbehandling.
Sykehuspartner har levert i tråd med avtalte SLAer. Det har gjennom kundeplanene vært avtalt
hvilke SLA-oppgraderinger som skulle gjennomføres i 2016, og leveransepresisjonen har vært
fulgt opp.
Kritiske hendelser
Kritiske hendelser har gjennom året samlet sett blitt redusert med 12 % sammenlignet med 2015.
Manglende applikasjonsvedlikehold og aldrende infrastruktur er de viktigste rotårsakskategoriene.
16 % av alle hendelser skyldes eksterne faktorer. Særskilte stabiliseringstiltak for Sykehuset
Østfold HF og Akershus Universitetssykehus HF har blitt gjennomført med gode resultater.
Sykehuspartner har i tillegg gjennomført flere tiltak knyttet til overvåking og beredskap, herunder
opprettelse av sekundært regionalt driftssenter og redundans av overvåkningssystemer. I tillegg
har det vært fokus på kontinuerlig forbedring av interne prosesser knyttet til driften og
endringshåndtering.
Leveransepresisjon
Det har vært et tydelig fokus på leveranse av tjenesteendringer i 2016. Det har vært jobbet i
henhold til kundeplaner for det enkelte helseforetak, og det har gjennom hele året vært måling på
leveransepresisjonen av tjenesteendringer. Utplassering av IKT-utstyr, leveransepresisjon for
HRØR tjenester og forsyningssenter ligger stabilt på et høyt nivå over målkravene.
Forbedringer i 2016
I løpet av 2016 har Sykehuspartner HF forbedret seg på mange områder og hvor det kontinuerlig
pågår arbeid med å forbedre planverk og prosesser, samt forsterket proaktivt vedlikehold.
Noen eksempler er:
 Flere tiltak knyttet til overvåking og beredskap, for eksempel;
o utbygging og etablering av redundant overvåkingssenter og systemer
o gjennomført ROS på beredskapsplanene iht. lovkrav
o gjennomført flere beredskapsøvelser, herunder Cyber Resilience og Øvelse Ekstremværet
Odin, samt øvelse sammen med AMK Vestfold og Telemark
o økt overvåkningen på kritiske tjenester (kontinuerlig overvåking av kritiske tjenester, samt
server- og basisovervåking på over 1000 tjenester)
o videreutviklet og testet strukturen for disaster recovery prosedyrer
 Forankret regional prioriteringsmodell, godkjent i administrerende direktør møte i Helse SørØst
 Etablert og levert kundeplaner, målt og aktivt arbeidet med leveransepresisjon
 Tatt ned over 70 tjenester ved Akershus universitetssykehus HF og kartlagt og analysert
ytterligere flere tjenester for nedtak ved Oslo Universitetssykehus HF
 Gjennomført en rekke tiltak for sikker og stabil drift ved Akershus universitetssykehus HF
 Gjennomført en rekke tiltak for sikker og stabil drift ved Sykehuset Østfold HF
 Fått godkjent innovasjonsplan i styret i Sykehuspartner
 Anbefalt og begynt arbeidet med å etablere leveransemodell for MTU-systemer med
tilhørende SLA- og prismekanismer, og en anbefaling til forvaltningsmodell for små/lokale
tjenester
 Videreført arbeidet knyttet til miljø og miljøsertifiseringen ISO 14001:2004.
 Inngått eksternt partnerskap med HPE
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Kvalitet
Sykehuspartner etablerte tidlig i 2016 Kvalitetsportalen for å tydeliggjøre krav og retningslinjer for
alle ansatte. Den er Sykehuspartner sitt styrings- og kvalitetssystem. I løpet av året ble det også
blant annet etablert:
 Virksomhetsovergripende policyer for kvalitet og risikostyring
 Revisjonsprogram for Sykehuspartner
 Prosess for håndtering av avvik fra helseforetak, og arbeidet videre med å etablere en
helhetlig avvikshåndteringsprosess for virksomheten
2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering
Sykehuspartner HF ble i 2015 etablert som et eget foretak. Det er i 2016 lagt stor vekt på å
videreføre og ytterligere forbedre virksomhetsstyringen. Målarbeidet for 2017 er samordnet med
budsjettprosessen, samt at det har vært dialog med Helse Sør-Øst RHF vedrørende målkrav i
oppdrags- og bestillerdokumentet for 2017 (OBD). Disse har sammen med målbilde for 2020
lagt grunnlaget for mål 2017.
1.oktober 2016 ble ny organisasjonsstruktur etablert i Sykehuspartner HF. Utvikling av
organisasjonsstrukturen er ett av flere virkemidler som skal bidra til å realisere målbildet og sikre
at virksomheten leverer på oppdrag gitt av Helse Sør-Øst.
Endringen er avgjørende for å håndtere en ekstern partner, og skal sikre at Sykehuspartner HF
tar et steg nærmere tjenesteorientering. Videre sikrer organisasjonsendringen at Sykehuspartner
HF har tilstrekkelig kompetanse på kontrakts- og innkjøpsområdet etter at virksomhetsområdet
Innkjøp og logistikk er virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp 1. januar 2017.
Bemanningssituasjonen har gjennom året vært stabil, men med noe etterslep i rekruttering i
forhold til opprinnelig plan og budsjett. Sykefraværet for 2016 (tall t.o.m november) indikerer at
sykefraværet vil bli på ca. 6 %, som er høyere enn resultatmålet på 5% for 2016. Gjennomsnittlig
turnover viser en nedgang, og har vært innenfor akseptable grenser med et nivå mellom 5 og 6 %
og det er en nedgang sammenlignet med et nivå i 2015 på mellom 7 og 8 %. Turnover er jevnt
fordelt på ulike virksomhetsområder og avdelinger. Medarbeidere i Sykehuspartner er generelt
godt fornøyde med arbeidsplassen sin. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført høsten 2016
hadde en svarprosent på 96 %. Besvarelsene er på stort sett på samme gode nivå som tidligere år.
Resultatet er meget bra gitt de store omstillinger virksomheten står i.
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DEL II:

RAPPORTERINGER

3. RAPPORTERING FOR OVERORDNEDE MÅL
Som felles tjenesteleverandør til helseforetakene leverer Sykehuspartner HF samordnede
løsninger innen IKT, HR, økonomi og regnskap, brukerstøtte og innkjøp/logistikk.
Sykehuspartner bidrar til å støtte de overordnede målene, og tilrettelegger for at helseforetakenes
arbeidsprosesser støttes på en mest mulig effektivt måte gjennom systemene som driftes og
forvaltes.
Sykehuspartner har gjennom sitt etablerte innsatsteam levert bistand til utvalgte helseforetak/
poliklinikker i foretaksgruppen i forbindelse med arbeidet med reduksjon av unødvendig venting
og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. Teamet har i løpet av 2016 gjennomført prosjekter på til
sammen 18 poliklinikker, hvorav 11 ble ferdigstilt i løpet av året. Samtlige av poliklinikkene har
nådd det nasjonale målet om en gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på under 65
dager.
Hovedprioriteringer i oppdrag og bestilling 2016 er lagt til grunn for Sykehuspartners virksomhet
i 2016, og hvor stabile tjenesteleveranser med sikker og stabil drift har hatt høyeste prioritet.
Det er også levert ressurskapasitet og kompetanse inn i Digital fornying i henhold til målkrav.
I forbindelse med etablering av et felles eid nasjonalt helseforetak for innkjøp og logistikk,
Sykehusinnkjøp HF, er det gjennomført virksomhetsoverdragelse 1.januar 2017 for overføring av
nøkkelkompetanse til det nye foretaket.
Det er vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen ved hjelp av en ekstern
partner. Sykehuspartner HF er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene
sammen med implementering og oppfølging av kontrakten med HPE som ekstern partner.
Sanering og konsolidering innenfor tjenesteporteføljen vil ha et sterkt fokus, og vil være en
videreføring og forsterkning av arbeidet som er gjort på området i 2016. I denne forbindelsen vil
det også være et sterkt fokus på etablering av planer for, og gjennomføring av gevinstrealisering
knyttet til moderniseringen av IKT-infrastrukturen og utvikling av virksomheten, og som vil være
en videreføring og konkretisering av arbeidet med kostnadseffektivitet.
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4. RAPPORTERING FOR KRAV OG RAMMER 2016
4.1. Organisatoriske krav og rammebetingelser
Kvinnelige ledere
Sykehuspartner skal bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå.
Målet er nådd
• Sykehuspartner HFs andel av kvinnelige ledere på toppledernivå er 45 %. Ved nyrekruttering
legges det vekt på at kjønnsbalansen opprettholdes på alle ledernivåer. Sykehuspartner HF
har kvinnelig administrerende direktør.
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse)
Sykehuspartner skal etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av avvikene, som
Sykehuspartner har ansvar for, påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av
informasjonssikkerhet.
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF har utformet underleverandørdatabehandleravtaler for å bistå til å lukke
avvikene knyttet til Riksrevisjonens rapport, samt i den regionale aksen arbeidet for innføring
av fellesregionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, også for medisinsk-teknisk utstyr.
Sykehuspartner skal etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr
blir meddelt til alle helseforetak og leverandører.
Målet er nådd
• En godt implementert Major Incidents prosess i Sykehuspartner HF ivaretar at alvorlige
hendelser i EPJ, PAS og MTU blir varslet helseforetak, og når relevant også til leverandør.
Varsling gjøres fra hendelsen inntreffer og frem til saken er løst.
• Gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører innenfor informasjonssikkerhet,
varsles også Sykehuspartner HF om det blir gjort kjent sårbarheter i EPJ, PAS og MTUsystemer som benyttes i regionen.
Beredskap
Sykehuspartner skal videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for kritisk
infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og systemene er koordinert med berørte parter, og
gjennomføre øvelser regelmessig.
Målet er nådd
• Risiko- og sårbarhetsanalyse av beredskap er gjennomført i siste kvartal 2016 med et meget
godt resultat. Funn og anbefalinger fra denne blir fulgt opp i løpet av 2017.
• Opprettet nytt regionalt driftssenter (RDS2).
• Samtlige datasentre og hovedkommunikasjonsrom er sikret med avbruddsfri strømforsyning.
Driftssentret er også sikret med avbruddsfri strømforsyning på begge lokasjoner (RDS1 og
RDS2).
• Bortfall av vannforsyning er i utgangspunktet ikke vurdert som kritisk for Sykehuspartner
HFs virksomhet på kort sikt.
• Sykehuspartners beredskapsplanverk består av en overbyggende hovedberedskapsplan med
delplaner for hvert enkelt virksomhetsområde der hvor det er relevant. Samtlige planer
rulleres årlig og evt. oppdateringer er gjennomført.
• Det har vært gjennomført en felles øvelse for alle virksomhetsområdene i Sykehuspartner, i
tillegg til flere lokale øvelser innenfor det enkelte virksomhetsområde. En av de lokale
øvelsene har vært gjennomført i samarbeid med andre.
• Det er til sammen gjennomført tre øvelser internt i løpet av 2016.
o Cyber Resilience 2016 ble gjennomført i mars 2016 med en rekke forskjellige momenter
knyttet til de forskjellige virksomhetsområdene i Sykehuspartner.
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o Øvelse Ekstremværet Odin ble gjennomført i desember 2016, og hadde til hensikt i å
trene Driftssenteret i et ekstremvær scenario med påfølgende utfall av IKT, herunder
test av nødprosedyrer for utfall av standard IKT.
o I november ble det gjennomført en øvelse sammen med AMK Vestfold og Telemark,
der Sykehuspartner deltok med ressurser fra Prehospital IKT.
Sykehuspartner skal rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet
Målet er nådd
• Det er laget en årsrapport på det systematiske arbeidet med beredskap for 2016 (jfr. vedlegg
1). Rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i 2016, herunder status for Sykehuspartner
HFs beredskapsplaner, øvingsaktiviteter, rutiner i planverk for håndtering av volds og
trusselsituasjoner mot egne ansatte, samt risiko- og sårbarhetsanalyse og sikring av god
beredskap for kritisk infrastruktur.
• Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført i siste kvartal 2016 med et meget godt resultat.
Funn og anbefalinger fra denne blir fulgt opp i løpet av 2017.
Digitalisering av prosesser og dokumentasjon for bygg og eiendom – ByggIT
Sykehuspartner skal avsette ressurser for deltagelse i ByggIT- prosjektet
Målet er ikke nådd – ikke relevant p.t
• Helse Sør-Øst RHF besluttet før sommeren 2016 å ikke videreføre prosjektet. Det ble
avholdt møte med Helse Sør-Øst RHF for å ivareta dialog om hvordan Sykehuspartner HF
kan understøtte IKT byggområdet uten prosjektet. Dialogen fortsatte gjennom høsten. Status
ved utgangen av året er at Helse Sør-Øst RHF har valgt å ikke videreføre prosjektet, og
tiltaket er ikke lenger relevant.
Helsenorge.no
Sykehuspartner skal delta i arbeidet med videreutvikling av fellesløsningen på helsenorge.no-plattformen
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF deltar inn i Regional klinisk løsnings (RKL) prosjekt for Helsenorge.no
som kom i gang høsten 2016. Arkitekturmiljøet i Sykehuspartner HF er de første som ble
med som deltakere, samtidig ble det fra Sykehuspartner HFs side arbeidet for at deltakere fra
Tjenesteforvaltning også skulle involveres.

13

4.2. Økonomiske krav og rammer
Årsresultat 2016
Beløp i 1000 kroner
Basisramme 2015
Justering basisramme 2016 som i ØLP
Overført RHF-tilgjengelighet
Overført RHF-IOL
Pris- og lønnsvekst
Basisramme
Beløp i 1000 kroner
Årsresultat

Vederlagstabell i oppdrag Foreløpig regnskap 2016
og bestilling 2016
148 100
148 100
-25 500
-11 000
-61 000
686
51 286
51.286
Krav i oppdrag og
bestilling 2016

Foreløpig regnskap 2016
15 000

57 471

Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner kroner for 2016
Målet er nådd
• Årsresultatet er på 57,5 MNOK eksklusive iMod og Innkjøp og logistikk som er 42,5 MNOK
over det budsjetterte resultatet. Det er en rekke faktorer både innenfor kostnads- og
inntektssiden som gir dette akkumulerte resultatet.
• Hoveddriverne for resultatet i positiv retning er følgende: Det er et positivt avvik på
personalkostnader på 9,5 MNOK grunnet etterslep i rekruttering i forhold til opprinnelig
plan og budsjett, og på grunn av lavere kostnader på blant kompetansehevende tiltak. Det er
levert ca. 25.000 prosjekttimer mer enn budsjettert, og det gir et positivt avvik på
konsulentinntekter på 27 MNOK.
• Hoveddriverne for resultatavviket i negativ retning er først og fremst avskrivninger som er
lavere enn budsjettert grunnet forsinkelser i regnskapsmessig avslutning av prosjekter fra
Digital fornying. Det gjenspeiles på inntektssiden og gir ingen resultateffekt.
Kostnadseffektivitet og kvalitet
Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet.
Målet er nådd
• Budsjett 2016 har resultatkrav på 15 MNOK som representerer en betydelig effektivisering.
Resultatet for 2016 eksklusive iMod og Innkjøp og logistikk er 57,5 MNOK.
Dokumentasjon av kostnadseffektivitet
• I budsjettet for 2016 ble det stilt krav til kostnadseffektivisering. For mange av kravene
knyttet til finansielle størrelser vil effekten til dels gjenspeile seg gjennom positive
budsjettavvik. 1. juni 2016 gikk foretaket over til Oracle ERP. Det vil ta noe tid før man kan
hente ut gevinster knyttet til både kostnadsreduksjon og bedre kvalitet knyttet til
økonomistyring og finansielle rapportering, men det forventes at man skal kunne se mer
effekt av dette utover 2017.
• Det er levert 332.500 timer til tjenesteendringer og prosjekt som gir et positivt budsjettavvik
på 23,7 MNOK. Samtidig har det gjennom året vært færre ansatte enn budsjettert, noe som
gir en besparelse på 9,5 MNOK sammenliknet med budsjett.
• Det har vært arbeidet med å tilrettelegge for en reduksjon og standardisering av
applikasjonsporteføljen til Helse Sør-Øst. Dette arbeidet videreføres og forsterkes gjennom
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iMod programmet. Arbeidet vil være avgjørende for å oppnå kostnadseffektivisering i et mer
langsiktig perspektiv.
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 leveranseplan som inkluderer både prosjekter, 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 tjenesteendringer 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 gamle servere, applikasjoner,
lisenser og 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-, leveranseog 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 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
måneder 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
Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke minst at Sykehuspartner kan
identifisere, realisere og dokumentere fallende enhetskostnader innen alle sine leveranseområder.
Målet er delvis nådd
• Budsjett 2016 har et resultatkrav som representerer en betydelig effektivisering. Årsresultatet
er 42,5 MNOK over det budsjetterte resultatet, og hvor det blant annet er et positivt avvik på
personalkostnader. Imidlertid har det for flere av de underliggende kostnadskomponentene
som inngår i måling av enhetskostnader vært en økning av samlet kostnadsbase, noe som
vurdert opp mot volum, på flere områder ikke har gitt fallende enhetskostnader.
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4.3. Aktivitet i 2016
Stabile tjenesteleveranser
 Etablerte SLAer
Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte SLAer
Målet er nådd
• Målet håndteres som en del av løpende drift og rapporteringsregimet i Sykehuspartner HF.
Det er kontinuerlig fokus på å forbedre driften av tjenestene.
• Sykehuspartner HF har i hovedsak levert i tråd med avtalte SLAer. Det har gjennom
kundeplanene vært avtalt hvilke SLA-oppgraderinger som skulle gjennomføres i 2016, og
leveransepresisjonen har vært fulgt opp (ref. KPI på tjenesteendringer).
• Kritiske hendelser har gjennom året samlet sett blitt redusert med 12 % sammenlignet med
2015. Videre er eksempelvis målsatt løsningstid på kritiske hendelser (1A) satt til 1 time.
Dette er også målt median på løsningstid gjennom året.
 Leveranse av forespurt IKT-utstyr
Sykehuspartner skal levere forespurt IKT-utstyr innenfor avtalte leveransetider
Målet er nådd
• Utskiftninger av IKT-utstyr er levert i henhold til avtalte planer med alle foretak, og målet om
100% leveransepresisjon er oppnådd.
 Regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer
Sykehuspartner skal implementere regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer og sikre effektiv implementering
av prioriterte endringer innenfor etablert kapasitetsramme
Målet er nådd
• Forslag til regional prioriteringsmodell ble lagt frem i RHF-ledelsen, samt på IKT forum 16.
mars etter en dialog med helseforetakene tidlig i 2016. I tillegg var saken til diskusjon i RHF,
avdeling Teknologi og eHelse, 30. mars, før den var oppe i ledermøtet i Helse Sør-Øst RHF
7. april og deretter i HSØ adm.dir møte 12. april. Rutiner for mottak og vurdering av
forespørsler om tjenesteendringer er etablert og kriterier for vurdering definert. Begge deler
er drøftet med Helse Sør-Øst RHF og gjennomgås med foretakene for å sikre godt samspill i
disse arbeidsprosessene.
 Avvikssystem for informasjonssikkerhet
Sykehuspartner skal etablere avvikssystem for informasjonssikkerhet som på en funksjonell måte kan fungere
sammen med i øvrige helseforetaks avvikssystem, slik at avvik kan følges opp på en effektiv og oversiktlig måte
Målet er ikke nådd
• Sykehuspartner HF har sammen med flere andre helseforetak i regionen gjennomført
anskaffelse av avvikssystem. Produksjonssetting av dette er forsinket, planlagt
produksjonsdato er oktober 2017.
 Sikkerhetskultur
Sykehuspartner skal arbeide for å bedre sikkerhetskulturen i egen organisasjon slik at forvaltning og drift
gjennomføres på en robust og sikker måte.
Målet er nådd
• Informasjonssikkerheten i egen organisasjon og regionalt er gjennom flere tiltak bedret. Det
har blitt gjennomført revisjoner av tilgangsgrupper, i tillegg til at det har blitt gjennomført
flere opplæringstiltak, som utdeling av sikkerhetsmateriell, deltagelse på allmøter og
informasjon på Sykehuspartner HFs intranettsider. I tillegg lages det et eget nyhetsbrev
(«Sikkerhetsnytt») som mottas av > 500 mottakere i og utenfor Helse Sør-Øst.
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Arbeidet med sikkerhetskultur vil være en kontinuerlig aktivitet, og hvor målene som er satt for
2016 er nådd.
 Helhetlige tjenesteleveranser
Sykehuspartner skal etablere forvaltning som understøtter behovet for helhetlige tjenesteleveranser, herunder ivaretar
gjennomgående arbeidsprosesser på tvers av ulike løsninger. I første omgang gjelder dette ende-til-ende ansvar for
løsninger ved Sykehuset Østfold.
Målet er nådd
• Integrasjonsforum internt i Sykehuspartner HF er etablert for å ivareta sammenhengen
mellom tjenester
• Rutiner er etablert for spesielle endringer som krever koordinering på tvers
• Overvåking mellom spesielle tjenester på Sykehuset Østfold HF er etablert
Stabile tjenesteleveranser
Antall kritiske hendelser 1A

Leveringstid innenfor SLA

Pålitelighet i tjenesteendringer

Informasjonssikkerhet

Målsetning 2016
Resultat 2016
Reduksjon med 20 % fra 2015 Antall kritiske hendelser for
2016 er redusert med 12 % i
forhold til 2015.
Sykehuspartner HF har
gjennomført og jobber fortsatt
med tiltak knyttet til innføring
av endringer i produksjonen. I
tillegg blir det gjort målrettede
tiltak mot løsninger og foretak
som har en høy frekvens av
hendelser. De to foretakene
som hadde særskilt høyt antall
kritiske hendelser i 2015 har
hatt en vesentlig reduksjon i
2016.
Ingen brudd
Utskiftninger av IKT-utstyr er
levert i henhold til avtalte
planer med alle foretak og
målet om 100%
leveransepresisjon er oppnådd.
15 % økning i antall leverte
Det er satt et mål om KPI på
tjenesteendringer iht. avtalt
69 % leveransepresisjon på
leveringsdato (definert i
tjenesteendringer for 2016 ut
omforent kundeplan)
fra en baseline på 60 %. I snitt
er det oppnådd 60 % for 2016.
Målingen inneholder ikke
korreksjon av leveransedato,
heller ikke når den er endret på
grunn av ønske fra kunden.
Alvorlige avvik meldt inn
Det jobbes kontinuerlig med
frem til 2015 skal enten være
avvik og disse følges opp.
lukket eller forpliktet plan for Forsinket etablering av
lukking
avvikssystemet for
informasjonssikkerhet gjør at
det ikke er etablert måling.
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Kostnadseffektiv drift
 Enhetskostnader for tjenesteleveranser innen drift og forvaltning
Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig forbedring synliggjøre fallende enhetskostnader for
tjenesteleveranser innen drift og forvaltning
Målet er delvis nådd
• Det er på flere områder oppnådd en kostnadseffektivisering. Samtidig har det for flere av de
underliggende kostnadskomponentene som inngår i måling av enhetskostnader vært en
økning av samlet kostnadsbase, noe som vurdert opp mot volum, på flere områder ikke har
gitt fallende enhetskostnader. Det har videre skjedd store endringer i 2016 med både ny
organisasjonsstruktur og inngått avtale med ekstern partner som påvirker det totale bildet.
Nye løsninger og systemer er satt i drift, noe som øker omfanget av drifts- og
forvaltningsoppgavene.
 Eksternt marked
Sykehuspartner skal, i samråde med eier, aktivt utnytte det eksterne markedet.
Målet er nådd
• Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen ved
hjelp av en ekstern partner. Sykehuspartner HF er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser
mot helseforetakene sammen med implementering og oppfølging av kontrakten med HPE
som ekstern partner.
 Automatiseringsgrad og selvbetjening innen brukerstøtte
Sykehuspartner skal aktivt arbeide for å øke automatiseringsgrad og selvbetjening innen brukerstøtte
Delvis oppnådd
• Det implementeres tekniske løsninger for selvbetjent tilbakestilling av passord. Tjenesten er
under etablering.
• Det er etablert en passordsafe-tjeneste. Passordsafe kan brukes til å oppbevare passord for
både personlige og upersonlige brukere som f.eks. system- og administratorbrukere og
servicebrukere.
• Det er gjennom en foranalyse i IAM prosjektet avdekket et behov for en ny portalløsning for
å kunne melde og holde oversikt over innmeldte tilgangsbestillinger. I foranalyseprosjektet
har man konkludert med at dette ikke kan etableres uten å anskaffe en helhetlig portalløsning
for sluttbrukere. En ny portalløsning vil være nødvendig for å automatisere og etablere «hjelp
til selvhjelp» for alle brukere i Helse Sør-Øst. Dette vil bidra til nye muligheter for
distribusjon av veiledninger og tips til sluttbrukere samt åpne opp for ny funksjonalitet som
chat m.m. En portalløsning vil bidra til å oppnå målet om redusert inngang på henvendelser
til Sykehuspartner HF og forenkle samhandlingen. En ny portalløsning vil også bedre
grensesnittet innfor forespørsler som bestilling av utstyr, lisenser og annet. Sykehuspartner
HF vil i 2017 gjøre videre vurdering av gevinstpotensialet og tilnærming til utvikling av slike
brukernære prosesser for å bedre brukeropplevelse i Helse Sør-Øst.
 Reforhandling av avtaler
Sykehuspartner skal aktivt rasjonalisere og reforhandle avtaler for å redusere avtale- og tjenestekost
Målet er nådd
• Det er i løpet av 2016 jobbet målrettet med kostnadsunngåelser og kostnadsreduksjoner i
samarbeid med ulike fagavdelingene i Sykehuspartner HF og regionen.
• Resultatene er oppnådd gjennom oppsigelser av avtaler, reforhandlinger, samt videreføring av
eksisterende avtaler hvor kostnadsnivået er redusert i forhold til leveranse av tjeneste eller
produkt i forhold til budsjett.
• Oppnådde besparelser og kostnadsunngåelser innen IKT i 2016 utgjør 39 MNOK.
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•
•

Oppnådde besparelser og kostnadsunngåelser innen vareområdet for regionen i 2016 utgjør
13,8 MNOK.
I løpet av fjerde kvartal 2016 er det totalt oppnådd kostnadsbesparelser og unngåelser for 11
MNOK som vil få effekt i 2017.

 Lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner
Sykehuspartner skal etablere tiltak som sikrer kontroll over lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner.
Redegjørelse for hvordan slik kontroll skal sikres skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2016
Delvis oppnådd
• Det har vært en streng styring på området gjennom året. Lisenskostnader har vært innenfor
budsjett og intern lisensrevisjon gjennomført i 2016 har ikke avdekket vesentlige avvik i
lisensbruk.
• I løpet av 2016 er det etablert prosjekt for å styrke lisenskontroll. Prosjektet har levert en
anbefaling med løsningsforslag om hvordan styrke lisensforvaltningen i organisasjonen.
• Lisensforvaltningen vil løftes i organisasjonen og implementering av tiltak for å bedre
lisensforvaltningen vil skje i løpet av første halvår 2017.
 Applikasjonsportefølje
Sykehuspartner skal aktivt arbeide for en konsolidering og sanering i applikasjonsporteføljen i samarbeid med
Helse Sør Øst RHF og helseforetakene.
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF har gjennom Tjenestekatalog 2.0 prosjektet fullført dialogen med
Helseforetakene om hvilke aktive tjenester med tilhørende opsjoner Sykehuspartner HF skal
levere. Arbeidet har medført en reduksjon i aktive tjenester i tjenestekatalogen, samt
nedtaksbestilling fra Akershus Universitetssykehus HF (AHUS) som er delvis effektuert,
arbeid pågår og fullføres i januar 2017. Som resultat av klientomleggingen ved Oslo
Universitetssykehus HF er det videre sanert en rekke tjenester. Her gjenstår det også noen
aktiviteter. Sykehuspartner HF har også arbeidet med Vestre Viken HF for å vurdere
reduksjon av deres portefølje, og ved utgangen av året er det anslagsvis 70 tjenester man
ønsker å ta ned. Behovet for sanering av applikasjoner som del av moderniseringen ved
ekstern partner har i tillegg vært diskutert på toppnivå med alle foretak og arbeid er igangsatt
på de fleste helseforetakene.
• En forutsetning for å jobbe strukturert med konsolidering og sanering er tilstrekkelig
kunnskap om porteføljen. Sykehuspartner HF har derfor kartlagt funksjonell og overordnet
teknisk arkitektur på tjenestene i tjenestekatalogen. Resultatet er overlevert til
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod), og brukes som underlag til videre arbeid
med konsolidering og sanering. En annen forutsetning for å konsolidere og sanere tjenester
er funksjonalitet for å ivareta arkivverdige opplysninger. Løsning for dette er tilbudt av
ekstern partner, og arbeid for å konkretisere foretaksgruppens behov og krav til sikkerhet er
gjennomført og overleveres til iMod. iMod har utvidet kartleggingen av
applikasjonsporteføljen med ytterligere detaljeringsgrad, noe arbeid gjenstår også her. Videre
arbeid med konsolidering og sanering vil ledes av iMod.
 Benchmarking av KPIer
Sykehuspartner skal gjennom 2016 innføre hensiktsmessig metodikk for benchmarking av KPIer for å vurdere
kostnadseffektivitet. Helse Sør-Øst RHF skal ha oversendt plan for arbeidet innen 1. april 2016
Målet er delvis nådd
• Plan for benchmarking av kostnadseffektivitet er fremlagt for Helse Sør-Øst RHF i april
2016.
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Kostnadseffektiv drift
Total IT kost per
arbeidsflate

Målsetning 2016
Dokumentert reduksjon fra 2015

Løpende infrastrukturkost/ Dokumentert reduksjon fra 2015
total IKT-kost

Administrasjonseffektivitet

Dokumentert reduksjon fra 2015

Automatiseringsgrad

20 % økning fra 2015

Avtalekostnad

Samlet besparelse på 50 MNOK
i kostnadsreduksjon
Kontroll på lisenskost
(resultatkrav: 100 %)

Lisenskostnad

Kostnadseffektivitet i
lønnsproduksjonen

970 lønns- og trekkoppgaver pr
årsverk

Resultat 2016
Det har vært en økning på 12,3
%. Det er en forventet økning i
avtalekostnader fra
reforhandlede avtaler i 2015 og
en del service– og
vedlikeholdsavtaler. En
samtidig reduksjon av antall
arbeidsflater gir høyere IT kost
per arbeidsflate.
Det er en økning på 3 % i 2016.
Økte avtalekostnader og
mindre konsulentinntekter som er inkludert i total IKT
kost- enn budsjettert gjør at den
årlige infrastrukturkostnaden
øker mot fjoråret.
Underliggende datagrunnlag
viser en god utvikling i
administrasjonseffektivitet ved
at stabene har et totalt positivt
budsjettavvik på ca. 21 MNOK.
Hovedtiltak er knyttet til
bredding av Fastpass
selvbetjeningsløsning. Metode
for måling er under arbeid og er
planlagt klar i 1. kvartal 2017.
Nødvendige avklaringer knyttet
til en portalløsning for videre
automatisering og selvbetjening
gjøres i 2017.
52,8 MNOK.
1) Lisenskost på de store
avtalene innenfor budsjett 2016.
2) Det er gjennom hele året
jobbet med kontinuerlig
forbedring av lisenskontroll.
Dette arbeidet fortsetter i 2017.
3) Prosjekt «Lisenskontroll»
startet Q3 2016, planlagt ferdig
juni 2017. Prosjektet har
definert målbilde,
løsningskonsept, policy og er i
henhold til plan.
Implementering av ny løsning
for lisensadministrasjon starter
januar 2017.
Antall lønns- og trekkoppgaver
(LTO) pr medarbeider ved
utgangen av 2016 er 985
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Bedret bruker- og kundeopplevelse
 Brukertilfredshet
Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling på samlet brukertilfredshet gjennom 2016
Målet er ikke nådd
• Samlet brukertilfredshet har gjennom 2016 økt fra 4,64 til 4,71 (skala fra 1 til 6), en økning på
ca. 2 %, - målkravet var på 5%. Gjennomsnitt for året er 4,77.
• Tiltak som fortsatt pågår er kompetanseheving i klinisk brukerstøtte, Serviceløftet samt å øke
tilstedeværelsen lokalt ute på sykehusene. Det er også et pågående arbeid med å videreutvikle
kundedialogen for alle saker som eskaleres fra Kundeservice til Produksjon, med den hensikt
at brukerne skal oppleve forutsigbar og god dialog med Sykehuspartner HF også for de
sakene som ikke løses i 1.kontakt med Kundeservice.
• Fra januar 2016 innførte Sykehuspartner HF endringer i målingen av tilfredshet med
saksløsning i brukerservice HR og IKT. Dette muliggjorde mer finmaskede svaralternativer
samt fritekst i tilbakemeldingene fra bruker, og benytter samme skala for svar som i målingen
av kundetilfredshet som øker sammenlignbarhet mellom de ulike undersøkelsene.
 Overordnet kundetilfredshet
Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling av den overordnede kundetilfredsheten gjennom 2016
Målet er nådd
• Kundenes tilfredshet har økt fra 3,6 til 3,9 (skala fra 1 til 6), som tilsvarer ca. 11%. Områdene
kundene er mest tilfreds med gjennom året er sikker og stabil drift, dialogen med
Sykehuspartner HF, samt Sykehuspartner HFs tilgjengelighet.
• I 2016 innførte Sykehuspartner HF helt ny metodikk for å måle tilfredshet på kundenivå,
rettet mot direktørsjiktet hos helseforetakene. Til sammen 4 målinger er gjennomført: pilot,
samt ved avslutning av hvert tertial. Målingen har blitt svært godt mottatt av foretakene, og
gir bedret sammenlignbarhet både over tid og mellom foretak. Innføringen av denne
metodikken har av flere kunder blitt fremhevet som synlig forbedringsarbeid i Sykehuspartner
HF.
• Den nye metodikken innebærer også viktig fokus internt i Sykehuspartner HF på å
identifisere, gjennomføre og rapportere på tiltak tilbake til foretakene. Tiltakene skal komme
kundene til gode og gjennom det øke kundetilfredsheten.
• Det kontinuerlige fokuset på kundetilfredshet gjennom året har hatt ønsket effekt på
kundetilfredsheten.
 Kvalitet på kundeservice
Sykehuspartner skal vise en positiv utvikling av den overordnede kvaliteten på kundeservice
Målet er ikke nådd
• Kundeservice har et mål om å oppnå en løsningsgrad på 90 % i første linje (løst med bruker
på telefonen). Per i dag er det et snitt på ca. 83 %.
• Det har i 2016 vært arbeidet med å regionalisere generell brukerservice. Dette har vært et
stort og krevende arbeid hvor over 70 medarbeidere skal lære seg å supportere alle foretak i
regionen. Dette har medført at det ikke har vært kapasitet til å overta flere oppgaver, samt
øke kompetanse utover dagens nivå. Dette er aktiviteter som vil bli gjennomført fram mot 1.
mai 2017.
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Bedret bruker- og
kundeopplevelse
Temperaturmåling
brukertilfredshet

Målsetning 2016
Forbedring med 5 % fra
januar 2016

Resultat på regelmessige
kundemålinger av
totalopplevelse med
Sykehuspartner

Forbedring med 5 % gjennom
året

Saker løst i første kontakt
kundeservice

90 % saker løst i første
kontakt med kundeservice

Resultat 2016
I løpet av året har samlet
tilfredshet med saksløsning i
Brukerservice økt fra 4,64 til
4,71 på en skala fra 1 til 6, en
økning på ca. 2 %. Tiltak som
fortsatt pågår er
kompetanseheving i klinisk
brukerstøtte, Serviceløftet
samt å øke tilstedeværelsen
lokalt på sykehusene.
Kundenes tilfredshet har økt
fra 3,6 til 3,9 (på en skala fra 1
til 6), som tilsvarer ca 11 %.
Tiltak for å heve
kundetilfredsheten inkluderer
pågående arbeid med ny
leveranseprosess; evaluering
av brukerstøtte kveld/helg
samt å forbedre
kundedialogen mellom
Sykehuspartner HF og
helseforetakene.
Kundeservice har et mål om å
oppnå en løsningsgrad på 90
% i første linje (løst med
bruker på telefonen). Per i dag
er det et snitt på ca. 83 %.
Det har i 2016 vært arbeidet
med å regionalisere generell
brukerservice.

Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og Digital
fornying
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF har levert ressurser til Digital fornying iht. bestillinger. Gjennomsnittelig
andel leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser i 2016 er 100%.
• Sykehuspartner HF har bidratt på en god måte inn i prosjektene for å sikre vellykkede
leveranser fra prosjektene, samt overlevering til forvaltning og drift i Sykehuspartner.
• Digital fornying har bestilt større uttak av DIPS kompetanse fra Sykehuspartner HF enn
opprinnelig beregnet og budsjettert med. Sykehuspartner HF har levert DIPS kompetanse til
Digital fornying over budsjett. I perioden april – desember har Digital fornying meldt om
større behov på denne kompetansen da nødvendig kapasitet ikke er tilgjengelig i regionen
eller hos leverandør.
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Sykehuspartner skal tilrettelegge for implementering av eksternt partnerskap for infrastruktur og iverksette dette
når beslutning i Helse Sør-Øst RHF er fattet
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF har gjennom 2016 forberedt seg gjennom at sentrale ressurser i
virksomheten har deltatt i anskaffelsesprosjektet, og gjennom tiltak i programmet Fremtidens
Sykehuspartner blant annet gjennomføring av organisasjonsendring inkludert etablering av
kontraktsforvaltning, samt forberedelse av nødvendige endringer av prosesser og verktøy.
• I foretaksmøte 15. september 2016 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å inngå kontrakt
med den tilbyder som hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i henhold til den
gjennomførte konkurransen. Samtidig fikk Sykehuspartner HF gjennomføringsansvaret på
vegne av foretaksgruppen. Sykehuspartner HF signerte kontrakt med HPE 14. oktober 2016.
Implementering utføres gjennom programmet iMod som ble etablert etter kontraktsignering
Sykehuspartner skal sikre prosesskvaliteten og øke profesjonaliteten i prosjektgjennomføringen. Sykehuspartner
skal ta et større ansvar for kvaliteten i prosjektgjennomføringen, herunder kontinuerlig forbedring av verktøy og
metodikk. Plan for dette skal utarbeides i samråde med eier innen 1. mars 2016
Målet er delvis nådd.
 Plan er utarbeidet og oversendt eier. I planen er beskrevet tiltak langs fire akser –
metodikk og kvalitet, verktøy, kompetanse og medarbeiderutvikling. Status for aktuelle
saker er gjennomgått i kvartalsvise møter med Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF.
 Sykehuspartner har arbeidet med å sikre prosesskvaliteten og øke profesjonaliseringen
gjennom å delta i det regionale utviklingsprogrammet for eierstyring, PROFF,
implementering og videre utvikling av Prosjektveiviseren, i tillegg til at det er startet et
arbeid for tilpasning og videre utvikling av prosjektverktøyet CA PPM.
Produksjonssetting av ny versjon av CA PPM er 1. mars 2017.
 Tiltakene som er iverksatt vurderes å bidra til en positiv utvikling på området, men det vil
fortsatt ta tid å få metodikk og verktøystøtte opp på ønsket nivå.
Gjennomføring av
prioriterte prosjekter
Levert kapasitet iht. bestilling
Faktureringsgrad
Kvalitet i prosjektledelse

Målsetning 2016
97 % levert i henhold til
bestilling
77 % av total kapasitet i
prosjekttjenester inkl.
overhead
Mindre enn 10 % avvik i
kvalitetskontroll ved
faseovergang for prosjekter

Resultat 2016
Leveranse på prosjektbehov
100 %
Samlet faktureringsgrad 80 %
Prosess for gjennomføring av
faseovergangskontroll er
beskrevet, og det er
gjennomført fire
faseovergangskontroller før
sommeren. Det jobbes med å
få på plass en prosess for
rapportering av funn samtidig
med at det utføres flere
faseovergangskontroller
utover høsten.
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Sykehuspartner HF har levert ressurser og kompetanse, og på denne måten bidratt inn i blant
annet følgende prosjekter:
Radiologiløsningen RIS/PACS ble satt i produksjon ved Sykehuset Innlandet HF.
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) som gjør at primærhelsetjenesten kan henvise
elektronisk til radiologiske undersøkelser og rekvirere til alle typer laboratorieprøver i én felles
løsning. Løsningen ble i 2016 formelt overlevert til Sykehuspartner HF for drift og forvaltning.
Regional EPJ Standardisering har satt i produksjon regional standard av elektronisk
pasientjournal ved Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas HF og Sykehuset i Telemark HF/Betanien,
som de første tre helseforetakene i regionen.
Regional innføring av e-resept og Kjernejournal har i løpet av 2016 innført kjernejournal
med tilhørende PKI-løsninger på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, inkludert
Revmatismesykehuset, Betanien Hospital, og Martina Hansen Hospital.
Kjernenett fase 2 hadde sin siste leveranse i juni 2016 og er nå avsluttet. Totalt er 156 lokasjoner
blitt knyttet til kjernenettet.
Omleggingsprosjektet ved Oslo Universitetssykehus ble avsluttet i 2016. I tillegg til å skifte
ut hele PC-parken, er nettverket modernisert, og flere sikkerhetsløsninger innført for å beskytte
klienter og tjenester på sykehuset mot trusler utenfra.
Prosjekt for Nytt Nettverk Akershus universitetssykehus ble avsluttet i 2016. I tillegg til å
knytte Akershus universitetssykehus HF opp mot regionens sentrale datasentre, er alt av lokalt
nettverk byttet ut, inkludert nettverket til alle arbeidsstasjoner og til alle utelokasjoner.
Sikkerheten er betraktelig forbedret ved at Akershus universitetssykehus HF nå er koblet opp mot
Helse Sør-Øst sin regionale standardiserte plattform hvor datatrafikken er beskyttet mot trusler
utenfra.
Prosjektet Identitets -og tilgangsstyring (IAM) innfører en regional modell for identitets og
tilgangsstyring og har rullet ut Regional Identity Manager (IDM) plattform på alle helseforetak og
de lokale løsningene er tatt ned.
Revmatismesykehuset ble gjennom prosjektet Omlegging Revmatismesykehuset lagt om til
Helse Sør-Øst standard plattform.
DIPS Fase 3 SØ IKT oppgraderte DIPS ved Sykehuset i Østfold HF til ny versjon.
Innkjøp og logistikk
Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av regionalt målbilde for vareforsyning.
Målet er delvis nådd
• Det er gjennom året aktivt bidratt med innspill til målbilde for vareforsyning. Det er opprettet
definerte prosjekter knyttet til forsyning for å ivareta behovene på helseforetakene. Innkjøp
og logistikk har aktive roller i disse prosjektene. Videre deltar Innkjøp og logistikk i ERPprosjekter rundt innfasing nye Helseforetak på regional ERP-løsning, hvor det bidras med
innspill til faglige beslutninger. I tillegg er implementeringsprosjekt av ny
Forsyningssenterkontakt godt etablert, og vil videreføres i 2017.
• Sykehuspartner HF skal implementere ny avtale for drift av regionalt forsyningssenter med
full drift fra 1.1.2018.
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Sykehuspartner skal etablere en utviklingsplan for “innkjøpsportalen” i samråd med Helse Sør-Øst RHF.
Innføring av register for etablering og vedlikehold av kategoristruktur, og utvidelse for å dekke nye behov for
datafangst i forbindelse med utvikling av nøkkeltall, skal ha prioritet. Utviklingsplanen skal ferdigstilles innen 1.
mai 2016.
Målet er nådd
• Utviklingsplanen ble oversendt Helse Sør-Øst RHF innen tidsfristen. Planen er gjennomgått
og korrigert i samråd med Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse som pilot i Leverandørutviklingsprogrammet.
Målet er ikke nådd – ikke relevant p.t.
• Innkjøp og logistikk hadde møte med NHO Leverandørutviklingsprogrammet i april 2016
hvor den regionale anskaffelsesplanen ble gjennomgått. Det var da ingen anskaffelser på
planen som var egnet for NHO Leverandørutviklingsprogrammet. Med leverandørutvikling
og innovative offentlige anskaffelser menes i denne sammenheng et samspill mellom det
offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som
utfordrer og utvikler leverandørenes innovasjons- og konkurranseevne, slik at de er i stand til
å dekke oppdragsgivers fremtidige behov og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets
ressurser.
• Innkjøp og logistikk har imidlertid fokusert på å synliggjøre innovasjon i anskaffelser i andre
sammenhenger. For eksempel utvikling av kvalifikasjonskrav for miljøstyring og
samfunnsansvar, utfasing av kjemikalier i de produktene som inngår i anskaffelser og sendt
kravspesifikasjon på høring til leverandører før utlysning.
• Tiltak: Opprettholdt kontakten med NHO Leverandørutviklingsprogrammet og planlegger
nytt møte for gjennomgang av anskaffelsesplan 2017-2018.
Sykehuspartner skal utvikle og forankre, i foretaksgruppen, en plan for utvidelse av sortimentet levert fra Helse
Sør-Øst Forsyningssenter slik at dette også kan dekke behov utover det som er tilgjengelig på helseforetakenes
varelager.
Målet er delvis nådd
• Innkjøp og logistikk har etablert og forankret en sortimentsplan for 2016-2017, og arbeider
videre med utvidelse av en sortimentsplan for 2017-2020 i tett samarbeid med Helse Sør-Øst
RHF og Helseforetakene. Dette arbeidet har nær tilknytning til regionalt målbilde for
vareforsyning, og i 2017 vil det arbeides videre med utvidelse av tilbudet om
avdelingspakkeleveranser til flere helseforetak, samt fortsette arbeidet med å tilpasse
forsyningssenterets varesortiment til helseforetakenes behov.
• Gjennom sortimentsplanen er det gjennom 2016 også identifisert potensielle gevinster som
Helseforetakene kan ta ut ved implementering av nye avtaler.
Sykehuspartner skal etablere rutiner for systematisk oppfølging av avtaleimplementering i helseforetakene og tap av
gevinster ved forsinket implementering.
Målet er nådd
• Det er utviklet en ny metodikk for systematisk oppfølging av avtaleimplementering og tap av
gevinster ved forsinket implementering. Metodikken baserer seg på business case som
utarbeides i starten av en anskaffelse, så videre til resultatet av anskaffelsen, og hva dette betyr
konkret for helseforetakene ved å implementere til fastsatt tid. Verktøyet som benyttes er
innkjøpsportalen.
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De regionale helseforetakene har etablert Sykehusinnkjøp HF. Det planlegges at innkjøpsfunksjonene i
Sykehuspartner skal virksomhetsoverdras til det nye helseforetaket tidlig i 2016. Det vises til protokoll fra
foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF 25. januar 2016, sak 4.
 Helse Sør-Øst RHF skal avklare omfanget av virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til
Sykehusinnkjøp HF. Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet samt delta i forberedelser til
virksomhetsoverdragelsen etter avtale med Sykehusinnkjøp HF.
 Sykehuspartner skal fortsette daglig drift frem mot virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF. I
denne perioden skal det ikke foretas disposisjoner som på binder opp det nye helseforetaket.
Målet er nådd
• Innkjøp og logistikk ble virksomhetsoverdratt 1.januar 2017.
• Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF har avklart omfanget av
virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF, og Innkjøp og
logistikk har fortsatt daglig drift frem mot virksomhetsoverdragelsen. Det er ikke foretatt
disposisjoner som binder opp Sykehusinnkjøp HF.
• Målkrav innen innkjøp og logistikk vil videreføres til Sykehusinnkjøp etter gjennomført
virksomhetsoverdragelse.
Spesielle
styringsparametere innen
innkjøp og logistikk
Måle og rapportere ledetider
og ressursbruk i regionale
anskaffelsesprosjekter

Effekter og gevinster av
arbeidet med regionale
anskaffelsesprosjekter

Målsetning 2016

Resultat 2016

Etablert baseline og konkrete
målsettinger for 2017 med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for 2017

Det er opprettet ny
funksjonalitet i
Innkjøpsportalen for å kunne
lettere måle ledetider og
ressursbruk i
anskaffelsesprosjekter. Det er
gjennomgått opplæring av
helseforetakene og internt i
Innkjøp og logistikk.
Ny funksjonalitet i
innkjøpsportalen gjør det
mulig å lettere måle effekter
og gevinster i
anskaffelsesprosjekter. Den
viser også tap ved forsinket
implementering. Det er gjort
omfattende analyser rundt
Business Case 3 til artroskopi
anskaffelsen som ble
presentert i Forum for
Innkjøp og Logistikk i
september. Analysen viste
blant annet effekter, gevinster,
og detaljer rundt hvem som
kjøper hva på og utenfor
avtale. En slik oppfølging av
avtaler er ønskelig for både
helseforetakene,
leverandørene og Innkjøp og
logistikk, for å måle effekter
og gevinster.

Etablert baseline og konkrete
målsettinger for 2017 med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for 2017
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Spesielle
styringsparametere innen
innkjøp og logistikk
Modell for tjenesteprising for
innkjøp og logistikk skal
etableres av Sykehuspartner i
en dialog med Helse Sør-Øst
RHF, slik at denne er klar for
implementering i 2017

Koordinere, administrere og
videreutvikle konseptet for
kompetanseutvikling i samråd
med Helse Sør-Øst RHF

Målsetning 2016

Resultat 2016

For alle tjenester Innkjøp og
logistikk leverer skal det
etableres SLA-er. Det skal
etableres ulike modeller for
prising av tjenester og
Forsyningssenteret som egne
tjenester, basert på de krav
som settes av Helse Sør-øst
RHF rundt rammefinansiering
og tjenesteprising.

Det er utarbeidet et notat for
prising og systemstøtte som
har blitt presentert for Helse
Sør-Øst RHF. Det ble
konkludert med at dette p.t
ikke er en mulig løsning
nasjonalt. Dette området er
foreløpig umodent og mangler
forankring i helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF har i
dialog med Innkjøp og
logistikk ikke prioritert dette i
2016. Det har isteden vært
fokus på det nasjonale
prosjektet for etablering av
Sykehusinnkjøp HF.

Tiltak i 2017:
Videre arbeid med etablering
av SLA-er og forankring av en
mulig tjenesteprismodell i
helseforetakene.
Utviklet og gjennomført kurs i Modul 3 ble gjennomført etter
modul 3 og 4
planen, og planen for
gjennomføringen av modul 4
er ferdigstilt, men
forankringen i Forum for
Innkjøp og Logistikk har blitt
utsatt og det var derfor ikke
realistisk å gjennomføre
modul 4 i 2016. Helse Sør-Øst
RHF har vært involvert i
prosessen gjennom hele 2016.
Tiltak i 2017:
Modul 4 vil bli gjennomført
ved hjelp av logistikkressurser
fra Vestre Viken HF, Helse
Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF.
Årshjul for Modul 1-4 er
utarbeidet for gjennomføring i
2017.
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Tilleggsoppdrag til Oppdrag og bestilling 2016
«Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan» - august 2016
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. Sykehuspartner HF mottar bestillinger av bidrag
til gjennomføring.
• Sykehuspartner HF har levert et Innsatsteam til foretaksgruppen for bistand i arbeidet med
reduksjon av ventetid. Teamet har i løpet av 2016 gjennomført prosjekter på til sammen 18
poliklinikker, hvorav 11 ble ferdigstilt i løpet av året. Samtlige av poliklinikkene har nådd det
nasjonale målet om en gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på under 65 dager.
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet: Den nye pålagte samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenester
angående pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), kan ha konsekvenser for
området meldingsutveksling som Sykehuspartner har ansvar for.
• Sykehuspartner HF har de siste årene standardisert og konsolidert meldingsutvekslingen i
Helse Sør-øst. Dette gjelder også meldingsutveksling med øvrige deler av sektoren, som
legekontor/fastleger og kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldingstyper er
henvisninger/rekvisisjoner, svarmeldinger (fra laboratorie og billeddiagnostikk), epikriser og
pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger).
• I forhold til innføringen av kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp/døgnopphold for
mennesker med psykisk helse- og/eller rusproblemer, foreligger det så langt ikke klare rutiner
for den digitale samhandlingen mellom de ulike deler av helsesektoren. En kan anta at denne
vil basere seg på de meldingstypene som allerede finnes. Ut fra hvordan kommunene
organiserer helsetilbudene, vil det kunne bli nye kommunikasjonspartnere for
spesialisthelsetjenesten, noe som er en enkel sak som ivaretas av rutiner i forvaltningen.
Antallet meldinger kan antas å øke, men i beskjeden grad.
• Om det etableres egne tjenester i forhold til nevnte krav, vil disse måtte etableres i aktuelle
adresseregistre med aktuelle tjenesteadresser. Sykehuspartner HF deltar i nasjonale fora for
tjenesteadresser, og vil således være oppdatert på nasjonale føringer på dette området.
• Oppsummert vil Sykehuspartner HF raskt kunne konfigurere opp ønsket meldingsflyt når
føringene for meldingsutvekslingen er klar fra myndighetene.
IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst – september 2016
Med bakgrunn i vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 ble Sykehuspartner HF i foretaksmøte
15. september 2016 gitt i oppdrag å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest
fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen.
• Sykehuspartner HF signerte kontrakt med HPE 14. oktober 2016. Implementering utføres
gjennom programmet iMod som ble etablert etter kontraktsignering
Overføring til Sykehusinnkjøp HF - oktober 2016
I forbindelse med at det 01.01.2017 skal overføres oppgaver og tilhørende ressurser til Sykehusinnkjøp HF, har
Helse Sør-Øst besluttet at enkelte oppgaver skal holdes igjen i regionene og ikke overføres Sykehusinnkjøp HF:
- Kjøp av helsetjenester der hele anskaffelsesprosessen skal overtas av Helse Sør-Øst RHF og kobles
sammen med avtaleforvaltningen.
- Forsyningssenteret som inntil videre skal holdes igjen i Sykehuspartner HF
- Kontraktsforvaltning av strategisk viktige IKT-avtaler
• Nødvendig kartlegging av ressurser knyttet til overnevnte oppgaver er gjennomført,
tilhørende personalressurser blir ikke virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF, men
holdes igjen i Sykehuspartner HF.
• Føringer fra Helse Sør-Øst RHF om at det holdes igjen 2 tomme årsverk i regionen for å
sikre gjennomføring av anskaffelser av helsetjenester, er gjennomført.
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•
•

Totalt er det 13 medarbeidere som ikke omfattes av virksomhetsoverdragelsen og overføres
fra Innkjøp og logistikk til HR, Økonomi og Regnskapstjenester i Sykehuspartner HF.
Totalt er det 2 medarbeidere og et tomt årsverk som ikke omfattes av
virksomhetsoverdragelsen og overføres fra Innkjøp og logistikk til Virksomhetsområdet Plan
og Styring, avdeling Kontraktsstyring i Sykehuspartner HF.

Presisering av oppdrag – overordnede prinsipper for regional tjenesteavtale – november
2016
Sykehuspartner HF skal utarbeide en plan for hvordan disse presiseringene skal implementeres i tjenesteavtalen.
Planen skal synliggjøre milepæler for å ivareta nødvendig forankring med eier og helseforetakene.
• Sykehuspartner HF har hatt ambisjoner om å utvikle tjenesteavtalen med milepæler for 2017avtalen og 2018-avtalen. Scope av 2017-avtalen er avklart og vesentlige områder er
tydeliggjort i 2016. Sykehuspartner HF er i dialog både med de øvrige helseforetak og Helse
Sør-Øst RHF vedrørende ordlyd og avtaleformuleringer og avtalen forventes sendt
foretakene for signering primo 2017.

29

5. OPPFØLGING AV OPPDRAG GITT TIDLIGERE ÅR
For noen styringsbudskap fra tidligere års oppdrag og bestilling er mål ikke nådd eller bare delvis
nådd. Disse er videreført i 2016.
3.6. Krav og rammer for Lønn og personal (HR)
Sykehuspartner skal realisere effektiviseringer av tjenesteproduksjonen og synliggjøre konkurransedyktighet.
Målet er nådd
• Interne mål om effektivisering av saksbehandlerprosessene er nådd i tråd med
bemanningsplan 2012 – 2016, der det produseres 985 lønns-/trekkoppgaver pr
lønnsmedarbeider ved utgangen av året. Videre er løsningsgrad i første linje økt fra ca. 80 %
til 91 % i løpet av året og antall henvendelser til brukerstøtte redusert med ca. 10 000,
tilsvarende 10 % reduksjon.
3.8. Krav og rammer for Innkjøp og logistikk
Sykehuspartner skal ferdigstille og videreutvikle påbegynte oppdrag fra 2014.
Målet er nådd
• Oppdrag fra 2014 er i stort levert. Utviklingen som gjenstod av systemløsning er gjennomført
i 2016.
Sykehuspartner skal iverksette målstyring for ledetider og resultater i regionale anskaffelsesprosjekter, for hele
verdikjeden.
Målet er nådd
• Det er opprettet ny funksjonalitet i Innkjøpsportalen for å kunne lettere måle ledetider og
ressursbruk i anskaffelsesprosjekter. Det er gjennomgått opplæring av Helseforetakene og
internt i Innkjøp og logistikk
• Den nye funksjonaliteten gjør det mulig å lettere måle effekter og gevinster i
anskaffelsesprosjekter. Den viser også tap ved forsinket implementering.
Sykehuspartner skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, koordinere, administrere og videreutvikle konseptet
for kompetanseutvikling etablert i Vinn-Vinn.
Målet er delvis nådd
• Modul 1-3 er gjennomført. Modul 4 skulle vært gjennomført i 2016. Modul 3 ble gjennomført
etter planen. Planen for gjennomføringen av modul 4 er ferdigstilt, men forankringen i
Forum for Innkjøp og Logistikk har blitt utsatt og det ble derfor ikke realistisk å gjennomføre
modul 4 i 2016. Helse Sør-Øst RHF har vært involvert i prosessen gjennom hele 2016.
Tiltak i 2017:
• Modul 4 vil bli gjennomført ved hjelp av logistikkressurser fra Vestre Viken HF, Helse SørØst RHF og Sykehuspartner HF.
• Årshjul for Modul 1-4 er utarbeidet for gjennomføring i 2017.
Sykehuspartner skal gjennomføre en pilot hvor Helse Sør-Øst Forsyningssenter forplikter seg til kjøp av et gitt
volum.
Målet er nådd
• Sykehuspartner HF hadde dialog med fire leverandører hvor potensialet ble vurdert som
størst. Plan ble utarbeidet og iverksatt i første halvår 2016. Piloten var beregnet å gi resultater
gjennom forpliktelser på kjøp av årsvolum på invasive trykksett.
3.9. Øvrige styringskrav
Følge opp og rapportere på tiltak fra revisjonsrapport 2014 fra konsernrevisjonen
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Målet er nådd
• Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte 13. januar 2016 et oppfølgingsmøte etter
revisjon utført i 2014. Revisjonen omfattet områdene virksomhetsstyring, incident
management, effektuering av B-oppgjør (lønnsområdet) og tilgangsstyring.
• Konsernrevisjonens samlede vurdering i gjennomgangen av tiltaksarbeidet for de tre første
områdene nevnt over var at de var godt ivaretatt. Når det gjaldt tilgangsstyring gjensto det
viktig arbeid i tillegg til de tiltakene som var gjennomført. Det ble avtalt at Konsernrevisjonen
skulle følge opp dette videre i 2016, og det ble gjennomført et møte 24. august 2016 for
oppfølging av handlingsplanen.
• Gjennomgangen i august viste at de fleste av tiltakene var lukket, og at de tiltakene som ikke
var ferdigstilt var foretaksovergripende og inngikk i det regionale programmet Digital
Fornying, og andre interne prosesser i Sykehuspartner HF. Konsernrevisjon informerte om at
oppfølging av handlingsplanen er avsluttet i brev av 30. oktober 2016.
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT
6. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER
6.1. Faglig 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 skreddersydd 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 HF direkte i de nærmeste årene.
For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, skal Sykehuspartner
utvikle sin kapasitet og tilpasse sin faglige 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 HF 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
organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring og bruke
markedet på en effektiv måte.
Tilpasse dagens kompetanse og teknologiske plattform for å sikre at Sykehuspartner
HF til enhver tid er i stand til å skape verdi for kunden og være best på
helseteknologi. Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og helserelatert
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kompetanse for å forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje og aktivt bidra til sin
utvikling. Videre skal foretaket tilrettelegge for fremtidige helsetjenester gjennom
infrastrukturmodernisering og 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 går inn i et år som preget av infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod.
Prosjektkostnadene knyttet til dette vil bli ført som et underskudd i Sykehuspartner HF i 2017, og
dekkes gjennom økt driftskreditt. Gjennomføringen av iMod ville alt annet likt medføre økte
tjenestepriser til helseforetakene de første årene.
Helse Sør-Øst vil for 2017 tillate et resultatunderskudd for å håndtere resultatutfordringen som
oppstår i Sykehuspartner HF som følge av aktiviteter knyttet til implementeringen av eksternt
partnerskap. På denne måten sikres økonomiske incentiver der hvor ansvar for gjennomføringen
og gevinstrealisering vil bli lagt.
Endelig håndtering av den videre resultatutfordringen i Sykehuspartner HF fastsettes i de årlige
budsjettprosesser, samt i økonomisk langtidsplan (ØLP). Helseforetakene vil måtte ta hensyn til
eventuelle mottaksprosjekter i sitt budsjettarbeid for 2017, og som premiss for sitt arbeid med
innspill til økonomisk langtidsplan for 2018-2021.
For at Sykehuspartner HF skal kunne lykkes med infrastrukturmoderniseringsprogrammet og
oppnå forventet økonomisk gevinst, er det sentralt at samlet applikasjonsportefølje i
foretaksgruppen reduseres, og at det i større grad vil være løsninger basert på en felles regional
modell.
Sykehuspartner HF vil videreføre det oppstartede kostnadseffektiviseringsprogrammet, som også
blir definert i Oppdrags- og Bestillingsdokumentet til foretaket. Foretaket vil prioritere arbeidet
med å synligjøre korrekte tjenestepriser, og redusere den andel av omsetning som i dag blir ført
som en felles basiskostnad.
Den økonomiske utvikling vil bli fullstendig utarbeidet i ØLP 2018-2021 som ferdigstilles i 2.
kvartal 2017
6.3. Personell- og kompetansebehov
Sykehuspartner HF har stabil tilgang på arbeidskraft og spesialkompetanse, og relativt få
rekrutteringsutfordringer. Bakgrunnen er følgende:
• Sykehuspartner HF har et stort og kompetent fagmiljø og et viktig samfunnsoppdrag som
tiltrekker seg søkere
• Sykehuspartner HF er konkurransedyktig på totale betingelser (lønn og andre betingelser)
• 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
Sykehuspartner HF har gjennomført analyse av kompetansebeholdning og kompetansebehov
fram mot 2020, på grunnlag av strategiske føringer for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF.
På dette grunnlaget er det identifisert et kompetansegap og forslag til tiltak for å lukke dette
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fram mot 2020. I 2016 ble det som en del av virksomhetsutviklingen mot tjenesteorientering
etablert ny organisasjonsstruktur.
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. Vi bygger derfor kompetansetiltak som er mest mulig praksisnære. I tillegg
til interne tiltak tilbys eksterne kurs og sertifiseringer som skal understøtte ytterligere
profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å bli en enda bedre partner for
helsetjenester i utvikling.
Sykehuspartner HF har en strukturert tilnærming til individuell kompetanseutvikling ved at
dette er et tema for alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen. Medarbeider og nærmeste
leder utformer i samarbeid en individuell kompetanseutviklingsplan som er tråd med
avdelingens og foretakets behov.
Som del av satsningen på mottak av nyansatte har Sykehuspartner HF etablert en felles
plattform av obligatorisk basiskompetanse i form av eLæringsmoduler og felles
introduksjonskurs. Videre har Sykehuspartner HF tilrettelagt for strukturerte
kompetanseutviklingstiltak for å bygge kunde- og virksomhetsforståelse. Ansatte er ute på
klinikkene og følger pasientforløp gjennom ordningen “Skygg en kliniker” og inviterer klinikere
fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten for å øke de ansattes kundeforståelse. Dette for å nå
vårt mål om å ha engasjerte medarbeidere med god virksomhetsforståelse og rett kompetanse.
Siden 2012 har det også eksistert et strukturert tilbud innen ledelsesutvikling.
Lederprogrammet omhandler integrert utvikling av ledelse, virksomhet og kultur som
understøtter Målbilde 2020. Sentrale områder er ledelse i endring med fokus på aktiv
bearbeiding og modning av nye og pågående endringsinitiativ, realisering av endring og
gevinster, samt effektiv samhandling for realisering av tjenesteorientering. Sykehuspartner HF
har i ledelsesutviklingen fokus på tillitsbasert ledelse (ledelse helt ut) som skal understøtte
engasjerte og handlekraftige medarbeidere.
6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og utfordringer
Ikke relevant for Sykehuspartner HF.
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7. PLANER FOR UTVIKLINGEN
Sykehuspartner HF sitt veikart er retningen virksomheten skal følge frem mot 2020 med
forbedring og utvikling gjennom fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og best på
helseteknologi. Målformuleringene i veikartet representerer områder Sykehuspartner HF må
arbeide systematisk med for å underbygge virksomhetens visjon; En partner for helsetjenester i
utvikling.

Figur 1: Veikart 2020

De tre fokusområdene definerer Sykehuspartner HF sin kjernevirksomhet og legger føringer for
hva virksomheten skal fokusere på.

Leveransekraft gjennom 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 HF skal ha et godt driftskonsept og
effektiv leveransemodell. For å kunne gjennomføre dette må Sykehuspartner HF 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
HF skal ha fokus på enhetspris og kostnadseffektivitet.

Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient

Sykehuspartner HF 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 HF 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
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arbeidet som gjøres mot kunden, ha en forutsigbar og omforent plan, samt inneha inngående
kunnskap om kundens behov. Ansatte i Sykehuspartner HF 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.

Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden

Sykehuspartner HF skal være best og markedsledende innen helseteknologi. Sykehuspartner HF
må legge til rette for å kunne dekke et fremtidig tjenestebehov sammen med kunden og
understøtte helseforetakene. Sykehuspartner HF må bidra til vellykkede prosjektleveranser –
spesielt til digital fornying og nye sykehusbygg. Sykehuspartner HF skal samtidig utvikle sitt
ansvar i prosjekter og sikre kompetanse og ressurser. Et viktig element er å legge til rette for gi
helseforetak muligheten til gevinstrealisering hos kundene. Sykehuspartner skal bidra til gode
forskningsresultater og støtte innovasjonsinitiativ.

Ett Sykehuspartner – med kunden i sentrum

Alle virksomhetsområdene skal bli ett Sykehuspartner og ha en gjennomgående kundekultur.
Fundamentet for forbedring og utvikling er menneskene i organisasjonen. Engasjerte
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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DEL IV: VEDLEGG
VEDLEGG 1: Årsrapport 2016 - Systematisk arbeidet med
beredskap og forebyggende sikkerhet
1. Innledning
Rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i 2016, herunder status for Sykehuspartner HFs
beredskapsplaner, øvingsaktiviteter, rutiner i planverk for håndtering av volds og
trusselsituasjoner mot egne ansatte, samt risiko‐ og sårbarhetsanalyse og sikring av god
beredskap for kritisk infrastruktur.
Risikostyring er implementert i løpende styring og oppfølging av virksomheten ved at
risikostyringen gjennomføres på alle nivåer, identifiserte risikoer vurderes og prioriteres, samt
at det settes i verk tiltak for å håndtere dem.

2.Status for helseforetakets beredskapsplaner
Sykehuspartner HFs beredskapsplanverk består av en overbyggende hovedberedskapsplan
med delplaner for hvert enkelt virksomhetsområde hvor dette er relevant. Samtlige planer
rulleres årlig og eventuelle oppdateringer gjennomføres.

2.1 Systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, effektiv og
koordinert ressursdisponering ved kriser
Sykehuspartner HF har en incident prosess hvor hendelser registreres. Alvorlige hendelser og
kriser blir i tillegg registrert i HelseCIM. Varsling gjøres av Sykehuspartner HFs driftssenter som
også kaller ut ressurser og vaktlag ved behov. Driftssenteret er døgnbemannet og tilgjengelig
24/7/365.

2.2 Samordning/koordinering i forhold til berørte parter (sentrale
samarbeidspartnere)
Sykehuspartner HF leverer en rekke tjenester til øvrige helseforetak i foretaksgruppen, og har
utstrakt samordning av hendelsesrutiner, grensesnitt og aktiv koordinering ved større
hendelser.

3. Øvingsaktiviteter
Det har vært gjennomført en felles øvelse for alle virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF, i
tillegg til flere lokale øvelser innenfor det enkelte virksomhetsområde. En av de lokale
øvelsene har vært gjennomført i samarbeid med andre.

3.1 Øvingsaktiviteter internt
Det er til sammen gjennomført tre øvelser internt i løpet av 2016. Cyber Resilience 2016 ble
gjennomført i mars 2016 over 1 dag med en rekke forskjellige momenter knyttet til de
forskjellige virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF. Øvelse Ekstremværet Odin ble
gjennomført i desember 2016, og hadde til hensikt i å trene Driftssenteret i et ekstremvær
scenario med påfølgende utfall av IKT, herunder test av nødprosedyrer for utfall av standard
IKT.
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3.2 Øvingsaktiviteter i samarbeid med andre
I november 2016 ble det gjennomført en øvelse sammen med AMK Vestfold og Telemark, der
Sykehuspartner HF deltok med ressurser fra Prehospital IKT.

3.3 Observatøraktiviteter
Sykehuspartner HF har ikke deltatt som observatører i 2016.

4. Oppfølging av sikkerhetsloven
 Sikkerhetsorganisasjonen er etablert med roller og ansvarsområder gitt i de regionale
føringene og lov.
 Rapportering gjøres til Plansjef i Helse Sør‐Øst RHF.
 Personopplysningsblanketter er fylt ut og sendt NSM for behandling.

4.1 Kort status for arbeidet med etablering av sikkerhetsorganisasjon mv.
 Fremdrift iht. plan.

5. Oppfølging av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved
pågående livstruende vold (PLIVO)
På grunn av Sykehuspartners virksomhet er ikke PLIVO direkte relevant for helseforetaket.
Sykehuspartner HF har imidlertid implementert rutiner i virksomhetens planverk for
håndtering av volds‐ og trusselsituasjoner mot egne ansatte.

5.1 Status for implementering og øving
Rutiner som nevnt over er implementert i planverk, men har ikke vært tatt med som
øvelsesmoment i denne omgang.

6. Reserveløsning AMK
Sykehuspartner HF bidrar med IKT ressurser inn til AMK ved behov for etablering av
reserveløsning.

6.1 Status for etablering, prosedyrer/avtaler og øving
Prosedyrer er etablert for de helseforetak der dette er relevant. Øving er gjennomført.

7. Oppfølging av rapport om nasjonal legemiddelberedskap
7.1 Status for etablering og mandat for legemiddelkomité
Dette er ikke relevant for Sykehuspartner HF siden foretaket ikke forvalter legemidler.

8. Risikoanalyser og sikring av god beredskap for kritisk
infrastruktur
Risiko‐ og sårbarhetsanalyse er gjennomført i siste kvartal 2016. Funn og anbefalinger fra
denne blir fulgt opp i løpet av 2017.

8.1 Status for risikoanalyser (bl.a. for vann, strøm og IKT)
Samtlige datasentre og hovedkommunikasjonsrom er sikret med avbruddsfri strømforsyning.
Driftssenter er også sikret med avbruddsfri strømforsyning på begge lokasjoner (RDS1 og
RDS2). Manuelle rutiner og reserveløsninger for IKT som er kritisk for å ivareta hendelser er
etablert. Bortfall av vannforsyning er i utgangspunktet ikke vurdert som kritisk for
Sykehuspartner HFs virksomhet på kort sikt.
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9. Oppfølging av rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i
Helse Sør-Øst
Rammeverk for HMS er implementert som del av kvalitetssystemet i foretaket. Oppfølging og
rapportering på HMS‐indikatorene følges opp i henhold til vedtatt planverk.

9.1 Kort om arbeidet med sikkerhet i sykehus, sikringsrisikoanalyse mv.
Dette er ikke relevant for Sykehuspartner HF.
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Tertialrapport/Statusrapport desember
2016
Eksternt partnerskap Infrastrukturmodernisering (iMod)
Denne statusrapporten gir en oversikt over status og fremdrift knyttet til implementering av
inngått kontrakt med HPE ES i samsvar med styresak 69-2016 Helse Sør-Øst. Rapporten dekker
perioden 8. september til 31. desember 2016.

1

Innledning

Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen
i Helse Sør-Øst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT strategi. Helse SørØst besluttet i styremøte den 8. sept 2016 å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for
gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen (ref HSØ styresak 069-2016 IKTinfrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst,).
I foretaksmøte 15.sept 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdrag om å inngå kontrakt med
Hewlett Packard Enterprise (HPE) og fikk samtidig gjennomføringsansvaret på vegne av
foretaksgruppen.

Inngått kontrakt legger grunnlaget for omfang, tempo, løsning og metode for gjennomføring
av infrastrukturmoderniseringen over de neste årene. Kontrakten omfatter overføring av
driftsansvaret for IKT-infrastrukturen inklusive virksomhetsoverdragelse (transisjon), samt
en modernisering i foretaksgruppen over en treårsperiode (transformasjon). Kontraktens
tredje del omfatter drift av eksisterende infrastruktur til den er modernisert og drift av
modernisert infrastruktur i etterkant av moderniseringen.
For 2016 har infrastrukturmoderninseringsprogrammet (IMP) som har påbegynt
moderniseringen i egen regi vært gjennomført som en del av digital fornying og rapporteres
selvstendig. Fra 2017 vil IMP inngå i det nye programmet iMod og rapporteres som en del av
dette.
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Overordnet status

Følgende tabell visualiserer status for iMod som helhet per 31.desember 2016, overordnet og
på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.

Rapportert område

Januar
2016

Overordnet
Fremdrift
Omfang og kvalitet
Risiko
Avhengighet/samarbeid
Økonomi
Gevinst
Gul status indikerer avvik i forhold til programmets styrende dokumenter. Rød status indikerer kritiske
avvik, mens grønn status indikerer små eller ingen avvik.

På et overordnet samlet nivå er programmets status grønt, dog rapporteres det innenfor
enkelte prosjekter forsinkelser på fremdrift.

De to største hovedmilepælene er 1/5-2017 for virksomhetsoverdragelse og 31/10-2019 for
ferdigstilling av planlagt modernisering. Selv om det på enkelte prosjekter i perioder vil
kunne oppstå avvik, vil programmet allikevel rapportere grønt på overordnet nivå så fremt
avvikene ikke forventes å få konsekvenser for disse hovedmilepælene, milepæler for utrulling
på foretakene eller de rammebetingelsene som programmet er forutsatt å holde seg innenfor.

2.1

Status

Hovedfokus i siste periode har vært å etablere programmet sammen med HPE, samt å
etablere styringstruktur, beslutningsprosesser, budsjett og planverk for de ulike prosjektene.
Programmet har hatt noe lavere fremdrift enn planlagt på enkelte områder innledningsvis.
Det skyldes delvis at det har vært krevende å få på plass effektive samarbeidsprosesser i et så
stort team bestående av mange ressurser med ulik faglige og språklig bakgrunn, samt at det
har tatt noe tid å avstemme forventninger til kvalitet og krav til detaljgrad på de første
leveransene fra programmet. Det oppleves som nytt og utfordrende å jobbe med en global
partner hvor ulike språk, kultur og tidssoner er blitt en del av den nye måten å jobbe på.
2.1.1

Virksomhetsoverdragelse (Transisjon)

Prosjektene under dette området startet 1. november og har som målsetting å tilrettelegge for
virksomhetsoverdragelse av driften. Dette omfatter i hovedsak forhold relatert til personellet
som virksomhetsoverdras og tilpasning av de prosesser og verktøy i grensesnittet mellom
HPE og Sykehuspartner. I tillegg til dette har Sykehuspartner også behov for å sikre at alle
deler av virksomheten (ikke bare infrastruktur) om nødvendig justeres slik at
tjenestekvaliteten opprettholdes på alle tjenester.

Pr rapporteringstidspunkt er det ikke avdekket forsinkelser som vil påvirke planlagt
virksomhetsoverdragelse 1. mai 2017 (SCD), selv om det er enkelte prosjektområder som er
forsinket.
2.1.2

Modernisering (Transformasjon)

Transformasjon har ikke levert som planlagt i første fase. Det er mindre eller større
forsinkelser i flere av prosjektleveransene. Hovedgrunnen til forsinkelser i leveransene er en
intens oppstartsfase og at dokumentasjonen som utarbeides ikke har hatt god nok kvalitet for
å kunne starte en godkjenningsprosess i henhold til avtalen.

Som forventet vil det i en oppstartsfase av en så stor og omfattende avtale oppstå behov for
avklaringer og presiseringer rundt ansvarsdeling mellom ekstern partner og Sykehuspartner.
På noen områder har dette forsinket fremdriften, med ikke med konsekvenser for samlet
fremdrift.

Som en del av kontrakten var det definerte tidlig-leveranser på testplattform til konsolidert
DIPS. I dialog med RKL gjennomgåes nå imidlertid kravene knyttet til DIPS på nytt for å sikre
at langsiktig løsning utformes slik at dette blir en så kostnadseffektiv løsning som mulig. I
påvente av dette har enkelte leveranser blitt satt på midlertidig vent.
Programmet har i etableringsfasen mottatt en rekke krav om forserte leveranser til
foretaksgruppen knyttet til øvrige pågående prosjekter. Dette gjelder blant annet for ERP
utrulling og noen allerede pågående infrastrukturoppgraderinger. Resultatet av dette er at
det blir definert noen pilotleveranser fra programmet for å redusere behovet for ytterligere
investeringer og utbedringer av gammel infrastruktur.

En vesentlig del av planfasen er å verifisere og kvalitetssikre løsningen i kontrakten opp mot
det enkelte foretak og foretaksplaner. Dette skal være en funksjonell og ytelsesmessig
verifikasjon. Tradisjonen er imidlertid at denne type dialog mellom foretakene og
Sykehuspartner er dialog om tekniske løsninger. Det vil derfor i en overgangsperiode måtte
forventes at det kan oppstå krav og ønsker om andre tekniske løsninger enn det som
kontrakten bygger på. Tillitsbyggende prosesser og god dialog blir derfor viktig for å sikre at
det nå implementeres en regional løsning (som forutsatt i kost-/nytteanalysen) og at man
ikke ender opp med fordyrende lokale varianter.
Arbeidet med å etablere en Master Roll-Out plan sammen med kontaktpersonene hos HFene
er godt i gang og planverket er nå ute på høring i foretakene.

Applikasjons-sanering og konsolideringsprosjektet har oppstart 1.1.2017, men oppryddingsog saneringsaktiviteter er allerede igangsatt i de fleste foretak.
2.1.3

Kontraktstyring

Contract Management har i hovedsak levert som planlagt i 2016. Det rapporteres en
forsinkelse i delprosjektet som jobber med tredjepartsavtaler. Hovedårsaken er at HPE ikke
hadde prosjektleder på plass før i desember.

Etablering og innføring av rutiner for kontraktsstyring mot HPE er under ferdigstilling, og det
jobbes med implementering av interne godkjenningsrutiner (signatur, milepæler og
godkjennelse av faktura).

2.2

Fremdrift

Programmets tidsplan er i stor grad drevet av tidsplanen i kontrakten med ekstern partner.
Programmet er delt opp i tre hovedfaser; Transisjon, Transformasjon, og Fremtidig Drift
(FMO).
•
•
•

Transisjon
Transformasjon
FMO

Etableringsfasen er nå i stort gjennomført og som en del av planfasen begynner programmet å
rette sin oppmerksomhet mot de omkringliggende interessenter og avhengigheter. I første
rekke gjelder dette involvering av foretakene, koordinering av planverk med digital fornying
og samkjøring av driftsorganisasjonen i HPE og Sykehuspartner.
Det er fortsatt en rekke avhengigheter opp mot gjeldende planverk i Digital fornying som må
avstemmes. Dette er blant annet knyttet til Regional ERP, Regional EPJ og bredding av
regionale tjenester hvor det er behov for å verifisere at forutsetningene knyttet til
infrastruktur er i samsvar leveranseplanene i kontrakten med HPE.
På driftssiden er det etablert prosesser mellom HPE og Sykehuspartner som jobber med
detaljavklaringer knyttet til ansvarsoverføringen og hvordan organisasjonene forutsettes å
samhandle etter virksomhetsoverdragelsen. Implementering av nødvendige tilpasninger i
rutiner, prosesser og verktøy vil være det som gis høyest prioritering i endringsarbeidet
fremover.

2.3

Økonomi

Etablering av programmet har medført en krevende budsjettprosess med behov for å forstå
hvordan programmets budsjett og usikkerhet påvirker Sykehuspartner HF sitt samlede
budsjett. Noen forutsetninger lagt til grunn i kost nytte analysen i styresak 069/2016 i Helse
Sør-Øst RHF er endret og har medført endringer i budsjettet for programmet. I praksis
innebærer dette at alle programmets midler er bundet opp i leverandørkostnader knyttet til
avtalen, intern ressursbruk til gjennomføring og ekstern innleie. I dialog med Helse Sør-Øst
RHF jobber programmet med prinsipper og kriterier knyttet til endringsstyring og
disponering av risikoavsetningen.

Innledning
Budsjettet som ble lagt frem i programstyremøtet 15.12.2016 ligger til grunn for budsjettall i
denne økonomirapporteringen.

I desember er det jobbet med detaljering og korrigering av prosjektbudsjettene i programmet.
De oppdaterte prosjektbudsjettene ligger nå til grunn for prognosene for det enkelte prosjekt
og iMod programmet. Den oppdaterte prognosen er innenfor programmets kostnadsramme.
Transformasjonen er i detaljplanleggingsfasen av prosjektene. Endring i
transformasjonsplanen vil kunne ha økonomiske konsekvenser. Det forventes derfor
endringer i den foreliggende prognosen i periodene som kommer. Endringene kan ha
påvirkning på både HPE iMod kostnader, Sykehuspartner intern ressursbruk og driftspris.

I økonomirapporteringen fra iMod programmet benyttes påløpte kostnader. Påløpte
kostnader forstås i denne sammenheng som påløpte prosjektkostnader, som reflekterer
fremdriften i programmet. Begrepet må ikke forveksles med det regnskapsmessige begrepet
"påløpte kostnader" som må sees i sammenheng med resultateffekten av programmet.
Programrapporteringen reflekterer heller ikke betalinger. Resultatmessige- og
likviditetsmessige effekter rapporteres fra økonomiavdelingen i SP.

Kommentarer til finansiell status
Kommentarene baseres på tabellen under og underliggende disponering gjort innenfor
programmets ramme.
Intern ressursbruk

Det er påløpt mindre kostnader knyttet til internt ressursforbruk i programmet enn forutsatt
per desember 2016. Dette skyldes hovedsakelig forsinket oppstart av programmet, samt noe
tregere oppstart i en del av prosjektene enn forutsatt. Programmet og delprosjekter hadde
oppstart 01.11.2016, mens planlagt oppstart var 01.10.2016. Omfanget av
prosjektleveransene er ikke endret, den forsinkede oppstarten gir kun en forskyving i tid,
hvor kostnader er forventet påløpt på et senere tidspunkt. Totalt sett ligger programmet ca.
24 MNOK bak på ressursbruk i forhold til budsjettet som ble lagt frem for programstyret.
Total prognose knyttet til interne kostnader for programmet opprettholdes i henhold til
budsjett, til tross for underforbruk per desember. Underforbruk per desember er lagt som
prognosekorreksjon i januar.
HPE kostnader

Påløpte kostnader knyttet til HPE omfatter i sin helhet avsetninger knyttet til kontraktuelle
leveranser. Totalt er det påløpt 40 MNOK mer enn hva som fremkommer i budsjettet. Dette er
ikke et merforbruk, men en økning som skyldes avsetninger for 2/6 deler av transisjonens
totale kostnad som ikke er reflekter i budsjettet per desember. I budsjettet ligger denne
kostnaden i mai 2017. Det presiseres at dette beløpet er inkluderer merverdiavgift. Total
prognose for HPE er ikke endret. Avsetningen på 40 MNOK for påløpte transisjonskostnaden
er korrigert i prognosen i mai hvor dette opprinnelig lå inne.

Finansiell status
Av tabellen under fremgår følgende for det enkelte hovedprosjekt
-

Akkumulert budsjett, påløpte kostnader og avvik per desember for SP og HPE.
Total budsjett og total prognose for hele iMod.

A10 IAM er ikke inkludert i tallene og A09 applikasjonsmigrering har ikke hatt oppstart som
del av iMod før 1.1.2017.
Hovedprosjekt

SP
HPE
A00 Program management
SP
HPE
A01 Contract Management
SP
HPE
A02 Transition
SP
HPE
A03 Service management
SP
HPE
A04 Security & Arcitecture
SP
HPE
A05 Hosting
SP
HPE
A06 Workspace
SP
HPE
A07 Network
SP
HPE
A08 Telecom
SP
HPE
A09 Application migration
SP
HPE
A10 IAM
SP
HPE
Total

Total iMod
Akkumulert
Des 2016
Budsjett
Prognose
Avvik
Avvik
Budsjett
Påløpt
134 058 300
134 058 300
3 632 213
4 152 871
7 785 084
1 584 344
1 584 344
-528 115
528 115
135 642 643
135 642 643
3 104 098
4 680 986
7 785 084
42 446 367
42 446 367
3 040 552
743 537
3 784 090
785 278
785 278
-261 759
261 759
43 231 645
43 231 645
2 778 793
1 005 296
3 784 090
10 201 055
10 201 055
668 732
4 040 975
4 709 707
11 039 927
-3 679 976
11 039 927
3 679 976
21 240 983
21 240 983
360 999
4 348 708
4 709 707
99 584 027
99 584 027
4 331 267
9 125 520
4 794 253
126 562 400
-31 953 955
126 562 400
38 094 062
6 140 107
226 146 427
226 146 427
-27 622 688
42 888 315
15 265 627
65 013 478
65 013 478
1 364 806
3 447 954
4 812 760
37 047 939
37 047 939
-4 465 259
4 465 259
102 061 417
102 061 417
-1 017 305
5 830 065
4 812 760
28 550 647
28 550 647
321 665
768 928
1 090 592
268 533 739
268 533 739
-1
15 529 653
15 529 654
297 084 385
297 084 385
16 620 245
15 851 319
768 927
34 874 554
34 874 554
1 147 036
1 791 296
644 260
119 062 556
119 062 556
77 316
5 435 628
5 358 312
153 937 111
153 937 111
7 226 924
6 002 572
1 224 352
35 050 647
35 050 647
477 959
1 112 633
1 590 592
146 888 956
146 888 956
-63 673
7 389 561
7 453 234
181 939 602
181 939 602
1 048 960
8 980 154
7 931 193
33 853 776
33 853 776
823 794
1 498 525
674 732
177 528 609
177 528 609
15 626 623
-77 316
15 549 307
211 382 385
211 382 385
746 477
17 047 832
16 301 355
226 551 008
226 551 008
2 358 794
2 358 794
108 401 141
108 401 141
334 952 149
2 358 794
334 952 149
2 358 794
-

38 546 960
50 044 256
88 591 216

13 842 815
90 996 994
104 839 809

24 704 145
-40 952 738
-16 248 593

710 183 858
997 434 889
1 707 618 747

710 183 858
997 434 889
1 707 618 747

-

2.4

Gevinstrealisering

Det skal realiseres en kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd over en 7-års periode sammenlignet
med gjennomføring i egen regi som beskrevet i kost/nytte-analysen. En modernisert IKTinfrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster både i drift og forvaltning i
Sykehuspartner, samt direkte gevinster ute i foretakene.

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig gevinstrealiseringsplan som skal omfattes av
rapportering og oppfølging er påbegynt, og en helhetlig gevinstrealiseringsplan vil bli forelagt
programstyret ila 1.tertial 2017.

2.5

Risiko

Programmets vesentligste usikkerhetsområder er gjengitt i det etterfølgende.
Status

Område

Beskrivelse

Tiltak

Sikkerhet

Kontrakten åpner for muligheten for
fjerndrift utenfor EU/EØS for enkelte
tjenester i FMO forutsatt at alle lovmessige
krav og kontraktens sikkerhetskrav
tilfredsstilles og at de
sikkerhetsmekanismer som bygges inn
godkjennes av våre sikkerhetsansvarlige. I
dette ligger en usikkerhet for HPE mht
design av driftsløsning for FMO. Det er
derfor av stor betydning at når man starter

Det allokeres ekstra
ressurser til dette
området i en periode
for å avstemme
forventninger og
designkriterier, samt
hvilke risikonivåer
som vil aksepteres.
HPE vil legge frem et
sett av alternativer

Telekom

Kontrakten definerer ikke fullt ut endelig
løsning (FMO) innen telekomområdet (IP
Telefoni kjernenett, nye telefonitjenester –
Unified Communication og
Alarm/personsøk), da man forventet at
dette først kunne gjøres etter gjennomført
modernisering. Da ville man også ta stilling
til omfanget av en eventuell
virksomhetsoverdragelse innen telekom.
For å unngå delt driftsansvar under
moderniseringsperioden er
Sykehuspartner forutsatt å drifte både
gammel og ny løsning, mens HPE er
ansvarlig for å etablere/bredde ut ny
løsning. Dette har resultert i et behov for
ytterligere presisering av finansielt og
eiermessig ansvar for ulike komponenter
under moderniseringsperioden. Pågående
avklaring vil kunne medføre økte
kostnader og forsinkelser på
moderniseringen.

Det iverksettes en
helhetlig
gjennomgang av
telekom tjenester i
FMO på et tidligere
tidspunkt enn først
planlagt. Resultatet
av dette vil gjøre det
mulig å definere den
mest hensiktsmessige
tilnærmingen og
gjøre det enklere å
sikre at den
ansvarsdelingen som
er beskrevet i
kontrakten er
optimal.

Virksomhetsoverdragelse

byggeperioden ikke legger til grunn
løsninger som av ulike årsaker ikke kan
godkjennes på et senere tidspunkt.

For 2017 utgjør overdragelsen av
driftsansvaret den 1/5 den viktigste
milepælen. Dette omfatter både de forhold
som ligger direkte i grensesnittet mellom
Sykehuspartner og HPE (prosesser og
verktøy) og de forhold som ligger i
organisasjonene for øvrig som må fungere
for at sikker og stabil drift ikke skal
påvirkes negativ. Dersom denne milepælen
ikke nås, vil det medføre svært alvorlige
konsekvenser for hele programmet
økonomisk, fremdrifts -messig og
omdømme.

som vil bli evaluert.
Sykehuspartner
ledergruppe
iverksetter operativ
risikostyring og
ukentlig oppfølging
av fremdrift frem mot
1/5. Ekstern
kvalitetssikring
prioriteres i første
fase til forhold rundt
milepæl 1/5. Sammen
med ledelsen i HPE
gjennomføres felles
risikogjennomgang
og oppfølging på
executive nivå.

Flere “eskaleringer” som allerede har blitt avklart, skyldes i stor grad at det er mange nye
ressurser på begge sider som ikke har vært en del av anskaffelsesprosessen og som fortsatt er
i prosess med å forstå kontrakten. Det er igangsatt tiltak for å bedre på dette.

2.6

Kvalitetssikring

EY er tildelt oppdrag med ekstern kvalitetssikring av programmet. Det er avholdt et
innledende møte rundt innholdet i oppdraget og det er igangsatt arbeid med etablering av
mandat. Dette vil bli forelagt programstyret for godkjenning i januar. I første fase vil ekstern
kvalitetssikring legge spesielt vekt på forhold knyttet til virksomhetsoverdragelsen.

3

Planverk

Leveranser på de ulike løsningsområdene organiseres i prosjekter. Figuren nedenfor viser en
komplett oversikt over alle prosjekter som har blitt gjennomført, som pågår og som er
planlagt i programmet.

3.1

Prosjektbeskrivelser og leveranser

Prosjektbeskrivelse og leveranser er under detaljering og skal godkjennes av programstyret i
januar.

3.2

Master roll-out plan

Arbeidet med å etablere en Master Roll-Out plan sammen med HF SPOC-ene (Helseforetak
Single-Point-of-Contact) er godt i gang med gjennomførte intervjuer med hver enkelt HF
SPOC og presentasjon av utkast til plan for alle HF SPOC-ene den 20. desember 2016. Utkastet
ble sendt helseforetakene den 21. desember 2016 med kommentarfrist den 10. januar 2017.

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

6. februar 2017
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INNLEDNING

Statusrapporten gir en oversikt over status og fremdrift pr. januar 2017. Status økonomi er per.
31. desember 2016.

2

OVERORDNET STATUS

Følgende tabell visualiserer overordnet status for program iMod i forrige rapporteringsperiode
desember 2016 og nåværende periode januar 2017.
Forrige
Desember
2016

Rapportert område

Nå
Januar
2017

Overordnet
Fremdrift
Omfang og kvalitet
Risiko
Avhengighet/samarbeid
Økonomi
Gevinst
Gul status indikerer avvik i forhold til programmets styrende dokumenter. Rød status indikerer kritiske avvik, mens
grønn status indikerer små eller ingen avvik.

På et overordnet samlet nivå er programmets status grønt, dog rapporteres det innenfor enkelte
prosjekter forsinkelser på fremdrift og redusert kvalitet på leveranser. Status på programmet er
uforandret siden forrige rapporteringsperiode.
Programmet har hatt noe lavere fremdrift enn planlagt på enkelte områder innledningsvis. Det
skyldes delvis at det har vært krevende å få på plass effektive samarbeidsprosesser i et så stort
team bestående av mange ressurser med ulik faglige og språklig bakgrunn, samt at det har tatt
noe tid å avstemme forventninger til kvalitet og krav til detaljgrad på de første leveransene fra
programmet.
De to største hovedmilepælene er 1/5-2017 for virksomhetsoverdragelse og 31/10-2019 for
ferdigstilling av planlagt modernisering. Selv om det på enkelte prosjekter i perioder vil kunne
oppstå avvik, vil programmet allikevel rapportere grønt på overordnet nivå så fremt avvikene
ikke forventes å få konsekvenser for disse hovedmilepælene, milepæler for utrulling på
foretakene eller de rammebetingelsene som programmet er forutsatt å holde seg innenfor.
Som forventet vil det i en så stor og omfattende avtale oppstå behov for avklaringer og
presiseringer rundt ansvarsdeling mellom ekstern partner og Sykehuspartner. På noen områder
har dette forsinket fremdriften, men ikke med konsekvenser for samlet fremdrift.
Pr rapporteringstidspunkt er det ikke avdekket forsinkelser som vil påvirke planlagt
virksomhetsoverdragelse 1. mai 2017 (SCD), selv om det er enkelte prosjektområder som er
3
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røde. Det er planlagt gjennomført en egen risikogjennomgang i uke 4 av pågående og planlagte
aktiviteter og leveranser for å sikre virksomhetsoverdragelse 1. mai 2017.

3

STATUS HOVEDPROSJEKTER
3.1

A00 Program management

Prosjektet er ansvarlig for å definere og implementere styring av hele iMod programmet i tett
samarbeid med HPE. Dette omfatter styringsstruktur, operasjonelle prosesser, prosjektverktøy,
rapportering og kommunikasjonskanaler. Det har vært god fremdrift i prosjektet selv om det har
vært en del forsinkelser i formelle prosjektleveranser fra HPE som omhandler planlegging ift.
opprinnelig plan.
3.2

A01 Contract Management

Contract Management har i hovedsak levert som planlagt i 2016. Det rapporteres en forsinkelse i
delprosjektet som jobber med tredjepartsavtaler. Hovedårsaken er at HPE ikke hadde
prosjektleder på plass før i desember. Det jobbes med planer og alternative metoder for å
forhindre operasjonell påvirkning på Service Commencement Date (SCD), men dette kan
påvirke fremdriften for gevinstrealiseringen på 3.parts kontrakter.
3.3

A02 Transition

Det er forsinkelser i de første formelle prosjektleveransene fra HPE som omhandler detaljert
planlegging iht. opprinnelig plan. Ekstra innsats og oppfølging er innført og det forventes en
forbedring frem til neste rapportering. Til tross for at de formelle prosjektleveransene er
forsinket, er det god fremdrift på de enkelte delleveransene (tasker) og SCD (1. mai 2017)
opprettholdes.
3.4

A03 Service Management

Service Management prosjektet (inkl. Governance) omfatter prosjektene beskrevet under.
Arbeidet omfatter både å etablere selve samhandlingsmekanismene (prosesser og verktøy) og
også å implementere nødvendige tilpasninger i Sykehuspartner for å ta
samhandlingsmekanismene i bruk, samt etablering av styringsmekanismer (beslutningsfora).
Følgende inngår i Service management
- Discovery of infrastructure - Omfatter skanning av all infrastruktur for å identifisere
elementer i scope for avtalen og dokumentere sammenhengene mellom applikasjoner og
infrastruktur.
- Service Management processes – Omfatter å etablere felles prosesser for Incident,
Problem, Change, Configuration, Release and Deploy, Availability, Continuity, Service
Level Management og Reporting.
- Service Management tooling – Omfatter å etablere verktøystøtte og integrasjoner for
prosessene samt etablere videresendelse av Events fra HPE til SP og etablering av
fjerndriftsløsning.
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Account Business Office – Omfatter å etablere felles prosesser og verktøystøtte for
Standardbestillinger, Tjenestekatalog, Dokumenthåndtering, Styringsmodell/
beslutningsfora, kontraktstyring og fakturering.
Asset Management – Omfatter å etablere felles prosess og verktøystøtte for
eiendelsstyring (både hardware og lisenser)
PMO – Omfatter å etablere Sykehuspartners bestillerfunksjon samt håndtere pågående
leveranser.
SIAM Uplift – Omfatter å utarbeide en vurdering av modenhet pr SCD og foreslå videre
utvikling av Sykehuspartner i 5 etapper mot 2019.

Prosjektet har god fremdrift på de fleste områder, men har løsbare utfordringer på enkelte
områder. Se detaljer nedenfor.
Scanning av infrastruktur har kommet sent i gang grunnet en mer omfattende løsnings- og
sikkerhetsgodkjenning enn planlagt, men har nå god fremdrift.
Nye kjerneprosesser er ferdig designet og iht. plan. Verktøytilpasninger mot HPE har god
fremdrift og design ferdigstilles ila uke 4. Omfanget av nødvendige tilpasninger i Sykehuspartner
er imidlertid stort da det må etableres grunnleggende strukturer som ikke finnes i dagens
verktøyportefølje, samt at datakvaliteten forbedres som en følge av disse strukturene.
Innenfor Etableringsprosjektet er det meldt inn en endringsordre ift. kontraktens løsning knyttet
til manuell vs automatisert grensesnitt for standardbestillinger (utstyrsbestillinger) og
tilbakemelding på denne forventes ultimo uke 3. Dersom et automatisert grensesnitt ikke kan
realiseres innen virksomhetsoverdragelsen 1. mai vil det for en kort periode øke behovet for
manuell håndtering og dermed en mulig kapasitetsutfordring i Sykehuspartners Kundeservice.
De øvrige områdene har god fremdrift.
Eiendelsstyring ligger noe etter kontraktsfestet fremdrift som følge av at håndtering av eiendeler
i TMO har vært uklar. Det jobbes med å få dette avklart. Arbeid med FMO løsning er iht. plan.
Å ferdigstille Sykehuspartners bestillingsfunksjon mot HPE er planlagt påbegynt i april 2017,
men det vil bli fremmet et endringsønske om å fremskynde oppstart til primo februar. Arbeidet
med å vurdere Sykehuspartners modenhet ved SCD pågår med god fremdrift.
Tjenesteprising, regional styringsmodell og finansiell og operasjonell styring er også lagt inn
under hovedprosjektet A03 Service magement. Tiltak rundt disse prosjektene er ikke etablert.

3.5

A04 Architecture and Security

Prosjektet skal støtte resten av iMod-prosjektene innen arkitektur, design og sikkerhetsområdene.
Det innebærer å sette arkitekturføringer, etablere og drifte en designfabrikk, samt påse at
regionale sikkerhetskrav og løsninger etableres og etterleves.
Prosjektet er godt i gang, det er etablert arkitektur-, design- og securitydelprosjekter.
Delprosjektledere skal sikre fremdrift iht. definerte iMod leveranser.
5
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Transformasjon overordnet

Transformasjon har ikke levert som planlagt i 2016. Det er større eller mindre forsinkelser i flere
av prosjektleveransene i pågående planleggingsfase.
Hovedgrunnen til forsinkelsene i mange av leveransene er at dokumentasjonen som er mottatt fra
ekstern partner ikke har hatt god nok kvalitet for å kunne starte en godkjenningsprosess i henhold
til avtalen. Dokumentene har i hovedsak blitt levert i en 0.5 versjon med betydelige mangler og
uten et forutgående arbeid som et 2-in-a-box konsept tilsier. Fra desember har det vært en synlig
bedring i kvaliteten av leveransene og 2-in-a-box konseptet har fungert bedre.
Arbeidet med å etablere en Master Roll-Out plan sammen med HF SPOC-ene (Helseforetak
Single-Point-of-Contact) er godt i gang med gjennomførte intervjuer med hver enkelt HF SPOC
og presentasjon av utkast til plan for alle HF SPOC-ene den 20. desember 2016. Utkastet ble
sendt helseforetakene den 21. desember 2016 med kommentarfrist den 10. januar 2017.
Prosjektet har fått inn noen flere ressurser i desember, blant annet en testansvarlig og noen flere
prosjektledere i Deployment for å sikre tilstrekkelig kapasitet på planleggingen av utrullingen på
de enkelte helseforetakene.
3.7

A05 Hosting

Planleggingen av Hybrid Cloud Core build ble ferdig rett før jul. Fremdriften på byggingen av
Hybrid Cloud Core påvirkes av leveranser både i Network og Workspace.
Byggingen av et konsolideringsmiljø og pre-produksjonsmiljø til Regional EPJ (DIPS) er stoppet
grunnet revidering av funksjonelle og tekniske krav fra Regional EPJ. Denne leveransen er ikke
på kritisk linje for fremdriften i RKL.
Hybrid Cloud core build, (project plan approved) leveransen er godkjent.
3.8

A06 Workspace

Overordnet status på Workspace er god. Det er noen forsinkelser på etableringen av en felles
AD-løsning (Active Directory) som tilfredsstiller behovene til HPE og Helse Sør-Øst.
Dynamic workspace uplift (project plan approved) leveransen er godkjent
3.9

A07 Network

Arbeidet med å få opp en nettverksforbindelse mellom HPE og Sykehuspartner har tatt betydelig
lenger tid enn opprinnelig planlagt. En forsinkelse her kan medføre forsinkelser i andre
prosjekter, bl.a. i Hosting og Service management.
Arbeidet med en tidlig trådløs pilot på Sykehuset Telemark og en pilot på Oslo
universitetssykehus pågår. Erfaringer med en HPE/Aruba trådløs PoC (proof of concept) på
Skøyen i desember, har gitt tydelige resultater på at en utrulling på Sykehuset Telemark allerede
i februar-mars 2017 ikke er å anbefale.
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LAN & WAN harmonisation roll-out leveransen er godkjent

3.10 A08 Telecom
Overordnet status på Telecom er utfordrende. Kontrakten definerer ikke fullt ut endelig løsning
(FMO) innen telekomområdet, det arbeides med å definere dette, noe som forsinker fremdriften.
Det mangler avklaringer på kontraktuelt omfang på bygging av sentralbordløsning og unified
communications (UC) samt manglende kontrakter mellom HPE og deres underleverandører som
har stanset fremdriften på byggingen av løsningen for alarm og personsøker.
Centralised auto attendant/agent roll-out, PD00-AM1 (project plan approved) og PD00-AM2
(test plan approved) leveransene er godkjent.
3.11 A09 Application migration
NA – oppstart 1.1.2017
3.12 A10 IAM
NA – overføres fra Digitalfornying 1.1.2017

4

SPESIELLE USIKKERHETS- OG RISKOMRÅDE

Programmets vesentligste usikkerhetsområder er gjengitt i det etterfølgende.
Status
Område
Beskrivelse
Tiltak
Telekom
Kontrakten definerer ikke fullt ut endelig
Det iverksettes en
løsning (FMO) innen telekomområdet (IP
helhetlig
Telefoni kjernenett, nye telefonitjenester –
gjennomgang av
Unified Communication og Alarm/personsøk), telekom tjenester i
da man forventet at dette først kunne gjøres
FMO på et tidligere
etter gjennomført modernisering. Da ville man tidspunkt enn først
også ta stilling til omfanget av en eventuell
planlagt. Resultatet
virksomhetsoverdragelse innen telekom. For å av dette vil gjøre det
unngå delt driftsansvar under
mulig å definere den
moderniseringsperioden er Sykehuspartner
mest hensiktsmessige
forutsatt å drifte både gammel og ny løsning,
tilnærmingen og gjøre
mens HPE er ansvarlig for å etablere/bredde ut det enklere å sikre at
ny løsning. Dette har resultert i et behov for
den ansvarsdelingen
ytterligere presisering av finansielt og
som er beskrevet i
eiermessig ansvar for ulike komponenter under kontrakten er optimal.
moderniseringsperioden. Pågående avklaring
vil kunne medføre økte kostnader og
forsinkelser på moderniseringen.
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Sikkerhet

Kontrakten åpner for muligheten for fjerndrift
utenfor EU/EØS for enkelte tjenester i FMO
forutsatt at alle lovmessige krav og
kontraktens sikkerhetskrav tilfredsstilles og at
de sikkerhetsmekanismer som bygges inn
godkjennes av våre sikkerhetsansvarlige. I
dette ligger en usikkerhet for HPE mht design
av driftsløsning for FMO. Det er derfor av stor
betydning at når man starter byggeperioden
ikke legger til grunn løsninger som av ulike
årsaker ikke kan godkjennes på et senere
tidspunkt.
Virksomhets- For 2017 utgjør overdragelsen av
overdragelse driftsansvaret den 1/5 den viktigste milepælen.
Dette omfatter både de forhold som ligger
direkte i grensesnittet mellom Sykehuspartner
og HPE (prosesser og verktøy) og de forhold
som ligger i organisasjonene for øvrig som må
fungere for at sikker og stabil drift ikke skal
påvirkes negativ. Dersom denne milepælen
ikke nås, vil det medføre svært alvorlige
konsekvenser for hele programmet økonomisk,
fremdrifts -messig og omdømme.
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Det allokeres ekstra
ressurser til dette
området i en periode
for å avstemme
forventninger og
designkriterier, samt
hvilke risikonivåer
som vil aksepteres.
HPE vil legge frem et
sett av alternativer
som vil bli evaluert.
Sykehuspartner
ledergruppe
iverksetter operativ
risikostyring og
ukentlig oppfølging
av fremdrift frem mot
1/5. Ekstern
kvalitetssikring
prioriteres i første
fase til forhold rundt
milepæl 1/5. Sammen
med ledelsen i HPE
gjennomføres felles
risikogjennomgang
og oppfølging på
executive nivå.

ØKONOMI
5.1

Innledning

Budsjettet som ble lagt frem i forrige programstyremøte ligger til grunn for budsjett-tall i denne
økonomirapporteringen.
I desember har det blitt jobbet videre med detaljering og korrigering av prosjektbudsjettene i
programmet. De oppdaterte prosjektbudsjettene ligger nå til grunn for prognosene for det enkelte
prosjekt og iMod programmet. Den oppdaterte prognosen er innenfor programmets
kostnadsramme.
Transformasjonen er i detaljplanleggingsfasen av prosjektene. Endring i transformasjonsplanen
vil kunne ha økonomiske konsekvenser. Det forventes derfor endringer i den foreliggende
prognosen i periodene som kommer. Endringene kan ha påvirkning på både HPE iMod
kostnader, Sykeshuspartner intern ressursbruk og driftspris.
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I økonomirapporteringen fra iMod programmet benyttes påløpte kostnader. Påløpte kostnader
forstås i denne sammenheng som påløpte prosjektkostnader, som reflekterer fremdriften i
programmet. Begrepet må ikke forveksles med det regnskapsmessige begrepet "påløpte
kostnader" som må sees i sammenheng med resultateffekten av programmet.
Programrapporteringen reflekterer heller ikke betalinger. Resultatmessige- og likviditetsmessige
effekter rapporteres fra økonomiavdelingen i SP.
5.2

Kommentarer til finansiell status

Kommentarene baseres på tabellen i avsnitt 5.3 og underliggende disponering innenfor
programmets ramme.
Intern ressursbruk
Det er påløpt mindre kostnader knyttet til internt ressursforbruk i programmet enn forutsatt per
desember 2016. Dette skyldes hovedsakelig forsinket oppstart av programmet, samt noe tregere
oppstart i en del av prosjektene enn forutsatt. Programmet og delprosjekter hadde oppstart
01.11.2016, mens planlagt oppstart var 01.10.2016. Omfanget av prosjektleveransene er ikke
endret, den forsinkede oppstarten gir kun en forskyving i tid, hvor kostnader er forventet påløpt
på et senere tidspunkt. Totalt sett ligger programmet ca. 24 MNOK bak på ressursbruk i forhold
til budsjettet som ble lagt frem for programstyret.
Total prognose knyttet til interne kostnader for programmet opprettholdes i henhold til budsjett,
til tross for underforbruk per desember. Underforbruk per desember er lagt som
prognosekorreksjon i januar.
HPE kostnader
Påløpte kostnader knyttet til HPE omfatter i sin helhet avsetninger knyttet til kontraktuelle
leveranser. Totalt er det påløpt 40 MNOK mer enn hva som fremkommer i budsjettet. Dette er
ikke et merforbruk, men en økning som skyldes avsetninger for 2/6 deler av transisjonens totale
kostnad som ikke er reflekter i budsjettet per desember. I budsjettet ligger denne kostnaden i mai
2017. Det presiseres at dette beløpet er inkluderer merverdiavgift. Total prognose for HPE er
ikke endret. Avsetningen på 40 MNOK for påløpte transisjonskostnaden er korrigert i prognosen
i mai hvor dette opprinnelig lå inne.

5.3

Finansiell status

Av tabellen under fremgår følgende for det enkelte hovedprosjekt
- Akkumulert budsjett, påløpte kostnader og avvik per desember for SP og HPE.
- Total budsjett og total prognose for hele iMod.
A10 IAM er ikke inkludert i tallene og A09 applikasjonsmigrering har ikke hatt oppstart som del
av iMod før 1.1.2017.
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Hovedprosjekt
SP
HPE
A00 Program management
SP
HPE
A01 Contract Management
SP
HPE
A02 Transition
SP
HPE
A03 Service management
SP
HPE
A04 Security & Arcitecture
SP
HPE
A05 Hosting
SP
HPE
A06 Workspace
SP
HPE
A07 Network
SP
HPE
A08 Telecom
SP
HPE
A09 Application migration
SP
HPE
A10 IAM
SP
HPE
Total

6

Side:
10 / 13

Total iMod
Akkumulert
Des 2016
Budsjett
Prognose
Avvik
Avvik
Budsjett
Påløpt
134 058 300
134 058 300
3 632 213
4 152 871
7 785 084
1 584 344
1 584 344
528 115
-528 115
135 642 643
135 642 643
3 104 098
4 680 986
7 785 084
42 446 367
42 446 367
3 040 552
3 784 090
743 537
-261 759
785 278
785 278
261 759
43 231 645
43 231 645
2 778 793
1 005 296
3 784 090
10 201 055
10 201 055
4 040 975
668 732
4 709 707
11 039 927
11 039 927
-3 679 976
3 679 976
21 240 983
21 240 983
360 999
4 348 708
4 709 707
99 584 027
4 331 267
99 584 027
4 794 253
9 125 520
126 562 400
126 562 400
38 094 062
-31 953 955
6 140 107
226 146 427
226 146 427
-27 622 688
42 888 315
15 265 627
65 013 478
3 447 954
65 013 478
1 364 806
4 812 760
37 047 939
4 465 259
-4 465 259
37 047 939
102 061 417
102 061 417
-1 017 305
5 830 065
4 812 760
28 550 647
28 550 647
321 665
768 928
1 090 592
268 533 739
268 533 739
-1
15 529 653
15 529 654
768 927
297 084 385
297 084 385
15 851 319
16 620 245
34 874 554
34 874 554
1 147 036
644 260
1 791 296
119 062 556
119 062 556
77 316
5 358 312
5 435 628
153 937 111
153 937 111
1 224 352
7 226 924
6 002 572
35 050 647
35 050 647
1 112 633
477 959
1 590 592
146 888 956
146 888 956
7 453 234
-63 673
7 389 561
181 939 602
1 048 960
181 939 602
7 931 193
8 980 154
33 853 776
33 853 776
823 794
1 498 525
674 732
177 528 609
177 528 609
-77 316
15 549 307
15 626 623
746 477
211 382 385
211 382 385
16 301 355
17 047 832
226 551 008
226 551 008
2 358 794
2 358 794
108 401 141
108 401 141
334 952 149
334 952 149
2 358 794
2 358 794
-

38 546 960
50 044 256
88 591 216

13 842 815
90 996 994
104 839 809

24 704 145
-40 952 738
-16 248 593

710 183 858
997 434 889
1 707 618 747

710 183 858
997 434 889
1 707 618 747

-

GEVINSTREALISERING
6.1

Bakgrunn

Gevinstrealisering omfatter å realisere og rapportere gevinster beskrevet i kost-nytteanalysen
som lå til grunn for sak 069-2016 som ble styrebehandlet og besluttet av styret i Helse Sør-Øst
RHF 8. september 2016. Gevinstrealisering omfatter dermed å vurdere gjennomføring av
modernisering og fremtidig drift av IKT infrastruktur med HPE i forhold til alternativet å
gjennomføre i egen regi.
6.2

Omfang av gevinstrealisering

Kost-nytteanalysen identifiserte følgende gevinster som vil inngå i gevinstrealiseringsomfanget.
1. Direkte økonomiske gevinster knyttet til modernisering og drift av IKT infrastruktur
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2. Andre gevinster som muliggjøres av avtalen
1. Direkte økonomiske gevinster
Direkte økonomiske gevinster omfatter å realisere gevinsten på 1,9 milliarder i løpet av 7 år.
Gevinsten realiseres og dokumenteres gjennom å vurdere konsekvensen av å gjennomføre med
ekstern partner i forhold til å gjennomføre i egen regi. Egen regi alternativet reflekteres i baseline
beskrevet i kost-nytteanalysen og omfatter kostnader knyttet til modernisering og fremtidig drift
av IKT infrastruktur i egen regi inkludert risikoavsetning. Eventuelle endringer i avtalens
omfang vil måtte justeres løpende også i baseline.
Følgende kostnadselementer vil bli vurdert i forhold til baseline knyttet til å gjennomføre med
ekstern partner.
a. HPE Kostnader knyttet til modernisering og drift av IKT infrastruktur som omfatter
• Transisjon – Kostnader til gjennomføring av transisjon.
• Transformasjon – Kostnader til gjennomføring av transformasjon
• Applikasjonsmigrering – Kostnader til migrering av applikasjoner på HPE sin
side.
• TMO – Kostnader knyttet til drift av dagens IKT infrastruktur
• FMO – Kostnader knyttet til drift av fremtidige IKT infrastrukturtjenester
b. Helse Sør-Øst kostnader knyttet til gjennomføring av iMod programmet
c. Fjerning av dagens IKT infrastruktur driftskostnader inkludert
• Overføring av dagens ressurser
• Fjerning av andre driftskostnader inkludert avtale – og lisenskostnader
2. Andre gevinster som muliggjøres av avtalen, som omfatter
• Reduserte kostnader knyttet til applikasjonsdrift og –forvaltning – Effekten av
gevinstområdet er avhengig av omfang av konsolidering, sanering og migrering av
applikasjoner i foretaksgruppen og gjennomføring av tiltak i linjen i Sykehuspartner.
• Reduserte kostnader til forvaltning av infrastruktur i regionen – Effekten av
gevinstområdet er avhengig av at ny infrastruktur tas i bruk og tiltak gjennomføres i drift
av IKT infrastruktur i foretaksgruppen.
• Reduserte kostnader i helseforetakenes kjernevirksomhet – Effekten av gevinstområdet er
avhengig av at ny infrastruktur tas i bruk og tiltak gjennomføres i helseforetakenes
kjernevirksomhet. Når det gjelder andre gevinster på helseforetakene vil ikke iMod være
involvert. Omfang av gevinster relatert til drift og forvaltning av applikasjoner i
Sykehuspartner er avhengig av beslutning av omfang av sanering og konsolidering av
applikasjoner og vil være en del av business caset som legges frem for endelig
prosjektmandat for applikasjonssanering-/konsolidering/-migrering prosjektet.
6.3

Gevinstuttak og tidsperspektiv knyttet til gevinstrealisering

Direkte økonomiske gevinster
• Transisjon – Gevinstuttak realiseres gjennom at transisjonen gjennomføres innenfor
planlagt tid, kost og kvalitet og er planlagt realisert i løpet av våren 2017.
• Transformasjon – Gevinstuttak realiseres gjennom at transformasjonsprosjektene
gjennomføres innenfor planlagt tid, kost og kvalitet og er planlagt realisert i perioden
frem til utgangen av 2019.
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Applikasjonsmigrering – Gevinstuttaket realiseres gjennom at planlagt omfang av
migrering av applikasjoner gjennomføres innenfor planlagte rammer.
TMO – Gevinstuttak realiseres gjennom at drift av dagens IKT infrastruktur
gjennomføres i henhold til planlagt utrulling av FMO tjenester
FMO – Gevinstuttak realiseres dersom planlagte tjenester tas i bruk i henhold til planlagt
omfang og tidsplan.
Forutsetninger for gevinstrealisering

For at økonomiske gevinster skal realiseres er det en forutsetning at gjennomføring av iMod
programmet, utrulling av ny infrastruktur og ibruktakelse av nye infrastrukturtjenester
gjennomføres som planlagt. Dette innebærer både å ha styring og kontroll på gjennomføring av
programmet samt skape insentiver for helseforetakene til å ta i bruk nye infrastrukturtjenester.
Gjennomføring av iMod har i dag stor fokus og det jobbes kontinuerlig med å gjennomføre tiltak
for at iMod realiseres i henhold til plan.
Den største finansielle risikoen knyttes likevel ikke opp mot gjennomføring av iMod, men
relateres til mangelfull ibruktakelse av FMO tjenester av Helseforetakene. Mangelfull
ibruktakelse av FMO tjenester kan gi både høyere FMO priser og gi ekstra kostnader knyttet til
drift og investeringer på gammel/alternativ infrastruktur. Det er avgjørende å gjennomføre tiltak
som både gjør helseforetakene i stand til å ta i bruk ny infrastruktur og som skaper insentiver til
at de ønsker å ta i bruk ny infrastruktur. Et virkemiddel i denne prosessen er å synliggjøre
kostnadsforskjeller og besparelser for helseforetakene av å velge rett tjenestenivå på standard
tjenester versus ikke standardiserte løsninger. Prismekanismer og synliggjøring av kostnaden
som konsekvens av valgt løsning, samt belastning av reell kostnad på helseforetakene er derfor et
virkemiddel som både må benyttes i planlegging av transformasjonen og prising av tjenester til
helseforetakene.

7

ANDRE FORHOLD
7.1

Samarbeid og samhandling

Som en del av planfasen har programmet begynt å rette sin oppmerksomhet mot de
omkringliggende interessenter og avhengigheter. I første rekke gjelder dette involvering av
foretakene, koordinering av planverk med digital fornying og samkjøring av driftsorganisasjonen
i HPE og Sykehuspartner.
Det er fortsatt en rekke avhengigheter opp mot gjeldende planverk i Digital fornying som må
avstemmes. Dette er blant annet knyttet til Regional ERP, Regional EPJ og bredding av
regionale tjenester hvor det er behov for å verifisere at forutsetningene knyttet til infrastruktur er
i samsvar med leveranseplanene i kontrakten med HPE.
På driftssiden er det etablert prosesser mellom HPE og Sykehuspartner som jobber med
detaljavklaringer knyttet til ansvarsoverføringen og hvordan organisasjonene forutsettes å
samhandle etter virksomhetsoverdragelsen. Implementering av nødvendige tilpasninger i rutiner,
prosesser og verktøy vil være det som gis høyest prioritering i endringsarbeidet fremover.
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Kommunikasjon

Det orienteres løpende om planer og fremdrift i direktørmøtene i Helse Sør-Øst. Dette bidrar til
god ledelsesmessig oppmerksomhet på de endringer som kommer. For å understøtte dette, tas det
nå frem et felles kommunikasjonsmateriale som spesielt skal adressere endringene for
foretakene. På prosjektnivå er kontaktpersoner i alle foretak utnevnt og gjennom felles workshop
er planarbeid igangsatt.
De funksjonelle programmene i Digital fornying er orientert om overordnede planer og holdes
løpende oppdatert gjennom faste koordineringsmøter.
7.3

Kvalitetssikring

EY er tildelt oppdrag med ekstern kvalitetssikring av programmet. Det er avholdt et innledende
møte rundt innholdet i oppdraget og det er igangsatt arbeid med etablering av mandat. Dette vil
bli forelagt programstyret for godkjenning i januar. I første fase vil ekstern kvalitetssikring legge
spesielt vekt på forhold knyttet til virksomhetsoverdragelsen.
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2) Styret godkjenner overordnet styringsdokument med budsjettnotat for programmet.
3) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere programmets midler
innenfor styringsrammen.
4) Styret legger til grunn at administrerende direktør ved eventuelt behov ber om
adgang til disponering av midler fra risiko- og usikkerhetsavsetningen i Helse Sør-Øst
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Det henvises til sak 056-2016 der styret godkjente overordnet styringsdokument
infrastrukturmodernisering. Sykehuspartner HF har i brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 25.
januar 2017 med referanse 15/01041-7 mottatt krav til oppfølging av avtalen med ekstern
leverandør, samt fullmakter og budsjettrammer for gjennomføring av avtalen, og har
oppdatert overordnet styringsdokument og budsjettnotat i henhold til dette.
Administrerende direktør er av den oppfatning at overordnet styringsdokument gir et tydelig
grunnlag for organisering, styring og rapportering knyttet til eksternt partnerskap i samsvar
med de føringer som ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt styrevedtak, sak 069-2016 og
påfølgende brev 15/01041-7.
Det innstilles på at styret godkjenner overordnet styringsdokument med budsjettnotat for
programmet, og at styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere programmets
midler innenfor styringsrammen. Videre at styret legger til grunn at administrerende direktør
ved eventuelt behov, ber om adgang til disponering av midler fra risiko- og
usikkerhetsavsetningen i Helse Sør-Øst RHF. Slike søknader skal behandles av styret.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Det vises til tidligere saker angående eksternt partnerskap innen infrastruktur. Kontrakt ble
signert 14. oktober 2016 og implementering av avtalen er igangsatt.
Sykehuspartner HF har i brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 25. januar 2017 med referanse
15/01041-7 mottatt krav til oppfølging av avtalen med ekstern leverandør, samt fullmakter og
budsjettrammer for gjennomføring av avtalen.
Overordnet styringsdokument er oppdatert for å være i samsvar med ordlyd i brev mottatt fra
Helse Sør-Øst RHF, samt den tildelte styringsramme på 1 859 millioner kroner (2016 kroner)
som forutsatt og i samsvar med Helse Sør-Øst RHF styresak 69-2016.
Styringsdokumentet er videre oppdatert for å reflektere at endelig godkjenning av
styringsdokumenter for programmet og underliggende prosjekter ligger hos Helse Sør-Øst
RHF.
Disponering av risiko- og usikkerhetsavsetning er oppdatert i samsvar med føringer fra
Helse Sør-Øst RHF.
Under punktene på rapportering i overordnet styringsdokument er rapporteringsområdene
gjengitt, samt kravene til tertialrapportering.
Under punktet om samhandling er presiseringene knyttet til involvering og samarbeid med
helseforetakene inkludert.
3. Administrerende direktørs vurderinger
I all hovedsak er føringene fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med de forventninger og
forutsetninger som allerede er lagt til grunn for styring og gjennomføring av eksternt
partnerskap.
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Det legges opp til et omfattende rapporterings- og beslutningsregime gjennom programstyret
for iMod, styret i Sykehuspartner HF og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. For å
sikre at dette bidrar til programmets fremdrift, er det viktig at det etableres gode rutiner som
sikrer god og hurtig saksgang knyttet til beslutninger og spesielt knyttet til søknader om
anvendelse av risiko- og usikkerhetsavsetningen.
Det legges også opp til at Helse Sør-Øst RHF foretar endelig godkjenning av
styringsdokumenter for hovedprosjektene, inklusive underliggende detaljer. Dette er noe
som normalt tilligger programeier og programstyret. For å sikre fremdrift og gjennomføring i
samsvar med kontrakten innebærer dette at programmet vil måtte gjennomføre i samsvar
med vedtak i programstyret i påvente av endelig godkjenning.
Vedlegg
Vedlegg 1 Brev (15/01041-7) med krav til oppfølging av avtalen
Vedlegg 2 Overordnet styringsdokument v1.2
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1. Sammendrag
Oppdragsdefinisjon

Bakgrunn:

Målsetting:

Gevinster:

Føringer og
rammebetingelser:

Risikostyring:

Helse Sør-Øst har vedtatt å inngå en langsiktig avtale for gjennomføring
av IKT infrastrukturmodernisering. Kontrakten omfatter overføring av
driftsansvaret inklusive virksomhetsoverdragelse, samt en avtalefestet
modernisering over en treårsperiode.
Overføring av driftsansvaret og moderniseringen skal gjennomføres
innen de rammer som er lagt til grunn i kost/nytte-analysen og
kontrakten med ekstern partner. Det skal også gjennomføres en
konsolidering og sanering av dagens applikasjonsportefølje i tett
samarbeid med Helseforetakene. Oppdraget skal gjennomføres slik at
forventede effekter og resultater i foretaksgruppen oppnås, herunder en
felles infrastruktur, regional SLA, regional sikkerhetspolicy, redusert og
regionalisert applikasjonsportefølje (700 applikasjoner), samt en
kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd kr som beskrevet i kost/nytte-analysen.
Hensynet til sikker og stabil drift skal, i alle faser og på alle nivåer i
programmet, prioriteres.
Det skal realiseres en kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd over en 7-års
periode sammenlignet med gjennomføring i egen regi som beskrevet i
kost/nytte-analysen. Det skal i tillegg etableres en plan som viser hva
dette innebærer for utviklingen av tjenestepris for de enkelte foretak.
En modernisert IKT-infrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster
både i drift og forvaltning i Sykehuspartner, samt direkte gevinster ute i
foretakene. Det skal utarbeides en helhetlig gevinstrealiseringsplan som
omfattes av rapportering og oppfølging.
Det er etablert et program for gjennomføring av ansvarsoverføring og
modernisering med et eget programstyre ledet av administrerende
direktør. Ansvaret for alle gjenværende pågående aktiviteter knyttet til
infrastrukturmodernisering i Digital Fornying overføres til
Sykehuspartner og videreføres i samarbeid med partner. Det forutsettes
at oppdraget gjennomføres innenfor rammene i kost/nytte-analysen.
Det skal etableres et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for
oppdraget hvilket vil innebære særskilt rapportering til styret og eier
(beskrevet i brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 25.1.2017 med referanse
15/01041-7).
Proaktiv risikostyring skal inngå som en integrert del av
programstyringen. Ekstern risikorapport fra DnV GL skal sammen med
risikoregistre fra infrastrukturmoderniseringen i Digital fornying (IMP),
anskaffelsesprosjektet eksternt partnerskap (SPIIS) og Fremtidens
Sykehuspartner-programmet inngå i grunnlaget for risikostyringen.
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Representanter for Helse Sør-Øst RHF og foretakene skal involveres og
inkluderes i styring, planlegging og gjennomføring da dette vil være en
forutsetning for å sikre fremdrift og måloppnåelse
Rapportering på oppdraget følger samme prosess og linje som øvrig
virksomhet, men rapporteres særskilt. Dette omfatter egne krav til
månedlig rapportering, særskilte oppfølgingsmøter og tertialvis
rapportering, i tillegg til at gjennomføring av avtalen med ekstern
leverandør skal inngå i den månedlige rapporteringen fra
Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst RHF.
Moderniseringsprogrammet skal være underlagt ekstern kvalitetssikring
som rapporterer direkte til administrerende direktør.
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2. Oppdrag
2.1. Bakgrunn
Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse
Sør-Øst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT strategi. Helse Sør-Øst har vedtatt
å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen
(ref. Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst).
I foretaksmøte 15.sept 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdrag om å inngå kontrakt med den
tilbyder som hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte
konkurransen. Samtidig fikk Sykehuspartner gjennomføringsansvaret på vegne av foretaksgruppen.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) er valgt som partner. Etablert kontrakt legger grunnlaget for
omfang, tempo, løsning og metode for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen over de neste
årene. Kontrakten omfatter overføring av driftsansvaret for IKT-infrastrukturen inklusive
virksomhetsoverdragelse (transisjon), samt en modernisering i foretaksgruppen over en
treårsperiode (transformasjon). Kontraktens tredje del omfatter drift av eksisterende infrastruktur til
den er modernisert og drift av modernisert infrastruktur i etterkant av moderniseringen. Sikker og
stabil drift må hensyntas av programmet, men oppfølging av selve driften ligger ikke under ansvaret
til programmet.

2.2. Formål
Dette dokumentet beskriver de overordnede føringer og retningslinjer for gjennomføringen av
oppdraget i samsvar med den målsetting og de forutsetninger som var lagt til grunn i Helse Sør-Øst
RHF styresak 069-2016.

2.3. Overordnet omfang
Oppdraget omfatter følgende forhold;
•
•
•

•

Driftsansvaret for IKT-infrastruktur skal overføres til partner. Som en del av dette skal det
også gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av tilhørende personell
Det skal gjennomføres en modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede
IKT-infrastruktur som angitt i kontrakten
Det skal gjennomføres en standardisering og forenkling av foretaksgruppens
applikasjonsportefølje. Etter gjennomført modernisering er det antatt at den samlede
porteføljen i regionen er på rundt 700 applikasjoner
Det skal gjennomføres en tilpasning av dagens drifts- og leveranseorganisasjon for å utnytte
den økte leveranseevne som et partnerskap skal gi

Det skal sikres god involvering og samarbeid med alle foretak, samt sikres at gjennomføringen ikke
gir utilsiktede negative konsekvenser for sikker og stabil drift.

Side 5 av 15

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering
Dato: 30.01.2016

Versjon: 1.2

2.4. Gevinster
Gevinstrealisering handler om å påse at de gevinstene som er forventet/planlagt for programmet blir
realisert av linjeorganisasjonen. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som
involverer både programmet som leverer løsninger og linjeorganisasjonen som gjennomfører endring
og gevinstrealisering. Tilsvarende skal det utarbeides en gevinstrealiseringsplan som omfatter
gevinster som skal realiseres i foretakene og som disse vil være ansvarlige for.
Administrerende direktør skal sikre at det etableres hensiktsmessige prosesser og tilhørende
organisasjon for å planlegge, organisere og realisere gevinstene/nytten i linjeorganisasjonen i
Sykehuspartner HF.
Det skal realiseres en kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd over en 7-års periode sammenlignet med
gjennomføring i egen regi som beskrevet i kost/nytte-analysen. Det skal utarbeides en
gevinstrealiseringsplan som ivaretar dette og som danner grunnlaget for årlig budsjettering.
En modernisert IKT-infrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster både i drift og forvaltning i
hele foretaksgruppen. Administrerende direktør i hvert helseforetak er ansvarlig for
gevinstrealiseringen i sitt helseforetak. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet vil utarbeide en
samlet plan og oppfølgingsregime for gevinstrealisering.
Det skal utarbeides en helhetlig gevinstrealiseringsplan som omfattes av rapportering og oppfølging.
Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte:
•

oversikt over forventede gevinster/nytte, størrelsen på dem og når de forventes å bli
realisert

•

Identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er nødvendige for at gevinstene/nytten skal
kunne realiseres (investeringer, opplæringstiltak osv.)

•

oversikt over når og hvordan tiltakene skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig
(gevinstansvarlige)

2.5. Styringsparametere for programmet
Programmet skal styres og følges opp på følgende overordnede mål, hvorav forhold relatert til sikker
og stabil drift vil ha høyeste prioritet:
Målbilde: Programmet skal sikre at infrastrukturmoderniseringen realiseres på en måte som
understøtter realisering av målbildet i digital fornying. Videre at det bidrar til å styrke Sykehuspartner
sin leveranseevne og muliggjør en videreutvikling av øvrig IKT-virksomhet i samsvar med
foretaksgruppens IKT-strategi.
Sikker og stabil drift: Hensynet til sikker og stabil drift skal, i alle faser og på alle nivåer i programmet,
prioriteres og hensyntas i all planlegging og utførelse.
Kvalitet: Programmet skal gjennomføres på en måte som ikke medfører utilsiktet økt risiko for sikker
og stabil drift. Løsninger som totalt sett gir den mest kostnadseffektive driften velges, samtidig som
prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi oppfylles.
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Kostnad: Programmet skal realiseres innenfor en styringsramme på 1 859 millioner kroner (2016
kroner).
Tid: Transisjonen skal være gjennomført innen 6 mnd. etter effektiv kontraktsdato. Moderniseringen
av dagens infrastruktur som definert i kontrakten skal være gjennomført innen 3 år etter effektiv
kontraktsdato.
Risiko- og usikkerhetsstyring: Programmet må ha en sterk risiko- og usikkerhetsstyring og ha fokus
på risiko for hele foretaksgruppen sett opp mot programmets mål og tidsplan.
Gevinstrealisering: Programmet skal etablere et regime for implementering og oppfølging av de
økonomiske gevinster som er definert i kost/nytte-analysen.

2.1. Føringer og rammebetingelser
Sykehuspartner HF er gitt ansvaret for drift og forvaltning av tjenestene innenfor avtalens omfang i
tråd med ordinære fullmakter i Helse Sør-Øst RHF, samt prinsipper for leverandørstyring innenfor
IKT-området i regionen. Det forutsettes at forhold av strategisk karakter eller som berører den
samlede foretaksgruppen, skal forelegges Helse Sør-Øst RHF uavhengig av økonomisk omfang. Dette
kan for eksempel være forhold som gir vesentlige endringer i tjenesteomfang eller volumantagelser i
avtalen, eller betydelige forhold knyttet til applikasjonskonsolidering og -sanering.
Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med relevante gjeldende standarder og metodeverk i Helse
Sør-Øst, inklusive kvalitetssystemet i Sykehuspartner. Herunder henvises det spesielt til prinsipper og
retningslinjer for program- og prosjekteierstyring, prosjektveiviseren, de etiske retningslinjer, HMS
krav, informasjonssikkerhet og miljøstyring.

3. Ansvar og organisering
3.1. Generelt
Strategisk programeierstyring ivaretas av administrerende direktør i Sykehuspartner HF på vegne av
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF med støtte fra programstyret, med fokus på følgende
forhold:
•

Styre programmet på overordnet nivå

•

Følge opp programmet på mål og styringsparametere

•

Bidra til og følge opp realisering av gevinster

•

Håndtere eskaleringer

•

Godkjenne endringer

•

Forestå samlet rapportering og prognostisering for programmet

•

Følge opp usikkerhet og beslutte tiltak
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For øvrig henvises det til “Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring” – Helse
Sør-Øst RHF.

3.1. Styringsstruktur

Program- og prosjekteierstyring i Sykehuspartner utøves på tre nivåer med horisontal koordinering
innen hvert nivå. I tillegg styrkes denne strukturen gjennom de beslutningsfora som er knyttet til
prosessrammeverket (ITIL) som forutsettes i kontrakt.

3.2. Programorganisering
Programmet vil være hovedgrensesnittet mot ekstern partner i de første tre årene av kontrakten
inntil planlagte moderniseringsprosjekter er ferdigstilte. Daglig drift vil imidlertid kreve
velfungerende grensesnitt mellom alle deler av linjeorganisasjonen. I tillegg vil det måtte etableres
en entydig kobling mellom det ansvar som ligger i linjen og de roller som inngår i “governance
boards” som er beskrevet i kontrakten. Det skal planlegges med at det nye programmet tar ansvar
for gjenværende aktivitet i det nåværende Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) i Digital
fornying, slik at det blir en helhetlig styring av alle tiltak innenfor området.

3.3. Programstyre
Sammen med programeier er programstyret overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, omfang,
kvalitet, risiko innenfor programmets levetid, samt sikre at ansvar og planer for uttak av
gevinster/nytte i de berørte helseforetakene er etablert.
Programstyret har ansvar for å gjennomføre programmet i tråd med de rammer og forutsetninger
som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Programstyret rapporterer til styret i
Sykehuspartner HF via administrerende direktør.
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Programstyret vil ha følgende mandat;
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Sikre at kvalitet, kostnader og framdrift på gjennomføring av transisjon- og
transformasjonsdelen av kontrakt med ekstern partner er i henhold til gjeldende
beslutningsdokumenter
Styre programmet innen tildelte rammer
Godkjenne rapporteringsrutiner, organisasjonskart, fullmaktstruktur og økonomisk struktur
Rapportere månedlig til styret i Sykehuspartner HF via administrerende direktør
Avklare prinsipielle konflikter og/eller uoverensstemmelser mellom programmets mål for å
levere kontraktens omfang ihht avtalt kvalitet, tid og kost sett opp mot andre behov i
foretaksgruppen og finne løsninger på disse i eller utenfor programstyret
Avklare prinsipielle konflikter og/eller uoverensstemmelser mellom Sykehuspartner HF og
ekstern partner og finne løsninger på disse i eller utenfor programstyret
Godkjenne endringer som går utover administrerende direktør sine fullmakter.
Anbefale premissendringer for styret i Sykehuspartner HF
Godkjenne programmets overordnede leveranser

Programstyret skal ha regelmessige møter (ca. en gang pr. måned)
Det legges til grunn følgende sammensetning av programstyret;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrerende direktør, Sykehuspartner HF (leder)
Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF
Finans og økonomi, Helse Sør-Øst RHF
Økonomidirektør, Sykehuspartner HF
VO direktør Plan og styring, Sykehuspartner HF
HTV, Sykehuspartner HF
Direktør, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Direktør økonomi, Helseforetak
Direktør virksomhet, Helseforetak
Direktør IKT, Helseforetak

Eventuelle observatører inngår ikke som medlemmer i programstyret.

3.4. Referansegruppe(r)
I den grad det vurderes som formålstjenlig kan det etableres en eller flere referansegrupper for
programmet. Slike referansegrupper vil typisk ledes av programeier eller et medlem av
programstyret.
Det skal etableres en referansegruppe IKT og MTU med representanter for alle foretakene for å
støtte programmet i koordinering, forankring og gjennomføring av moderniseringen.
Referansegruppen ledes av IKT-direktørenes representant i styringsgruppen. Referansegruppen er
også ansvarlig for koordinering mellom IKT og medisinteknisk område, og representanter fra
medisinteknisk område skal inngå i referansegruppen.
Referansegruppens mandat skal godkjennes av programstyret.
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3.5. Nøkkelroller
Som en del av styringsstrukturen defineres følgende ansvars og rolle -deling;
Administrerende direktør/programeier
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

lede programstyret, overordnet ansvarlig for gjennomføring av programmet iht. mål og
rammer gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
lage og kommunisere visjonen for programmet, og gi tydelig lederskap og retning gjennom
programmets levetid
påse etablering av en hensiktsmessig organisasjon og tilhørende planer for uttak av
gevinster/nytte i de ulike organisatoriske enhetene (inkl. helseforetakene) som blir berørt av
leveranser fra programmet
etablere styringsstrukturen (programstyre og eventuelle referansegrupper) og sikre at
gjeldende krav til programsikring blir ivaretatt
ansvarlig for rapportering til styret og sikre at den løpende rapporteringen dekker de sentrale
gevinstområdene/KPI’ene
ansvarlig for månedlig rapportering i eieroppfølging med Helse Sør-Øst RHF
ansvarlig for samhandling med eier og øvrige foretak i foretaksgruppe
ansvarlig for samhandling med toppledelsen hos partner
ansvarlig for anbefaling av styringsdokumenter for endelig godkjenning i samarbeid med
programstyre
følge opp samlet gjennomføringsplan og iverksette eventuelle korrigerende tiltak for å sikre
måloppnåelse
ansvarlig for etablering av fullmakter for programmet

Viseadministrerende direktør
•
•

•
•
•
•

daglig ansvarlig for oppfølging av programmet iht. mål og rammer på vegne av
administrerende direktør
ansvarlig for - sammen med de andre direktørene i Sykehuspartner HF - å sikre gode og
samkjørte prosesser og integrerte verktøy for en felles drift og forvaltning av løsningene
sammen med ekstern partner
ansvarlig for felles og forankrede planer med Digital Fornying som er avstemt med Helse SørØst RHF og foretaksgruppen
ansvarlig for samlet oppfølging og rapportering knyttet til kontrakten med ekstern partner.
Dette inkluderer oppfølging av samlet gevinstrealisering i foretaksgruppen
ansvarlig for koordinering med virksomhetsområdene og ekstern partner for å sikre sikker og
stabil drift gjennom moderniseringsperioden
bidra til forenkling og standardisering av applikasjoner og tjenestenivåer

Direktør plan og styring
•
•
•

ansvarlig for forvaltning av kontrakten
ansvarlig for endringsstyring av kontrakt
ansvarlig for merkantil og juridisk oppfølgingen av kontrakten
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ansvarlig for forhandling og avtaleinngåelse av nye initiativer (prosjekter)
ansvarlig for forhandling og avtaleinngåelse av nye tjenester
ansvarlig for nedtak av avtalekost i forbindelse med at ansvar overføres partner
ansvarlig for terminering av tjenester og avtale

Programleder
•
•
•
•
•
•

rapporterer i det daglige til viseadministrerende direktør
ansvarlig for rapportering til programstyret på programmets ansvarsområde
ansvarlig for etablering av programorganisasjon for oppfølging av ekstern partner
ansvarlig for gjennomføring av transisjon av driftsansvaret, ressurser og kompetanse til
ekstern partner og for å sikre en trygg og forutsigbar prosess for involverte medarbeidere
ansvarlig for gjennomføring av moderniseringen av IKT infrastruktur i foretaksgruppen iht
kontrakten med ekstern partner
ansvarlig for applikasjonssanering og migrering i foretaksgruppen iht planer sammen med
ekstern partner og foretaksgruppen

4. Gjennomføring
4.1. Leveringsomfang
Programmets leveranser deles inn på overordnet nivå som beskrevet i etterfølgende
leveransenedbrytingsstruktur. Denne strukturen legges til grunn for månedlig rapportering til styret
og Helse Sør-Øst RHF. Rammene til de enkelte leveranseområdene baseres på en nedbrytning av
Business Caset og utgjør samlet rammen for egne og leverandørens kostnader som forutsatt i Helse
Sør-Øst RHF styresak 069-2016.
Detaljerte prosjektproduktbeskrivelser (egne og ekstern leverandørs aktiviteter) for de enkelte
leveranseområdene skal inngå i styringsdokumentene (prosjektdirektiver) som fremmes for endelig
godkjenning via styret i Sykehuspartner HF.

4.1. Økonomi
Som en forutsetning for kost/nytte analyse forutsettes det at de samlede kostnader for
modernisering og drift over 7-årsperioden holdes innenfor en ramme beskrevet i Helse Sør-Øst RHF
styresak 069-2016. Infrastrukturmoderniseringsprogrammets totale styringsramme utgjør 1 859
millioner kroner (2016 kroner) inkludert merverdiavgift. Det vil utarbeides budsjett eksklusive
merverdiavgift slik at endelige styringsrammer kan tilpasses dette Se for øvrig vedlegg 1.
Det er i henhold til styresak 069-2016 i Helse Sør-Øst RHF gjort en risikoavsetning til uforutsette
hendelser/risiko ved gjennomføring av kontrakten. Risikoavsetningen er estimert basert på
usikkerheten som ligger i kostnadsestimater og planer. Risikoavsetningen disponeres av
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuspartner HF skal ved eventuelt behov, be om adgang til disponering av midler fra
risikoavsetningen. Det må fremmes skriftlig søknad om dette.
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I det tilfellet årlig likviditetsbehov øker utover det som er reservert i budsjettet, men er innenfor
styringsrammene samlet sett, må dette godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

4.2. Tidsplan
Programmets tidsplan er i stor grad drevet av tidsplanen i kontrakten med ekstern partner.
Programmet er delt opp i tre hovedfaser; Transisjon, Transformasjon, og Fremtidig drift (FMO).
•
•
•

Transisjon
Transformasjon
FMO

Dette styringsdokumentet omfatter perioden mellom kontraktsignering og ferdigstillelse av
infrastrukturmoderniseringen.

4.3. Rapportering
•
•

Tertialrapportering til Helse Sør-Øst RHF
Eget oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF månedlig

Statusrapport utarbeides hver måned og distribueres via administrerende direktør til;
•
•
•
•

Programstyret
Ledergruppen Sykehuspartner HF
Styret i Sykehuspartner HF
Helse Sør-Øst RHF

Programmet skal utarbeide en månedsrapport med følgende hovedpunkter:
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Fremdrift
Økonomi
Kvalitet
Samarbeid med helseforetakene og andre samarbeidspartnere
Gevinstrealisering
Spesielle usikkerhet- og risikoområder
Hovedaktiviteter i perioden
Hovedaktiviteter neste periode

Det vil det bli innført særskilte oppfølgingsmøter mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
med en gjennomgang av overordnet status. I disse møtene vil det følges opp forhold knyttet til:
• Kontraktstyring, herunder eventuelle kontrakts- og omfangsendringer
• IKT-sikkerhet
• Fremdrift
• Økonomi – resultat, investeringer og likviditet
• Gevinstrealisering
• Aktiviteter og avhengigheter mot øvrige programmer i Digital fornying, samt oppfølging av
restanser fra infrastrukturmoderniseringsprogrammet i egen regi
• Aktiviteter, avhengigheter og status mot øvrige helseforetak, herunder vurdering av risiko
forbundet med helseforetaksspesifikke aktiviteter
• Avvik og risikovurdering med tilhørende tiltak
Under gjennomføring av kontrakten skal Sykehuspartner HF utarbeide en skriftlig tertialrapport til
Helse Sør-Øst RHF basert på punktene som følges opp i oppfølgingsmøtene. Tertialrapporten, som
forutsettes styrebehandlet i Sykehuspartner HF, skal gi en helhetlig gjennomgang av
gjennomføringen av kontrakten med vekt på leveranser/kvalitet, fremdrift, økonomi, risiko og
gevinstrealisering mot kost-nytteanalysen fra styresak 069-2016 i Helse Sør-Øst RHF. Det skal
redegjøres særskilt for endringer i Sykehuspartner HFs organisasjon for å tilpasse seg ny driftsmodell
med tjenesteleveranse fra HPE, samt prosesser for forsvarlig oppfølging av kontrakten

4.4. Samhandling
Programmet har flere avhengigheter og grensesnitt som må hensyntas i planlegging og
gjennomføring av programmet. De viktigste vil være;
•
•
•
•
•
•

Helseforetakene
Helse Sør-Øst RHF
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon
Programmet Regional klinisk løsning (RKL) (Digital fornying)
Øvrige programmer i Digital Fornying
Fremtidens Sykehuspartner

Bred involvering og et tett og godt samarbeid med helseforetakene er av avgjørende betydning for å
lykkes med gjennomføringen av programmet. Derfor er det som en del av programorganiseringen
etablert en egen gruppe bestående av kontaktpersoner fra helseforetakene og denne gruppen av
kontaktpersoner vil bli involvert både individuelt og som gruppe i planleggingen av gjennomføringen.
Videre er helseforetakene inkludert i programmets styringsgruppe.
Side 13 av 15

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering
Dato: 30.01.2016

Versjon: 1.2

Kontrakten med HPE innebærer forpliktelser for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner
HF skal, i samarbeid med det enkelte helseforetak, etablere leveranseavtaler mellom programmet og
helseforetakene for å sikre omforent forståelse av ansvar og leveranser i gjennomføringen.
Helse Sør- Øst RHF har stilt krav om foretakenes ansvar og bidrag knyttet til
infrastrukturmoderniseringen inn i foretakenes oppdragsdokument.
Som en del av programmets planverk skal det inngå en nærmere beskrivelse av hvordan
samhandlingen mellom programmet og øvrig virksomhet skal implementeres. Som en del av dette
skal det også inngå en beskrivelse av hvordan samhandlingen med partner implementeres i form av
de governance boards som forutsettes etablert tilknyttet gjennomføringen av kontrakten.
For øvrig skal det legges opp til at
•
•

tillitsvalgte involveres gjennom etablerte fora, samt er representert i programstyret
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) holdes informert på hvert møte

4.5. Risikostyring
Risikoområder er identifisert, beskrevet og vurdert som en del av anskaffelsesprosjektet og der er det
utarbeidet konkrete tiltak for å håndtere risikoområdene. I forbindelse med anskaffelsesprosessen
er det også gjennomført en ekstern risikovurdering av alternativene, som er hensyntatt i den
samlede vurderingen av risiko. Ekstern risikovurdering kan finnes i rapport fra DNV GL (ref. vedlegg til
styresak 069-2016). I tillegg er det gjennomført en risikovurdering i programmet Fremtidens
Sykehuspartner. Relevante punkter fra de ovennevnte risikoanalyser legges til grunn i programmet
for infrastrukturmodernisering sin risikooppfølging.
Risikostyring skal inngå som en del av programstyringen og rapportering på risiko og tiltak skal inngå i
månedlig rapportering fra programmet.

4.6. Avvikshåndtering og endringsstyring
For programmet som helhet og underliggende leveransenedbrytningsstruktur skal det defineres
toleranser som angir grenseverdier (fra og til). Toleranser skal etableres for viktige styringsområder
som kostnader, tid, omfang, kvalitet og risiko. Om relevant skal tilsvarende grenseverdier også
etableres i forhold til planlagte gevinster/nytte.
I en situasjon hvor programledelsen antar at programmet eller et prosjekt ikke vil kunne levere
innenfor de toleranser (grenseverdier) som er definert skal dette umiddelbart eskaleres til
programstyret.
Dersom programstyret ser at enkeltprosjekter gjør det nødvendig å trekke på risikoavsetning eller at
det er risiko for at programmet som helhet ikke vil kunne levere innenfor de toleranser
(grenseverdier) som er definert skal dette umiddelbart eskaleres til styret i Sykehuspartner.
I den grad ønskede eller uønskede endringer vil ha konsekvenser (kostnader, tid, omfang, kvalitet,
risiko og gevinster/nytte) for gjennomføring av programmet skal disse forelegges programstyret
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Som en del av kontraktstyringen skal det etableres en prosess som sikrer sporbarhet på alle
endringer.

4.7. Kvalitetssikring
Til å støtte programeier/programstyret i vurdering av effektivitet og kvalitet i gjennomføring av
programmet skal det etableres ekstern kvalitetssikring, og foreslåtte tiltak iverksettes og følges opp
regelmessig. Ekstern kvalitetssikring rapporterer direkte til administrerende direktør.
Formålet med kvalitetssikringen er å:
•
•
•
•

Sikre at alt arbeidsomfang er identifisert og underlagt styring/ledelse på en hensiktsmessig
måte
Sikre at Business Caset er forankret og at hensiktsmessige prosesser og tilhørende roller for
gevinstrealisering er implementert
Sikre at kritiske prosesser og områder for programmet er under tilfredsstillende styring og
kontroll
Sikre at eventuelle avvik i planer blir identifisert og håndtert på en hensiktsmessig måte

Omfang og innretning av programsikringsaktivitetene bestemmes av programeier i samråd med
programstyret.

4.8. Kommunikasjon
Gjennomføringen av kontrakten vil medføre behov for økt samhandling og koordinering på tvers i
foretaksgruppen. I noe grad vil også dette kunne påvirke oppdrag og prioriteringer i foretaksgruppen.
Dette vil innebære et betydelig kommunikasjonsbehov. Programmet er ansvarlig for etablering og
vedlikehold av kommunikasjonsplan, samt implementering av nødvendige kommunikasjonstiltak til
støtte for gjennomføringen av programmet. En forutsetning for å lykkes er at oppdraget utføres i
nært samarbeid med øvrig kommunikasjonsarbeid i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF.

5. Vedlegg
Budsjettnotat infrastrukturmodernisering (u.off) av 30. januar 2017

Side 15 av 15

Saksframlegg

Saksgang:
Styre
Styret Sykehuspartner HF

Møtedato
6. februar 2017

SAK NR 008-2017
ÅRSPLAN 2017

Forslag til vedtak:
Årsplan 2017 for styret tas til orientering.
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Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF
Møtedato

Vedtakssaker

Orienteringssaker

6. februar

 Virksomhetsrapport 3. tertial
2016 inkl. ROS
 Tertialrapport 3. tertial 2016
iMod
 Årlig melding
 Status iMod
 Styringsdokument
Infrastrukturmodernisering

 Økonomisk langtidsplan
 Årsplan 2017
 Høringssvar - NOU 2016:
25 Organisering og
styring av
spesialisthelsetjenesten
 Driftsorienteringer fra
adm. direktør

8. mars

 Virksomhetsrapport januar
2017
 Oppdrag og bestilling 2017
 Protokoll fra Foretaksmøtet
15. februar 2017
 Status iMod
 Prinsipper for levering eller
utøking av tjenester til
organisasjoner innenfor
“sørge for ansvaret” til Helse
Sør-Øst og nasjonale foretak

 Årsplan 2017

 Virksomhetsrapport februar
2017
 Årsregnskap og styrets
beretning 2016
 Virksomhetsplan 2017
 Økonomisk langtidsplan
2018-2020
 Virksomhetsoverdragelse til
HPE
 Tiltak Riksrevisjonen
 Status iMod

 Årsplan 2017

5. april

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør

Temasaker

 Gevinstrealisering
knyttet til ekstern
partner

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør

10. mai
(tentativt)
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7. juni

30. august

11.-12. oktober

 Virksomhetsrapport 1. tertial
2017 inkl. ROS
 Virksomhetsrapport april
2017
 Tertialrapport 1. tertial 2017
iMod
 Møteplan for styret 2018
 Status iMod

 Årsplan 2017

 Virksomhetsrapport mai 2017
 Virksomhetsrapport juni-juli
2017
 Protokoll fra Foretaksmøtet
xx. juni 2017
 Status iMod

 Årsplan 2017

 Virksomhetsrapport 2. tertial
2017 inkl. ROS
 Tertialrapport 2. tertial 2017
iMod
 Status iMod

 Årsplan 2017

 Virksomhetsrapport
september 2017
 Virksomhetsrapport pr.
oktober 2017
 Budsjett 2018
 Status iMod

 Ambisjoner og mål 2018
 Årsplan 2018

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør

Styreseminar

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør
 Budsjett 2018 status

8. november
(tentativt)
6. desember

 Driftsorienteringer fra
adm. direktør
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SAK NR 009-2017
HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016:25 ORGANISERING OG STYRING AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN (KVINNSLAND-UTVALGET)

Forslag til vedtak:
Styret tar høringsuttalelse til NOU 2016:25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-utvalget) til orientering.

Skøyen, 31. januar 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon
Det er utarbeidet forslag til høringsuttalelse fra Sykehuspartner HF til NOU NOU 2016:25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-utvalget).
Det innstilles på at styret tar høringsuttalelsen til orientering.
2. Faktabeskrivelse
Regjeringen nedsatte i oktober 2015 et utvalg (Kvinnsland-utvalget) for å vurdere
erfaringene med helseforetaksmodellen, og få vurdert alternative modeller for hvordan
staten kan organisere sitt eierskap til og innrette eierstyringen av foretak som tilbyr
spesialisthelsetjenester.
Utvalget leverte sin utredning 1. desember 2016, NOU 2016:25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten.
IKT-området er inkludert i utredningen, men utvalgets vurdering er at det for IKT-området er
behov for en gjennomgang av roller og oppgaver for de ulike aktørene innen IKT-området.
Ledergruppen i Sykehuspartner HF har gått gjennom og vurdert utredningen, og
kommentarene og innspillene er innarbeidet i vedlagte forslag til høringsuttalelse.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Kvinnsland-utvalget gir et godt grunnlag for å vurdere fremtidig organisering av
spesialisthelsetjenesten. For Sykehuspartner vil en ny utredning om IKT-området være viktig
da en slik utredning vil ha betydning for strategi og oppgavedeling.
Sykehuspartner påvirkes av hvordan spesialisthelsetjenesten organiseres, og det må til en
hver tid sikres at Sykehuspartner er organisert og tilpasset de oppgaver som skal løses og
den rollen som skal fylles.
Det er i forslag til høringsuttalelse ikke tatt stilling til forslagene om modell for organisering
av sektoren. Administrerende direktør ser det imidlertid som viktig at hvis det blir endringer i
inndelingen i dagens Helse Sør-Øst at det sikres felles strategi for IKT-området i de nye
regionene, understøttet av en felles tjenesteleverandør. Dette for å sikre videreføring av det
påbegynte konsoliderings- og moderniseringsarbeidet.
Administrerende direktør viser til vedlagte forslag til høringsuttalelse og innstiller på at styret
tar denne til orientering.

Vedlegg
Notat: Høringsuttalelse NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
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NOTAT
Til:
Kopi:
Fra:

26. januar 2017

Styret i Sykhuspartner HF
Administrerende direktør Mariann Hornnes

Høringsuttalelse NOU 2016:25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten
Regjeringen nedsatte i oktober 2015 et utvalg (Kvinnslandutvalget) for å vurdere erfaringene med
helseforetaksmodellen, og få vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere sitt
eierskap til og innrette eierstyringen av foretak som tilbyr spesialisthelsetjenester.
Utvalget leverte sin utredning 1. desember 2016, NOU 2016:25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten.
I vurderingene av alternativene har utvalget som ett av kriteriene vurdert eierskap til selskaper som
eies av RHF-ene alene eller i fellesskap som må overføres til nytt nivå. Sykehuspartner HF er et slikt
selskap. Alt etter hvilket alternativ som velges er aktuelle eiere staten, nasjonalt helseforetak,
helseforetak alene eller helseforetak sammen (punkt 7.3.3).
Utvalget har i sitt arbeid inkludert støttefunksjoner som IKT. I beskrivelsen av utfordringsbildet heter
det (side 17, punkt 2.4)
IKT-området
I nasjonal helse- og sykehusplan understrekes behovet for sterkere nasjonal styring av IKTområdet.
Det samme er framhevet i flere innspill til utvalget. I kapittel 6 er det gitt en omtale av
problemstillingen, herunder arbeidet med å nå målsetningen «Én innbygger – én journal». Utvalget
vurderer manglende nasjonal samordning på IKTområdet som en betydelig utfordring. Samtidig
understrekes at etablering av regionale løsninger har gjort det mulig å forbedre systemene, og at
dette arbeidet også har lagt grunnlag for å etablere nasjonale løsninger.
Utvalgets vurdering er at det for IKT-området er behov for en gjennomgang av roller og oppgaver for
de ulike aktørene innen IKT-området.
Utredningen er sendt på høring og Sykehuspartner HF vil gi uttalelse innen områder som er spesielt
relevante for Sykehuspartner HF.

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

Telefon:
Telefaks:

32 23 53 00
32 23 53 01

Web:
E-post:
Org.nr.:

www.sykehuspartner.no
post@sykehuspartner.no
991 324 968

Sykehuspartner HF begrenser sin høringsuttalelse til å gjelde de to alternativene som utvalget anser
som mest hensiktsmessige; alternativ 3 som er det alternativet utvalget anbefaler blant de
alternativene som var en del av mandatet, og alternativ 4 som er et alternativ brakt frem av utvalget
og som et flertall av utvalgets medlemmer anbefaler. Videre har vi kommentert utvalgets vurdering
at det for IKT-området er behov for en gjennomgang av roller og oppgaver for de ulike aktørene
innen IKT-området, og en sterkere nasjonal styring. Avslutningsvis er det en uttalelse angående en
eventuell ny regionsinndeling av Helse Sør-Øst.
I alternativ 3 foreslås ett nasjonalt helseforetak til erstatning for dagens regionale helseforetak med
en videreføring av et regionalt nivå. Sykehuspartner HF støtter utvalgets vurdering av at i en slik
modell må de regionale programmene og behovene ivaretas. Dagens regionale strategier bidrar til å
understøtte, og er nødvendige steg på veien, mot å realisere det nasjonale målbildet. I
utgangspunktet er det lett å tenke at innføring av et nasjonalt helseforetakkan gjør at nasjonale
føringer innen for eksempel IKT-området raskere lar seg realisere gjennom en felles styring. Hvis vi
ser på erfaringene innen Helse Sør-Øst, ser vi at det til tross for stort fokus på fellesløsninger tar tid
å etablere disse. I Helse Sør-Øst pågår det to store programmer som skal gi regionen felles
løsninger: Infrastrukturmodernisering som gir regionen en felles moderne IKT infrastruktur som
legger til rette for stabil og effektiv drift av fremtidens helsetjenester, og Digital Fornying som
utvikler og innfører regionale løsninger og standardiserte arbeidsprosesser. Begge disse
programmene er en forutsetning for å innføre felles løsninger i stor skala, både regionale og
nasjonale. Å flytte ansvar og finansiering til et nasjonalt nivå vil kunne svekke gjennomføringskraften
i regionen, og dermed kan fremdriften til de regionale programmene svekkes. Et sterkt fokus på
nasjonale løsninger i et nasjonalt selskap kan også føre til at regionale prosjekter får i oppgave å
utrede nasjonale løsninger som en del av sitt mandat. Dette kan bidra til å forsinke det regionale
implementeringsløpet på kort sikt. Sykehuspartner HF er av den oppfatning at det meget viktig å
fullføre disse regionale programmene i henhold til plan for å nå de mål og gevinster som er
identifiserte. En forutsetning for realisering av det nasjonale målbildet på IKT-området er at man har
en styrings- og finansieringsmodell som forplikter og bidrar til å øke gjennomføringsevnen. Det
innebærer blant annet en entydig plassering av roller og ansvar. Det må også være en tydelig
kobling mellom prioritering og finansiering av IKT-tiltak og ansvaret for gjennomføring. I en modell
med et nasjonalt helseforetak vil man være langt unna de lokale behovene og eventuell
nødvendighet for tilpasning og fleksibilitet. En nasjonal styringsmodell må tydeliggjøre hvordan slik
regional/lokal forankring skal ivaretas.
I alternativ 4 foreslås en variant av dagens regionorganisering, med den endring at underliggende
helseforetak blir avviklet som egne juridiske enheter og inngår i det regionale helseforetaket.
Utvalgets vurderinger knyttet til fordeler og ulemper med styrer på foretaksnivå gjelder i stor grad
innen IKT området også, og konsekvensene av endringene vil i stor grad være et resultat av hvordan
IKT området organiseres innen dette området. Dagens Y-modell med Helse Sør-Øst RHF som
premissgiver, de enkelte helseforetak som bestillere og Sykehuspartner HF som leverandør vil
påvirkes.
Utvalgets vurdering er at det for IKT-området er behov for en gjennomgang av roller og oppgaver for
de ulike aktørene innen IKT-området, og en sterkere nasjonal styring. Innenfor IKT området er det
ulike muligheter for å oppnå dette også innenfor dagens organisering. En mulighet er å opprette en
modell med «Center of Excellence» der forvaltning og drift av nasjonale løsninger legges til det
selskapet som har best kompetanse innen området. Dette kan være et nasjonalt selskap, en
fordeling mellom dagens regionale IKT selskap eller en kombinasjon av disse. Dette forutsetter at det
opprettes felles styring av de nasjonale løsningene.
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Sykehuspartner HF mener at det uavhengig av organisering er viktig å bygge på de
kompetansemiljøene som allerede eksisterer. Det er i dag mange aktører innen dette området.
Sykehuspartner HF støtter derfor anbefalingen av en ytterligere gjennomgang av roller og oppgaver
for de ulike aktørene innen IKT området. Hvilke aktiviteter som prioriteres å gjennomføres nasjonalt
bør være konsentrert om områder hvor dette anses som hensiktsmessig. Gode strukturer for å
vurdere hva som bør organiseres, styres og gjennomføres nasjonalt og hva som best løses regionalt,
er sentrale elementer.
Ved hjelp av IKT sikres flyt av data og tilgang til data på rett sted, til rett tid, til rett person.
Sykehuspartner HF er av den oppfatning at man bør vurdere pasientstrømmene når man ser på IKT
løsninger. I dag håndteres pasientstrømmene stort sett innenfor hver region. IKT løsningene bør
følge pasientstrømmene, og det kan derfor være hensiktsmessig i første omgang å prioritere
grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten fremfor nasjonale løsninger innenfor
spesialisthelsetjenesten. Dette er i henhold til i valgt konsept i «Én innbygger – én journal».
IKT løsningene bør legge til rette for enkel flyt av data gjennom standardiserte
integrasjonsgrensesnitt. En viktig forutsetning for dette er standardisering og styring av kodeverk.
Dette er et viktig område som bør intensiveres og som kan samordnes på nasjonalt nivå. For
innbyggerne kan «Én innbygger – én journal» løses med en integrasjon på toppen av de regionale
løsningene som gir en sømløs fremstilling for brukerne.
Store teknologiske endringer påvirker sykehusdriften i stor grad, og som utvalget påpeker er
grensene mellom de ulike profesjonene og ulike sektorene i spesialisthelsetjenesten i endring.
Basert på de erfaringer som er gjort i omstillingsarbeid Sykehuspartner HF har deltatt i, og i tråd med
utvalgets påpekning av endringer i arbeidsdelingen internt i spesielisthelsetjenesten, er det viktig å
ikke se IKT isolert fra andre sektorer.
Utvalget har videre gjort en vurdering av ulike alternativer for ny regionsinndeling av dagens Helse
Sør-Øst. Hvis det gjøres endringer i regionsinndelingen, mener Sykehuspartner HF at det er viktig å
bygge videre på den standardisering og regionalisering som er gjort i Helse Sør-Øst innen IKT og HR.
For en felles tjenesteleverandør som Sykehuspartner HF er en fortsatt felles styring og felles strategi
innenfor våre tjenesteområder en forutsetning for effektive tjenesteleveranser. En oppdeling uten
felles styring av fellesfunksjoner vil sette foretaksgruppen mange år tilbake i tid og en vil ikke dra full
nytte av de store investeringene som er gjort innenfor Helse Sør-Øst de siste årene. Videre har
utvalget som premiss at Oslo universitetssykehus vil være regionssykehus for de nye regionene.
Dette krever stor grad av samhandling, noe som lettere kan understøttes av felles løsninger og felles
leverandør.

Med vennlig hilsen
Mariann Hornnes
administrerende direktør
Sykehuspartner
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SAK NR 010-2017
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Forslag til vedtak:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 31. januar 2017

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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Nr.

Orientering

1
2

Driftsinvesteringer
Oppdrags- og bestillerdokument (OBD) og mål 2017
Personvernombud
Overføring av prosjektcontrollere til Helse Sør-Øst RHF
Årsverksutvikling
Innsyn i HPE kontrakten
Styreportal

3
4
5
6
7

1. Driftsinvesteringer
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer (eksisterende anlegg),
skalering (volumvekst), lisenser, periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta
sikker og stabil drift.

Status 2016
For 2016 ble det tildelt 150 MNOK for å dekke lisenser og brekkasje. Lagring ble i hovedsak
forutsatt ivaretatt gjennom leasing hvor det var avsatt 25 MNOK. Investering i nye anlegg
gjennom Digital fornying er prioritert i regionen fremfor reinvesteringer på eksisterende
anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på driftsinvesteringer. Skalering er i
hovedsak ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres
av Digital fornying.
Sykehuspartner HF iverksatte disponering av gjenværende driftsinvesteringsmidler mot
slutten av 2016 når risiko knyttet til driftsinvesteringsbehovet var redusert gjennom resultatet
av True-Up og Oracle-avtale. Midlene ble benyttet til å foreta de HW- og SW-investeringene
som var vurdert som nødvendige for å understøtte sikker og stabil drift ut året og starten av
2017.
Endelig resultat for 2016 ble et forbruk på 138,5 MNOK mot prognose 142 MNOK. I tillegg er
det foretatt leasing for 30 MNOK. Opprinnelig ramme var 25 MNOK, denne ble utvidet med
et tillegg i desember på 5 MNOK.

Status 2017
For 2017 er det tildelt 85 MNOK for å dekke lisenser og brekkasje. Lagring er i hovedsak
forutsatt ivaretatt gjennom leasing hvor det er gitt en ramme på 10 MNOK. For 2017 er
situasjonen annerledes enn i 2016 ved at ekstern partner HPE tar over ansvaret for deler av
infrastrukturen fra 1. mai 2017. Sykehuspartner HF har ansvar frem til 1. mai 2017, med
unntak av Telekom som Sykehuspartner HF har ansvaret for hele 2017.
Prognose pr 23. januar 2017 er lik budsjett.
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2. Oppdrags- og bestillerdokument (OBD) og mål 2017
Sykehuspartner HF har, som orientert i sak 059-2016, gjennomført en prosess knyttet til mål
2017. Prosessen har inkludert dialog med Helse Sør-Øst RHF i forhold til innretningen på
OBD 2017. Prosessen har vært koordinert med budsjettprosessen. Operasjonaliseringen av
målene skjer gjennom handlingsplaner for hvert enkelt virksomhetsområde som knyttes til
lederavtalene som inngås med alle ledere. Frist for dette er 1. mars. Målprosessen
ferdigstilles med en eventuell justering av målene når OBD 2017 mottas i foretaksmøte 15.
februar 2017. OBD 2017 legges fram for styret i styremøtet 8. mars, dette legger grunnlaget
for virksomhetsplan 2017 som legges fram for styret 5. april.
3. Personvernombud
Sykehuspartner HF skal i henhold til ny EU-forordning etablere et personvernombud. Frist er
25. mai 2018. Sykehuspartner HF er ikke databehandlingsansvarlig og behandler derfor ikke
pasienthenvendelser eller konsesjonssøknader direkte. Personvernombudets oppgaver vil
være knyttet til sikkerhetsrådgivning og -rapportering, samt opplæring. Dette er oppgaver
som allerede i dag utføres i regi av Sykehuspartner HFs sikkerhetsseksjon og
administrerende direktør har bestemt at personvernombudfunksjonen etableres der.
Etableringen skjer i dialog med Datatilsynet som formelt sett oppnevner og registrerer
funksjonen.
4. Overføring av prosjektcontrollere til Helse Sør-Øst RHF
Det er etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF igangsatt prosesser for overføring av oppgaver
tilknyttet prosjektcontrolling Digital fornying fra Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst RHF.
Disse ressursene har til nå vært ansatt i Sykehuspartner HF og vært leid ut til de ulike
prosjektene. Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er enige om omfang av oppgaver,
og 5 årsverk og personer knyttet til disse oppgavene overføres Helse Sør-Øst gjennom
prinsipper for virksomhetsoverdragelse. Virkningstidspunkt for overdragelse er 1. april 2017.
Prosjektcontrollingsoppgaver knyttet til iMod (1 årsverk) overføres ikke og blir værende i
Sykehuspartner. Sykehuspartner HF har behov for 2 årsverk til prosjektcontrolling i iMod, så
det må enten leies tilbake 1 årsverk eller ansettes en ny ressurs.
5. Årsverksutvikling
Årsverksutviklingen i Sykehuspartner HF følges opp tett. Det er etablert et stillingsråd
bestående av aktuelle VO- direktører, økonomidirektør og HR-direktør som vurderer alle
behov og turnover i et helhetlig Sykehuspartnerperspektiv. Dette skal sikre best mulig
utnyttelse av våre ressurser, kompetanseutvikling i ønsket retning og en årsverksutvikling
iht. budsjett.
Sykehuspartner HF starter etter aksept fra Helse Sør-Øst RHF en prosess med å tilsette til
sammen 5,4 årsverk utover budsjetterte årsverk i 2017. Tre årsverk er knyttet til regional
Radiologiløsning og kompetanse innen konfigurasjon. Løsningen som hittil er implementert
på Sykehuset Innlandet er en konfigurerbar løsning som krever spisskompetanse på
konfigurasjon. Denne kompetansen har tidligere vært kjøpt fra leverandør, men det er
vurdert som hensiktsmessig av RKL at denne kompetansen bygges opp i Sykehuspartner
HF. Resterende 2,4 årsverk er knyttet til overdragelse av IKT-driften av Rettsmedisinsk
institutt fra Folkehelseinstituttet til Sykehuspartner HF.
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6. Innsyn i HPE kontrakten
Sentrale fagforeninger har bedt om innsyn i kontrakten med HPE. Vi har god dialog med
deres jurister om denne saken. Kontrakten er gjennomgått i detalj av Sykehuspartner HF og
av HPE, og detaljer som ikke skal offentliggjøres blir sladdet. Kontrakten vil sendes over så
snart dette er ferdigstilt. Saken kan skape offentlig interesse, og vi har utarbeidet en
kommunikasjonsplan og en kommunikasjonspakke i sakens anledning.
7. Styreportal
For å forenkle forberedelse og behandling av styredokumenter og sikre distribusjonen
ønsker administrerende direktør å ta i bruk styreportal innenfor rammeavtale inngått av
Helse Sør-Øst RHF. Det planlegges en gradvis innføring ved at løsningen benyttes i parallell
med eksisterende distribusjon for styremøtet i mars. I forkant av styremøtet vil det bli gitt en
opplæring av styret, slik at vi kan basere oss på den nye løsningen alene fra og med
styremøtet i april.
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