
 
 

INNKALLING OG SAKSLISTE  
Møte: Styret, Sykehuspartner 
Dato: 7. juni 2017 – kl. 13:00–18:00  

 

Sted: Sykehuspartner, Skøyen 
Møterom Livshjulet 

Til: Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Eivind Gjemdal,  
Anita Schumacher, Just Ebbesen, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, 
Joachim Thode 

 
 
 
Beslutningssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 

034-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste   

035-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2017   

036-2017 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017 inkl. ROS   
037-2017 Virksomhetsrapport mars 2017    
038-2017 Tertialrapport 1. tertial 2017 iMod   
039-2017 Foretaksmøte 31. mai 2017   
040-2017 Møteplan 2018 - styremøter   

 
 
Orienteringssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 

041-2017 Oppdatert overordnet styringsdokument iMod  §23.1 (Vedlegg 3) 

042-2017 Årsplan 2017   

043-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør   

 
 

 
 

Skøyen, 2. juni 2017 
 

Morten Thorkildsen 
Styreleder 
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 

SAK NR 034-2017 
 
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 
SAK NR 035-2017 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MAI 2017 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet 10. mai 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Sykehuspartner - Skøyen 

Dato: 10. mai 2017 

Tidspunkt: 1500 - 1800 
 
 
Følgende medlemmer deltok: 
    
Bjørn Erikstein Fung. leder  
Hanne Gaaserød    
Marianne Andreassen    
Marianne Johnsen   
Terje Aurdal  Vara - Ansattes representant  
Baard Lindberg Vara - Ansattes representant   
Joachim Thode Ansattes representant  
 
 
 
Forfall: 
 

   

Nanette Loennechen   Ansattes representant  
Tatjana Schanche Ansattes representant  
 
 
 
 

  

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 
Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, direktør Plan 
og styring Terje Takle Johnsen, HR-direktør Siv Halvorsen, programleder iMod John 
Vestengen, avdelingsleder Sikkerhet Christian Jacobsen og Mette Bustad Thordén 
(referent) 
 
 
 
Konstituering: 
Innkalling ble godkjent.  
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 032-2017 og 033-2017 
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SAK 032-2017 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
5. APRIL, 3. MAI OG 5. MAI 2017  

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Protokoll fra styremøte 5. april, 3. mai og 5. mai 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAK 033-2017 

REVIDERT PLAN FOR VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL 
ES NORGE AS 

Administrasjonen orienterte om revidert plan for virksomhetsoverdragelse til ES Norge 
AS. Behandles i lukket møte, ref. Helseforetaksloven § 26a.2  
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Forslag til vedtak: 

• Styret tar revidert plan for standardisering og modernisering av infrastrukturen, som 
inkluderer virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services 
Norge AS til orientering. 

 
• Styret ber om et ekstra oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF for å få verifisert 

det videre arbeidet med planen. 
 

 
Protokolltilførsel fra ansatte valgte styremedlemmer Joachim Thode, Terje Aurdal – vara 
for Nanette Loennechen og Baard Lindberg – vara for Tatjana Schanche: 

Administrasjonen skriver i sak 033-2017 kapittel 3. Utsagn 1: «En standardisert og 
modernisert infrastruktur vil bidra til en forenkling og effektivisering av innføringen av 
felles regionale løsninger, og legge til rette for fremtidige helsetjenester.»  

Ansatterepresentantene har, av ansatte, blitt gjort oppmerksomme på at deler av den 
moderniseringen som DXC (Enterprise Services Norge AS) skal gjennomføre vil bli 
basert på utstyr som benytter seg av teknologi fra så langt tilbake som 2006. Dette kan 
ikke vi se at støtter utsagn nummer 1. Hvis dette skulle være korrekt vil dette ikke bidra 
til å styrke hverken Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner HF sitt omdømme.  

Vi som ansattrepresentanter ønsker en bekreftelse fra Programmet og dermed 
administrasjonen at dette ikke stemmer slik at utsagn 1 over kan støttes fullt ut.  

Utsagn 2: «En modernisert infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og 
personopplysninger enn i dag.» Vi kan ikke se at dette er korrekt. Vi ser ikke at det 
innføres ny teknologi som alene vil gi oss andre muligheter sikkerhetsmessig enn de vi 
har i dag.  
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I forhold til utsagn nummer 2 ber vi om at administrasjonen ser nærmere på og 
dokumenterer hvordan dette kan støttes.  

 

 
 
Skøyen, 10. mai 2017 
 
 

Bjørn Erikstein 
Fung. Leder 
 
 
 

  Hanne Gaaserød 

Marianne Andreassen  Marianne Johnsen 
 

 
 
Terje Aurdal for Nanette 
Loennechen  
 

 Joachim Thode  
 
 
 
 

Baard Lindberg for Tatjana 
Schanche 
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 

SAK NR 036-2017 
 
 
VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner virksomhetsrapport for 1. tertial 2017. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
 

________________________________________________ 
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Virksomhetsrapport 
1. tertial 2017

24.05.17 
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Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Driften i Sykehuspartner viser for april et negativt økonomisk resultat på 7,2 MNOK eksklusive Forsyningssenteret og 
iMod. Hittil i år er resultatet 3,1 MNOK bak budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere konsulentinntekter enn budsjettert. 
Personalkostnader er lavere enn budsjett grunnet etterslep i rekruttering i forhold til opprinnelig plan, sammen med 
lavere andre driftskostnader. Resultatet for iMod er hittil i år 34,7 MNOK bedre enn budsjett. 

Proaktivt arbeid for å redusere antall kritiske hendelser har gitt et lavere antall avvik enn resultatkrav for hver måned 
hittil i år. Tjenestestabilitet og leveransepresisjon er jevnt over stabil, og i samsvar med resultatkrav. Leveransepresisjon 
for Forsyningssenteret viser en svak bedring, men krever fortsatt videre tett oppfølging. 

Bemanning er under budsjett, med styrt tilførsel av kritisk kompetanse. Sykefraværet i mars viser en fortsatt nedgang. 
Dette gjelder både i forhold til forrige måned, og samme måned i fjor. Utviklingen følges tett opp og med gjennomføring 
av særskilte tiltak innenfor enkelte områder. 

Gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen for drift av IKT infrastruktur er utsatt fra opprinnelig dato 1.5, i hovedsak 
grunnet integrasjon av verktøyene for samdrift mellom DXC og Sykehuspartner var ikke ferdigstilt, morgaranti i 
forbindelse med «spin merger» var ikke på plass, det var risikovurderinger som ikke var godkjente innenfor 
informasjonssikkerhet og det var flere åpne punkter på ORR (operational readiness review) som ikke ville bli ferdigstilt i 
tide.  

Etterskrift: Det har fra første del av mai vært offentlig oppmerksomhet i media om 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet, og hvor det også har blitt tema på den nasjonale politiske arenaen. Helse Sør-
Øst RHF har iverksatt en uavhengig gjennomgang av hele programmet for å gi svar på hendelsesforløp, og om rutiner har 
vært gode nok. Gjennomgangen gjøres av Helse Sør-Øst RHFs eksterne revisor, PwC. 
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Situasjonsvurdering 



RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING 

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI   
Måned Akkumulert 

Operasjonell drift – resultat (uten iMod og Forsyningssenter) 0 MNOK  -7,2 MNOK -21,8 MNOK 

iMod - resultat -333 MNOK -10,1 MNOK -23,6 MNOK 

Driftsinvesteringer 
 85 MNOK  1,9 MNOK  27 MNOK 

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER     
Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 #23 -49% / #78 

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 83,6% 83,9% 

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 92% 91% 

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)  100% 100% 99,4% 

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 93,8% 93,5% 

Leveransepresisjon for tjenesteendringer2 69% 77% 74% 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV     
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 97%  100% 100% 

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 96,5%  95% 

Andel interne ressurser 55% 52% 54% 

KUNDE- OG BRUKERTILFREDSHET 

Brukertilfredshet 5% (4,9) 4,9 4,9 

Kundetilfredshet 10% (4,2) - -      - 

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE      

Akkumulert turnover siste 12 måneder - Sykehuspartner totalt 6-8% 1,2% 7,8% 

Sykefravær - Sykehuspartner totalt  5,5% 5,0% (mars) 6,1% 

Målekort 

4 2Vurdert mht. første kommuniserte dato. 



ETT SYKEHUSPARTNER MED KUNDEN I SENTRUM 
• Ansatte samhandler effektivt på tvers av interne og eksterne fagmiljø 
• Ansatte forstår hvordan eget arbeid gir verdi for kunden 
• Videreutvikle en felles kultur; vi møter opp i tide, er godt forbered og leverer som avtalt både til eksterne og interne kunder 

 

• Antall kritiske hendelser reduseres med 10 % 
fra 2016  

• Andel tjenesteendringer gjennomført iht. 
avtalt leveringsdato forbedres med 15 % fra 
2016 

• Leveransepresisjon for forsyningssenteret 
skal være 96 % eller bedre 

• Total IT kost per arbeidsflate reduseres med 
5 % fra 2016  

• Antall produserte lønns- og trekkoppgaver pr 
årsverk skal være 1000 eller bedre 

• Baseline for administrasjonseffektivitet 
etableres  

• Baseline og tiltaksplan for redusert kost per 
artikkel i grunndataforvaltning i 
forsyningssenteret etableres 

• Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- 
og driftsovertagelse til HPE innen 1.5.2017  

• Implementering av ny avtale for drift av 
regional forsyningsløsning innen 01.01.18 

 

• Kundetilfredshet forbedres med 10 % fra 2016 
• Brukertilfredsheten forbedres med 5%  fra 

2016  
• Baseline og tiltaksplan for tilfredshet med 

vareforsyning gjennom felles forsyningssenter 
etableres  

• Helhetlige tjenester for laboratorie- og 
bildediagnostiske systemer etableres 

• Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til 
leveranser og kostnader for tjenesteendringer 
og oppgradering 

• Etablere en forbedret forespørsel- og 
tilbudsprosess tilpasset ekstern partner og som 
er enkel å benytte med tilbud som er lette å 
forstå 

• Regime for planlegging, dokumentering og 
rapportering på gevinstuttak fra 
infrastrukturmodernisering etableres 

En partner for helsetjenester i utvikling 
LEVERANSEKRAFT VERDI FOR KUNDEN   

• Infrastrukturmodernisering gjennomføres 
iht. plan 

• Etablere plan sammen med HFene innen 1.5 
for sanering og konsolidering av 
applikasjonsporteføljen  

• Levere kapasitet og riktig kompetanse til 
Digital fornying og iMod  

• Sikre etterlevelse av prosjektveiviseren  
• Sikre gjennomføring og god 

driftsoverlevering fra alle prosjekter  
• Referansearkitektur og forvaltningsmodell 

som sikrer økt standardisering av MTU i 
fremtidig driftsmodell (FMO) er etablert og 
forankret i foretaksgruppen 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI 

Mål 2017 

Målarbeid ikke startet 



Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Sykehuspartner HF April Hittil i år
(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  3 167  3 167    12 667  12 667   
Driftsinntekter  248 884  241 344  7 540  954 492  966 794 - 12 301
Konsulentinntekt  17 950  21 189 - 3 239  94 031  113 270 - 19 239
Periferi og telekom  9 087  8 376   711  32 137  32 579 -  442
Annen inntekt     950 -  950   490  3 800 - 3 310
Sum driftsinntekter  279 087  275 025  4 062 1 093 816 1 129 110 - 35 293
Personalkostnader  97 768  96 697 - 1 071  378 663  386 824  8 161
Varekostnad  3 275  1 517 - 1 759  9 284  6 067 - 3 217
Avskrivninger  100 039  91 926 - 8 114  358 706  368 654  9 948
Service og vedlikehold  68 047  68 031 -  16  278 785  271 714 - 7 071
Ekstern bistand  4 322  7 565  3 243  24 702  30 472  5 770
Andre driftskostnader  9 640  17 194  7 554  53 544  68 870  15 327
Sum driftskostnader  283 091  282 929 -  162 1 103 684 1 132 601  28 917

Driftsresultat før viderefakturering - 4 004 - 7 904  3 899 - 9 867 - 3 491 - 6 377

Inntekter Viderefakturering - 3 063 - 1 606  1 456 - 11 481 - 6 426  5 056
Kostnader Viderefakturering  3 053  1 606 - 1 447  11 646  6 426 - 5 220
Netto Viderefakturerbare kostnader   9     9 -  165   -  165
Driftsresultat  - 3 995 - 7 904  3 909 - 10 032 - 3 491 - 6 541

Nettofinans - 3 192 - 3 810   618 - 11 731 - 15 132  3 401
Resultat - 7 187 - 11 713  4 526 - 21 763 - 18 623 - 3 141

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 



 

 

Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret*)  
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Avvik kostnader 
• Det er et underforbruk på personalkostnader på 8,2 MNOK hittil i år. Budsjettet for annen personalkostnad er periodisert flatt, mens 

kostnadene varierer gjennom året. Videre er det et etterslep på nyansettelser. 
• Det er et akkumulert avvik på ca. 7 MNOK på avtalekostnad. Det er budsjettert besparelser innenfor avtalekostnad og man forventer å 

nå budsjettet for året.  
• Avskrivninger har et positivt avvik som gir et tilsvarende avvik på driftsinntekter. 
• Ekstern bistand er lavere enn budsjettert per april på bakgrunn av streng styring,  det forventes å gå mot budsjett gjennom året.  
• ADK er lavere grunnet lavere reisekostnader, møtekostnader og en oppløsning av en tapsfordring på 3,5 MNOK i april.  
Avvik inntekter 
• Det er et negativt avvik hittil i år på konsulentinntekter på totalt 20,7 MNOK. Det er levert ca. 16.000 færre timer enn budsjettert. Det 

meste knytter seg til prosjekter i iMod. Det er levert et høyt antall timer på mottak av iMod, og hvor det er sannsynlig at en del av disse 
skulle vært belastet iMod. Kriterier og timeføring gjennomgås og rettes opp.  

• Lavere driftsinntekter skyldes først og fremst lavere utfakturering knyttet til avskrivninger på anlegg fra Digital fornying. Dette har av 
den grunn ingen resultateffekt for Sykehuspartner. 

• Avviket på annen inntekt skyldes en endring i inntektsføring hvor inntektene istedenfor havner som konsulentinntekt.  
 
 

 

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 



 

 

Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret – Prognose*) 
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Sykehuspartner Resultat per April Prognose

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Prognose  Årsbudsjett 
 Budsjettavvik 

prognose 

Basisramme  12 667  12 667    38 000  38 000   
Driftsinntekter  954 982  970 594 - 15 612 2 887 592 2 915 985 - 28 393
Konsulentinntekt  94 031  113 270 - 19 239  265 776  316 450 - 50 674
Periferi og telekom  32 137  32 579 -  442  89 961  97 776 - 7 814
Sum driftsinntekter 1 093 816 1 129 110 - 35 293 3 281 329 3 368 211 - 86 882
Personalkostnader  378 663  386 824  8 161 1 096 773 1 112 551  15 777
Varekostnad  9 284  6 067 - 3 217  22 765  18 200 - 4 565
Avskrivninger  358 706  368 654  9 948 1 071 844 1 110 099  38 255
Service og vedlikehold  278 785  271 714 - 7 071  803 388  813 608  10 220
Ekstern bistand  24 702  30 472  5 770  72 925  72 009 -  916
Andre driftskostnader  53 544  68 870  15 327  189 958  197 186  7 227
Sum driftskostnader 1 103 684 1 132 601  28 917 3 257 654 3 323 652  65 998

Driftsresultat før viderefakturering - 9 867 - 3 491 - 6 377  23 675  44 558 - 20 883

Inntekter Viderefakturering - 11 481 - 6 426 - 5 056 - 23 694 - 19 278 - 4 417
Kostnader Viderefakturering  11 646  6 426  5 220  23 694  19 278  4 417
Netto Viderefakturerbare kostnader -  165   -  165       

Nettofinans - 11 731 - 15 132  3 401 - 43 425 - 44 553  1 128
Resultat - 21 763 - 18 623 - 3 141 - 19 750   6 - 19 755

Driftsinntekter: Prognoseavviket i driftsinntekter knytter seg først og fremst til forsinkelser på prosjekter fra Digital fornying. Tilsvarende avvik gjenspeiler seg på kostnadssiden. 
Konsulentinntekt: Det er færre timer inn mot iMod i prognosen. I tillegg er det færre ressurser enn budsjettert hos Produksjon som også fører til mindre konsulentinntekter. Det 
forventes av trenden på avviket vil være stabilt ut året.  
Personalkostnader: Prognosen er 16 MNOK under budsjett. Det skyldes først og fremst en forsinkelse i nyansettelser opp mot budsjett.  
Avskrivninger: Avviket i avskrivninger gjenspeiler seg i avviket i driftsinntekter.  
Service og vedlikehold: En nedgang på 10 MNOK mot budsjett. Dette er summen av prognoseendringer på flere avtaler og mye av avviket vil gjenspeile seg i driftsinntektene.  
Ekstern bistand: Uvesentlige avvik mot budsjett.  
Andre driftskostnader: Det er estimert noe nedgang på diverse andre driftskostnader som reisekostnader, møter, telefon etc.  

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 



 

 

Driftsinvesteringer*) 
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Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer  på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser, 
periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. 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 og 
bruken av midlene  prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet 
ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying. 
 
Rammer for 2017 
For 2017 er det tildelt 85 MNOK i driftsinvesteringsmidler. Dette skal blant annet dekke «normale» driftsinvesteringsbehov fram til 1. 
mai 2017 hvor HPE vil ta over det operative og økonomiske ansvaret for driftsinvesteringer knyttet til den infrastrukturen de skal drifte. 
 
Etter 1. mai 2017 vil Sykehuspartner HF fortsatt måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som ikke overføres 
HPE (som Telekom) og lisenser. 
 
 
Status per april 
• Ved utgangen av april er det investert 27 MNOK av den totale rammen.  
• Det er noe avvik knyttet til periodisering som skyldes at lisensavtale er bokført med ca. 20 MNOK, mens budsjettet er periodisert 

flatt i 2017. 

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 
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Driftsinntekter: Det er ikke avvik på driftsinntekter. Dette budsjetteres ut som basis til foretakene og vil være lik budsjettet hele året.  
Konsulentinntekt: Konsulentkostnader som fremkommer i resultatet er 1,5 MNOK over budsjett per april, men det er lavere innsats mot de aktiverbare prosjektene.  
Personalkostnader: Det er budsjettert en kostnad på 26 MNOK knyttet til pensjonsutbetaling til ansatte som skal virksomhetsoverdras. Dette er utsatt grunnet forsinkelser i iMod. 
Avskrivninger: Det er budsjettert med ca. 55 MNOK i forserte avskrivninger knyttet til iMod prosjektet. Det er usikkert om det vil påløpe noe her i løpet av 2017. Budsjettet er flatt 
periodisert, mens en eventuell kostnad vil komme mot slutten av året.  
Service og vedlikehold:  Flat periodisering av Transition frem til 1. mai 2017 (113 MNOK fordelt flatt over 6 måneder, fra nov 2016 tom april 2017) 
Ekstern bistand: Avvik på 8,6 MNOK hittil i år. Budsjettet på ekstern bistand er periodisert flatt gjennom året og kan variere noe med det påløpte forbruket underveis.  
 

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 
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Driftsinntekter: Driftsinntekter vil havne på budsjett og vil ikke gi avvik gjennom året.  
Konsulentinntekt: Grunnet usikkerhet i programmet settes prognosen lik budsjett. Prognosen her må sees i sammenheng med den totale prognosen for programmet.  
Personalkostnader: Prognosen er 10 MNOK under budsjett. Dette skyldes lavere pensjonskostnader knyttet til ansatte som virksomhetsoverdras.  
Avskrivninger: Det er budsjettert med ca. 55 MNOK i forserte avskrivninger knyttet til iMod prosjektet. Dette vil ikke påløpe i løpet av 2017.  
Service og vedlikehold: Grunnet usikkerhet i programmet er prognosen uforandret. Må sees i sammenheng med eventuelle prognoseendringer i Sykehuspartner knyttet til 
forsinkelsen av iMod 
Ekstern bistand: Det forventes at prognosen vil følge budsjett gjennom året.  
Andre driftskostnader: Uvesentlige endringer i prognosen. 
 Sykehuspartner Resultat per April Prognose

(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Prognose  Årsbudsjett 
 Budsjettavvik 

prognose 

Basisramme             
Driftsinntekter  47 703  47 703    143 108  143 108   
Konsulentinntekt - 18 756 - 17 325 - 1 430 - 50 982 - 50 982   
Periferi og telekom             
Sum driftsinntekter  28 947  30 378 - 1 430  92 126  92 126   
Personalkostnader -  29  26 343  26 372  17 036  27 050  10 014
Varekostnad             
Avskrivninger    18 333  18 333  22 336  77 669  55 333
Service og vedlikehold  36 542  36 190 -  352  288 946  288 946   
Ekstern bistand  15 931  7 307 - 8 625  19 836  19 836   
Andre driftskostnader   119   -  119  4 610  6 000  1 390
Sum driftskostnader  52 564  88 173  35 609  352 763  419 501  66 738

Driftsresultat før viderefakturering - 23 617 - 57 795  34 178 - 260 637 - 327 375  66 738

Inntekter Viderefakturering             
Kostnader Viderefakturering             
Netto Viderefakturerbare kostnader             

Nettofinans       - 5 625 - 5 625   
Resultat - 23 617 - 57 795  34 178 - 266 262 - 333 000  66 738

*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 



 

 

Forsyningssenteret 
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• Månedens omsetning er ca. 5% høyere enn budsjett, akkumulert er omsetningen ca. 11,4% over budsjett. Tilsvarende avvik på varekostnad gir ingen resultateffekt.  
• Likviditetstilskuddet fra RHF’et er noe bak budsjett grunnet budsjettperiodiseringer, men dette vil utligne seg gjennom året. April påvirkes av at det avsettes for etterberegning 

av merverdiavgift for kjøp av tjenester fra utlandet i perioden 2012 til 2016 totalt 8,5 MNOK.   
• Justert for etterberegning av Merverdiavgift MNOK 8,5 er andelen andre driftskostnader (logistikk-kostnader)  i forhold til driftsinntekter er (11,8%) hittil i år , noe som er lavere 

enn forventet (13,2%). 



 

 

Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF inklusive iMod og forsyningssenteret*) 
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*) Utsatt SCD  er ikke hensyntatt. 



 

 

Oppdateres av Nils/Christer 
- Tiltak gjennomført tas som ny foil eller i 

notatfelt.  

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser 

Ved utgangen av april er det oppnådd  en akkumulert reduksjon på 49% hittil i år. Det viser at på områder hvor det er gjort driftsinvesteringer er det en fortsatt 
stabil positiv tendens, mens der hvor det er aldrende infrastruktur viser tendensen fortsatt økende feilrate.  
‘Endringer’ er en voksende rotårsakskategori, og hvor det fortsatt er nødvendig med ekstra fokus på området.  

TILTAK 
• Økt kontroll og overvåkning 
• Økt fokus på endringsstyring 
• Byttet ut fysisk miljø med virtuelle 

løsninger 
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Utvikling 

16 

Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i første tertial var 100%. 54% av ressursene som leverte timer til Digital 
fornying og iMod var interne ressurser fra Sykehuspartner. Andel interne ressurser i Digital fornying er under måltallet (50 %), men hvor dette samlet oppveies 
med et høyere resultat for iMod (59%). 

DIGITAL FORNYING - REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL) 
Prosjektet for Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon (IHR) fase 2 leverte ved Oslo Universitetssykehus HF mottak av elektroniske rekvisisjoner via IHR for 
laboratoriene bakteriologi, virologi og molekylærdiagnostikk. Med det er alle laboratoriefagområdene i Oslo universitetssykehus HF som bruker Swisslab i gang 
med IHR.  
I mars ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) produksjonsatt ved Vestre Viken HF, samt at trinn 1 av automatisk tildeling av fødselsnummer nå er 
innført i hele Helse Sør-Øst, i tillegg til at trinn 2 er pilotert ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. 

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER 
Regional Sak/Arkiv Public 360 Oppgradering SP9 gjennomfører nå oppgradering av helseforetak fortløpende. I april ble Martina Hansen Hospital og Sykehuset 
Telemark oppgradert iht plan. Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Sunnaas sykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Sørlandet HF ble utført 
februar og mars.   
Prosjektet Oppgradering av Siemens RIS, Oslo universitetssykehus HF leverte oppgradering ved Oslo universitetssykehus HF, samt oppgraderte og flyttet servere til 
VMWare servere ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF startet akseptansetest 26. april, i henhold til plan. 
 
Regional Citrix arbeidsflate - Ahus 
Prosjektet er har etablert regional  arbeidsflate med underliggende etablering av oppdatert infrastruktur. Prosjektet  er avsluttet og driften er overført til linja. 
Restanser etter prosjektet følges opp i linjen. 

VIS 
ERP prosjektet har levert den regionale ERP løsningen til både Sunnaas sykehus HF og Sykehuset Telemark HF den 3. april. Det jobbes med et forprosjekt for 
Sykehusapotekene og det ble i april leverte en oppdatert forprosjektrapport. 

NASJONALE PROSJEKTER (NASJONAL IKT (NIKT)) 

Prosjektet 61 NIKT Digital Patologi – konseptstudie leverte konseptstudien til prosjektstyret 29. mars. Samtidig ble det levert prosjektforslag og forslag til oppstart 
av planleggingsfasen. Prosjektstyret besluttet formelt å godkjenne leveransene og saken skal endelig behandles i styret til Nasjonal IKT 19. mai 2017 

 



 

Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%.  

Organisasjon og medarbeidere 

Bemanningsutvikling: Bemanning i april er under budsjetterte årsverk, og holder samme nivå som de siste måneder.  
Sykefravær: Sykefraværet i mars er 5,0 %, en nedgang på 0,7% fra mars 2016. Sykefraværet hittil i år er på 6,07%, samme periode i 2016 viste 6,27%. 
Turnover: Turnover hittil i år pr. april 2017 ligger 0,8% over samme periode i 2016.  
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TILTAK 
 
 

Turnover 2015 - 6,8 % - 95 pers. 
Turnover 2016 - 6,0 % - 87 pers. 
Turnover hittil i år 2017 –  3,5 % - 49 pers. 
Turnover siste 12 måneder – 7,8% 

• Igangsatte og planlagte 
sykefraværsreduserende tiltak i 
HRØR og Kunder og tjenester.  

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse 
gjennom stillingsråd 
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Budsjett FTE SPHF

Antall ansatte

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 0,4 0,5 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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
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Stabile tjenesteleveranser 
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Mål 2017 - stabile tjenesteleveranser Status Kommentar 
Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte 
SLAer   Antall kritiske hendelser og leveransepresisjon innenfor sentrale områder 

viser en positiv utvikling. 
Sykehuspartner skal etablere helhetlige tjenester for laboratorie- 
og bildediagnostiske systemer på lik linje for det som er etablert 
for pasientadministrativt system (PAS)/elektronisk pasientjournal 
(EPJ), ERP-løsning etc. 

  Arbeidet har startet. Etableringen av helhetlig tjeneste for 
laboratorievirksomhet er forsinket grunnet utsatt SCD og frigjøring av 
personell.  

Sykehuspartner skal understøtte regional forvaltning av grunndata 
og kodeverk med nødvendige analyser og konsekvensutredninger 
av bestilte endringer på tvers av den regionale IKT-porteføljen, 
samt eksekverer endringer bestilt av Regionalt senter for klinisk 
IKT. 

  Det er gjort innledende avklaringer med RHFet. Sykehuspartner må se på 
hva oppdraget innebærer i samarbeid med RHFet. Arbeidet vil starte i 
neste periode. 

Sykehuspartner skal følge etablert rutine for lukking av avvik og 
kontinuerlig vedlikeholde oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik. 

  HF utenom OUS: I etablert kanal er det 5 åpne avvik,  men det meldes 
også avvik i andre kanaler (ex kundemøter).  
OUS: Back-log på OUS-avvik redusert fra 450 til ca. 100 åpne avvik.  
Interne avvik: Håndteres i fagenhetene, noen er meldt videre til 
kvalitetsavdelingen som har bistått med rådgivning rundt årsaksanalyse og 
utarbeidelse av rapport. 
Nytt avvikssystem er planlagt innført høsten 2017 , dette skal sikre 
enklere innmelding, oversikt og bedre oppfølging av tiltak og 
rapportering. 



Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 
Antall kritiske hendelser 1A 10 % forbedring fra 2016-nivå  

(#336 hendelser eller lavere) 
49%  Områder hvor det er gjort driftsinvesteringer 

er det en stabil positiv tendens, mens der 
hvor det er aldrende infrastruktur viser 
tendensen økende feilrate. Per 1. tertial = 78 
hendelser (Resultatkrav 137).  

Leveringstid innenfor SLA  Ingen brudd 77%  Jan 80%- feb 81%-mars 78% og 77% for 
april. Noe under SLA de to siste mnd. Dette 
er innenfor normal variasjon ift. hendelser.  

Pålitelighet i tjenesteendringer #15 % økning i antall leverte 
tjenesteendringer iht. avtalt 
leveringsdato fra 2016 

 71,5 % Gjennomsnittlig leveransepresisjon 1. tertial 
er 71,5 %.  
Jan: 59%, Feb: 69%, Mar: 81%, Apr: 77 % 
2,5 % bedre enn avtalt KPI for 2017 

Informasjonssikkerhet Oversikt over avvik og progresjon i 
lukking av avvik 

 - Det jobbes kontinuerlig med avvik og disse 
følges opp. Forsinket etablering av 
avvikssystemet for informasjonssikkerhet 
gjør at måling vil være etablert i 4. kvartal 
2017 

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 
Styringsparametre knyttet til stabile tjenesteleveranser 

Trenden for tjenestestabilitet viser en stabil positiv tendens.   
IKT-utstyr har i år helårsplaner for utplassering. Det er forutsett lavere utplassering i 1 kvartal/tertial. Forventning om levering ift. avtale på årsbasis. 
Leveransepresisjon på tjenesteendringer viser en positiv utvikling og er over resultatkrav. Det er tilfredsstillende kontroll på informasjonssikkerhet til 
tross for et økende trusselbilde. 
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 
Informasjonssikkerhet 

Sykehuspartners analyseplattform har vært 1,5 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. Gjennomgående fokus på sikkerhetskompetanse og –opplæring. Det pågår utarbeidelse av styrende dokumenter og 
retningslinjer innenfor sikkerhetsområdet . Sentralt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) består av 65 styrende dokumenter. 
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Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
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Mål 2017 - Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse Status Kommentar 
Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig 
forbedring synliggjøre fallende enhetskostnader for tjenester innen 
drift og forvaltning. 

  Målene om fallende enhetskostnader for tjenester er innarbeidet i 
budsjettet. Foreløpig prognose er noe bak budsjett.  

Sykehuspartner skal øke automatiseringsgraden og selvbetjening 
innen brukerstøtte og foreslå konkrete tiltak som vil gi fallende 
enhetskostnader. 
 

  Planlagt oppstart FastPass for Sykehuspartner ila. april. Plan for videre 
utrulling: Sør foretakene ila mai/juni.  
For OUS og Ahus må nytt design utarbeides og ny ROS må gjennomføres. 
Det er usikkerhet knyttet til om vi får dette prioritert i inneværende år. 
Utfordringer avdekket i forhold til å få tatt i bruk på PC er som kjører 
windows 10. Avsjekk om behov for ekstra oppdateringer som må kjøres ut 
av arbeidsflate gjøres mot produksjon. Pilot utsatt grunnet disse 
problemene. 
 

Sykehuspartner skal rasjonalisere og reforhandle avtaler for å 
redusere avtalekostnader. I dette ligger et ansvar for en 
kontinuerlig vurdering og forbedring av den samlede 
avtaleporteføljen og vurderinger av hvorvidt eksisterende 
avtaleform skal videreføres eller hvorvidt endringer i kontraktsform 
kan medføre bedre ressursutnyttelse over tid. 

  Årshjul for avtaler er basis for å prioritere hvilke avtaler Sykehusinnkjøp og 
Sykehuspartner vil fokusere på. Det er oppnådd en reduksjon på ca 10 
MNOK gjennom direkte kostnadsreduksjon og rasjonalisering. Dette er noe 
etter målet på 25MNOK, og hvor det arbeides med ulike tiltak for å kunne 
nå målet. 



Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse   
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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 Kommentar 
Total it-kost pr arbeidsflate 5 % reduksjon fra 2016. Total IT kostnad 

(operasjonelle kostnader og avskrivninger) 
/ antall arbeidsflater 

+0,6% Prisen per arbeidsflate er ca. på budsjett per 
første tertial (Kr. 48.627). 

Løpende infrastrukturkost/total it-kost 5 % reduksjon fra 2016. Operasjonelle 
kostnader og avskrivninger i Arbeidsflate, 
Datasenter, Nettverk, og Telekom / Total 
IT kostnad (operasjonelle kostnader og 
avskrivninger) 

-8% Andel løpende infrastrukturkost av total it-
kost er 33,7%. Per første tertial er det en 
nedgang på ca. 8 % sammenlignet med 2016. 
Grunnet store endringer i organisasjonen 
knyttet til iMod er det for tidlig å si om denne 
trenden vil være ut 2017.  

Administrasjonseffektivitet Etablere nullpunkt. Personalkost for 
stabene vurdert mot personalkost for 
virksomheten for øvrig 

-  Dette nullpunktet blir etablert per 
31.12.2017.  

Automatiseringsgrad 20 % økning fra 2016. Antall henvendelser 
til kundeservice som avsluttes uten 
menneskelig intervensjon/ totalt antall 
henvendelser 

-  Se kommentar på forrige slide. Måling 
foreligger ikke for 1.tertial 

Avtalekost Reduksjon med 25 MNOK fra 2016 Ca 10  MNOK - 

Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1000 lønns- og trekkoppgaver pr årsverk  1052 KPI er allerede oppnådd og kan utvikle seg 
videre i positiv retning ut året.  
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Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar 
Sykehuspartner skal sikre god virksomhets- og driftsoverdragelse til HPE innen 
1.5.2017. 

  Gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen for drift av IKT infrastruktur er utsatt fra 
opprinnelig dato 1.5. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 24. mai å stille prosjektet for 
modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser 
skal nå utredes.     

Gjennom infrastrukturmoderniseringsprogrammet skal Sykehuspartner sørge 
for sanering og konsolidering av applikasjonsporteføljen. Arbeidet skal skje i 
samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal 
innen 1.5.2017 etablere avtaler med alle helseforetakene som beskriver 
planer for nedtak av applikasjoner og innføring av infrastrukturmodernisering. 
Avtalene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 

  Et eget prosjekt gjennomføres som del av iMod programmet med formål å kartlegge 
og analysere applikasjonsporteføljen, og videre gjennomføre rasjonalisering og 
migrering til ny løsning (FMO). 
 

Sykehuspartner skal i 2017 etabler et regime for planlegging, dokumentering 
og rapportering på gevinstuttak fra infrastrukturmodernisering. 

  Gevinstområder og KPIer er definert. Fyrtårn/ piloter er definert og baselinemålinger 
utføres. Første versjon av KPI måling for gevinster inngår som tillegg til ordinær 
virksomhetsrapportering for 1. tertial. 

Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra 
Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying. Sykehuspartner skal i løpet av andre 
kvartal etablere en helhetlig kompetanseplan som minimum omfatter 
vurdering av kritisk kompetanse for Sykehuspartner, potensiale for 
effektivisering og plan for kompetansedreining. 

  Kartlegging er under utarbeidelse, med påfølgende analyse.  

Prosjektveiviseren skal benyttes i alle prosjekter. Alle prosjekter skal 
dokumentere fremdrift basert på earned value-metoden i CA PPM. 
Styringsdokumentasjon fra prosjektene skal være dokumentert, transparent 
og tilgjengelig. 

  Alle programmene i Digital fornying bruker Prosjektveiviseren. RKL og VIS begynte i 
2016 å bruke EVM for fremdriftsstyring i Excel, men målet er at CA PPM kan benyttes 
til dette i løpet av 2017. 
For iMod bruker 2 av 7 prosjekter Prosjektveiviseren.  EVM benyttes ikke for 
fremdriftsstyring.  



Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
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Mål 2017 - Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ Status Kommentar 
Sykehuspartner skal fremlegge en plan for eier som synliggjør 
prioritering og finansiering (utvikling og drift) for Sykehuspartners 
understøttelse av de innovasjonsprosjekter som er prioritert. 

  Sykehuspartner er i dialog med HSØ (teknologi og ehelse, samt Forskning og 
innovasjon) om fremtidig innovasjonsstøtte. Det er formålstjenlig å jobbe mer med 
pågående avklaringer før plan legges frem. 

Sykehuspartner skal tilrettelegge for rapportering/uttrekk av 
rapporter over forbruk av antibiotika, resistensutvikling mm, 
verktøy for dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. 

  Henvendelse fra Helse Sør-øst RHF som bekrefter og spesifiserer målkrav er ikke 
mottatt. 
 

Sykehuspartner skal understøtte helseforetakenes arbeid med 
etablering og drift av 3-strøms møterom til bruk i multidisiplinære 
team-møter.  

  Henvendelse fra Helse Sør-øst RHF som bekrefter og spesifiserer målkrav er ikke 
mottatt. 

Sykehuspartner skal etablere og tilby helseforetakene systemstøtte 
tilpasset ny utdanningsstruktur for leger.   Fremdriften i digital fornyingsprosjektet er i henhold til plan. Arbeid med å utvide 

tjenestebeskrivelsen på eksisterende kompetansetjeneste, slik at denne også dekker 
‘Leger i spesialisering’ er iverksatt, samt at utlysning av ekstra forvaltningsstillinger er 
godkjent i stillingsrådet og utlyst. 

Sykehuspartner skal levere kvalitetssikrede personal- og 
stillingsdata til Nasjonal bemanningsmodell i henhold til regionale 
og nasjonale føringer. 

  Det er avstemt med Helse Sør-øst RHF at dette formaliseres i løpet av året. Tiltak 
iverksettes over sommeren. 



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 
Styringsparametre knyttet til gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

Leveranser bedre enn resultatkravene for levert kapasitet i henhold til bestilling og faktureringsgrad innen prosjektområdet. Det arbeides videre med å 
styrke kvaliteten i prosjektleveransene.  
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 
Levert kapasitet iht 
bestilling 

97 % levert iht bestilling 100%  Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital 
fornying og iMod i første tertial var 100%.  

Faktureringsgrad 90 % av total kapasitet i tjenesteutvikling inkl. overhead  95 % Akkumulert  

Interne/eksterne 
ressurser 

55% Andel interne timer/totalt leverte timer til Digital 
fornying og iMod 

 54% Andelen leverte timer fra ansatte i Sykehuspartner inn til iMod og 
Digital fornying er samlet sett 54 %. For iMod er andelen 59%, for 
Digital fornying er andelen 50%. Eventuell innleie programmet selv 
gjør samt frikjøp av HF-ressurser er ikke inkludert i 
beregningsgrunnlaget.  

Etterlevelse av 
prosjektveiviseren 

100% Andel prosjekter som følger gjeldende prosedyrer og 
metodikk 

 78 % Prosjektene i programmene i Digital fornying (RKL, VIS, RIF) bruker 
Prosjektveiviseren, mens iMod i liten grad gjør det. 

Krav til kompetanse 
på prosjektområdet 

0 % avvik.  Dokumentasjon på at alle prosjektledere (og 
sentral prosjektressurser/forvaltningsressurser/ testleder), 
eksterne og interne, har gjennomført den obligatoriske 
opplæringen (for eksempel risikostyring for prosjektledere) 

 1 % Det er i første fase satt fokus på prosjektledere (interne og eksterne). 
Resultatet viser andel prosjektledere (interne/eksterne) som ikke har 
gjennomført obligatorisk kurs i risikostyring. Det arbeides med 
oppdatering av kursmateriale for «Prosjektveiviseren», «CA PPM», 
«Økonomioppfølging i prosjekt» og «Prosesser og rutiner i 
Sykehuspartner».  
Innhold, opplæring og måling er under etablering. 



Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Bedret bruker- og kundeopplevelse 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 
Temperaturmåling brukertilfredshet Forbedring med 5 % fra 2016 

(måltall=4,9).  Temperaturmåling: 
tilfredshet med løsning av innmeldte 
saker 

5% Brukernes tilfredshet med saksløsning har ligget 
stabilt på 4,9 i årets første måneder, og har økt 
noe siden i 2.halvår 2016. 

Resultat på regelmessige kundemålinger av 
totalopplevelse med Sykehuspartner 

Forbedring med 10 % fra 2016  (måltall = 
4,2). Kunderapport – måling på 
kundetilfredshet for alle kunder 

- Målingen av kundetilfredshet vil i 2017 bli 
gjennomført 2 ganger. Første måling rapporteres 
i 2. tertial. 

Saker løst i første kontakt kundeservice 90 % løst i første kontakt med 
kundeservice. Resultater for overordnet 
kundetilfredshet skal vises både som 
aggregerte tall for foretaksgruppen som 
helhet og fordelt pr helseforetak 

87,5% Tallet er for april 2017. Det jobbes med konkrete 
kompetansehevende tiltak for å oppnå målet om 
90% løst i 1.linje 



Kundetilfredshet 
Sykehuspartner besluttet ultimo april å gjennomføre målingen av kundetilfredshet 2 ganger i 2017. Den første målingen vil rapporteres i 2. tertial.  Med  
utgangspunkt i resultatene fra 3. tertial 2016 er det iverksatt arbeidet med gjennomføring av tiltak som kan bidra til å bedre kundetilfredsheten. 

Totalopplevelse med Sykehuspartner:  
– «I sum, hvor fornøyd har du vært med Sykehuspartner som leverandør i perioden» 
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Beskrivelse Status 

1. Ny leveransemodell MTT Utprøving av ny modell foregår på aktuelle saker. Arbeid utsatt i sammenheng med 
utsettelse av virksomhetsoverdragelse. 

2. Responstid Personalportalen Systemleverandør arbeider med nytt brukergrensesnitt. Implementering er planlagt etter 
sommeren. 

3. Håndtering av forespørsler Forslag til forenklinger i prosessen legges frem for Sykehuspartners ledelse ultimo mai.  

4. Kompetanseheving klinisk brukerstøtte Individuelle kompetansebehov kartlagt. Opplæringstiltak startet. 

5. Gjennomgang 24/7 brukerstøtte Omfattende kartlegging ferdig. Forslag tiltak foreligger. 

6. Tydeliggjøre sammenheng ØLP/tilbud/faktura 
transparens pris/faktura 

Ikke påbegynt 

Tiltak - hovedområder: 



Brukertilfredshet 
• Brukertilfredshet har vært stabil gjennom årets første måneder og ligget på ca 4,9 i perioden. Målet for 2017 har med dette vært nådd gjennom hele 

tertialet. 

Status på iverksatte forbedringer 

• Kundeservice jobber med å øke kompetansen i 1.linje for å øke antall saker løst med bruker på telefonen. Konkrete 
kompetansehevende tiltak knyttet til kursing og opplæring gjennomføres . 

Overordnede resultater på brukertilfredshet Total brukeropplevelse med Sykehuspartner 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend Snitt hittil i 
år 

Temperaturmåling 
brukertilfredshet 

>5% dvs. 4,9 
(baseline 
desember 2016: 
4,7) 

4,9  - 

Andel saker løst i første 
kontakt med kundeservice 90% 84%  

87,5% Andel saker løst i første 
kontakt med HR-brukerstøtte 90% 91% 



Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Mål 2017 – innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
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Mål 2017 - Innkjøp og logistikk Status Kommentar 

Sykehuspartner skal implementere ny avtale for drift av regionalt 
forsyningssenter med full drift fra 1.1.2018.   Implementering av OneMedavtale og utfasing av Bring er et eget delprosjekt 

styrt av Sykehuspartner i prosjekt Sykehuslogistikk. Dette gjennomføres i tett 
samarbeid med RHFet og helseforetakene og arbeidet er i henhold til plan. 

Sykehuspartner skal legge frem en plan for effektivisering og 
forbedring av produksjon og leveranser av grunndata. Planen 
ferdigstilles innen 15. april 2017 for samordning med pågående arbeid 
for implementering av regional ERP-løsning i Oslo universitetssykehus. 

  Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeidet plan innen tidsfrist 15. 
juni (utsatt tidsfrist etter avtale med RHF) 

Sykehuspartner skal utarbeide innspill til logistikkdelen av ny regional 
Innkjøps- og logistikkstrategi innen utgangen av mars 2017.   Sykehuspartner bidrar med ressurser inn i dette arbeidet etter behov. Det er 

RHFet som leder arbeidet med oppdatert strategi. 
 

I tilknytning til arbeidet med ny logistikkstrategi skal Sykehuspartner 
utarbeide og legge frem forslag til oppdatert sortimentsstrategi med 
tiltaksplan for forsyningssenteret og bidra i arbeidet med å få etablert 
en utrullingsplan med budsjett for avdelingspakkeleveranser til alle 
helseforetakene i foretaksgruppen. 

  Avklart med premissgiver at dette arbeidet skal påbegynnes i etterkant av at 
overordnet strategi for innkjøps-og logistikkområdet i HSØ er ferdigstilt. 

Sykehuspartner skal sette av ressurser for utvikling av rapporter som 
understøtter helseforetakenes felles forbedringsarbeid og 
gevinstrealisering som forenkler rapportering og oppfølging av 
regionale måleparametere. Dette arbeidet skal finne sted etter 
nærmere bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 

  Det er avklart med premissgiver at dette skal gjøres etter nærmere bestilling 
fra det regionale helseforetaket.  



Styringsparametre knyttet til innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Mål og styringsparameter for Sykehuspartner innkjøp og logistikk er i hovedsak i henhold til plan. Leveringspresisjon HSØ forsyningssenter ligger noe  
under målkrav. Leveransepresisjon for Forsyningssenteret viser en bedring, men krever fortsatt videre tett oppfølging. Plan for modell for 
tjenesteprising utarbeides. 
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Styringsparametre Resultatkrav Resultat Kommentar 

Kundetilfredshet Etablert “base-line” og tiltaksplan. 
Gjennomført korrektive tiltak iht. plan.  -  Gjennomføres i 2. halvår 

Kostnadsutvikling for drift av felles 
forsyningssenter 

Etablert planverk som tilsvarer minst 
årlig effektiviseringskrav fra helse og 
omsorgs-departementet til 
spesialisthelsetjenesten 

 
Kr. 111  

Kostnad akkumulert hittil i år er kr.111 pr 
artikkel. 

Kostnadsutvikling for grunndataforvaltning på 
artikkelnivå 

Etablert “base-line” og tiltaksplan der 
det fremgår målsettinger om redusert 
kost per artikkel 

 
Kr. 6,95  

Kostnad akkumulert hittil i år er i underkant 
av kr.7 pr artikkel. 

Implementering av ny avtale for drift av 
regional forsyningsløsning 

Ordinære prosjektleveranser og tiltak for 
risikostyring i henhold til prosjektplan -  Iht. plan  



Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Organisatoriske krav og rammebetingelser 
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Mål 2017 - Organisatoriske krav og rammebetingelser Status Kommentar 
Sykehuspartner skal arbeide for å motivere og tilrettelegge 
for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 
prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte 
og utdanningssektoren 

  Sykehuspartner har ingen uønsket deltid, og har som hovedtilnærming 100 
% stillingsstørrelse i utlysning.  

Sykehuspartner skal sørge for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 
risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 

  Kontinuerlig prosess, avviksrapportering har fremdeles noe igjen før ønsket 
status oppnådd. Gap-analyse utført avdekket forbedringsbehov innen særlig 
tilgangsstyring.  
 
Gjennom iMod er det utarbeidet risikoregister som gir grunnlag for videre 
tiltaksoppfølging og risikostyring 

Helseforetaket skal innen utgangen av første kvartal 2017 
sørge for at felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem. 

  Det regionale styringssystemet ligger  til grunn og er i stor grad bygget på 
Sykehuspartner eksisterende dokumenter, men planlagt oppdatering med 
frist 1. kvartal er forsinket. 



Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 

Oppdrag og bestilling - mål 2017: 
Stabile tjenesteleveranser 
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Innkjøp, logistikk og regional ERP løsning 
Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Øvrige mål og føringer 

Risikovurdering 
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Øvrige mål og føringer  
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Mål 2017 – Sykehuspartner Status Kommentar 
Sikre gjennomføring og god driftsoverlevering fra alle 
prosjekter 

I prosess. Det er gjennomført bundling av releaser som sikrer større, og bedre 
koordinerte releaser. Dette har hatt en positiv effekt på feilraten. I tillegg 
arbeides det med å utvikle metodikken, og sikre implementering og etterlevelse 
av denne. 

Referansearkitektur og forvaltningsmodell som sikrer økt 
standardisering av MTU i fremtidig driftsmodell (FMO) er 
etablert og forankret i foretaksgruppen 

Det jobbes med MTU forvaltningsmodell og framdriften er god. Modellen er 
under utprøving på flere leveranser i VVHF og OUSHF, samt at den også er 
presentert for HSØ. For at modellen skal kunne breddes videre må oppgaver 
mot «Partner» avklares og kapasiteten i seksjonen vurderes. 

Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til leveranser og 
kostnader for tjenesteendringer og oppgraderinger  

Besluttet leveranseplan for 2017 er avstemt med Digital fornying og iMod i 1. 
tertial. 

Etablere en forbedret forespørsels- og tilbudsprosess tilpasset 
ekstern partner og som er enkel å benytte, med tilbud som er 
lette å forstå  

Prosess utarbeidet gjennom iMod prosjekt prosess & verktøy, 
Virksomhetsområde har stilt med nødvendige ressurser inn. 

Ansatte samhandler effektivt på tvers av interne og eksterne 
fagmiljø 

Tiltak igangsatt ihht. plan.  
LUP 1 konsept revidert og implementert i mars 2017. 

Ansatte forstår hvordan eget arbeid gir verdi for kunden - Tema adressert på årlig ledersamling 2.-3. februar.  
- Fokus i gevinstarbeidet og gjennom gevinstfyrtårn.  
- Avholdt to Puls på klinikken i løpet av våren 2017.  
- Adressert på ledersamlinger innenfor enheter i ulike virksomhetsområder.  
 

Videreutvikle en felles kultur; vi møter opp i tide, er godt 
forbered og leverer som avtalt både til eksterne og interne 
kunder 

Tiltak igangsatt iht. plan.  
Fokus på ledersamling for alle ledere 2.-3. februar.  
Følges opp av konkrete aktiviteter høsten 2017.  



OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift 
HMS og ytre miljø 

HR: Det arbeides systematisk med HMS gjennom opplæring og oppfølging, og med ekstra fokus på håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i 
tilknytning til endringsprosesser. Det jobbes med å lukke avvik etter miljørevisjon. 
 

Styringsparametre Resultatkrav Resultat 
1. tertial 

Kommentar 

Sykefravær 

5,5% 6,1% 

Sykefraværet hittil i år er på 6,07% (pr. mars 2017), samme periode i 2016 viste 
6,27%.  I årets første måneder har fraværet i alle virksomhetsområder 
stabilisert seg og viser noe nedgang fra samme periode i fjor.  Utviklingen 
følges fortløpende og tiltak følges opp. 

Antall HMS avvik etter tilsyn NA 0 Ingen internt registrerte HMS-avvik eller  HMS-avvik etter tilsyn. 

HMS-handlingsplaner etter 
vernerunder 

NA 100% 16 av 16 verneområder har oppdaterte HMS-handlingsplaner etter utført 
vernerunde i 2016. Frist for gjennomføring av vernerunder og oppdatering av 
handlingsplaner for 2017 er mai og juni. 

HMS hendelser NA 0 Ingen registrerte HMS-hendelser i 1. tertial. 
Personskadefrekvens NA 0 Ingen registrerte personskader i 1. tertial.  
Lukkerate for HMS-avvik NA 0 

HR: 
• Status HMS-opplæring: Gjennomført opplæring for ledere og pågående opplæring for verneombud og AMU-medlemmer. 
• 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  mars 2017 var totalt 15 funn. Tiltaksplan er utarbeidet. Svarbrev skal sendes DnV GL innen 

23/6-17 
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Revisjon – Interne og eksterne revisjoner 
Planlagt revisjon i første tertial er utført. 
Revisjonsansvarlig for alle revisjoner er utpekt.    
 

Revisjonsområde (tema) Omfang Tidsperiode 

ISO 14001 (Miljøstyring) Miljøkrav i anskaffelser og leverandøroppfølging 
Lov om offentlige anskaffelser  

Uke 5-8, 2017 - Utført 

God Distribusjonspraksis (GDP)  Avvikshåndtering med fokus på  håndtering av legemidler Q2 

Styring av leverandører Sikre at riktige krav blir stilt, avtaleoppfølging Q2 

Kundeorientering Realisering av tiltak som påvirker kundetilfredshet Q3 

Prosessetterlevelse Incident, Problem, Change Q3 

Informasjonssikkerhet Avhending av IKT-utstyr Q3/Q4 

Kostnadseffektivitet Verifisere kostnadseffektivitet  Q4 

Interne revisjoner: Revisjonsprogrammet inneholder 8 revisjoner for gjennomføring i 2017.  
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Revisor/Tilsyn Målet med revisjonen/tilsynet Status Kommentar 

DnV GL 
Periodisk revisjon iht ISO 
14001:2004 

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. 

Gjennomført 20-23 mars 2017 

Konsernrevisjonen Forvaltning av lisensiert programvare.  Holder på med undersøkelser og 
intervjuer, og skal også besøke OUS og Telemark Sykehus 

Pågår 

Eksterne revisjoner: 



iMod og Fremtidens Sykehuspartner 

 
 
 
 
 
 

iMod 
• Se egen tertialrapport. 

Fremtidens Sykehuspartner 
• Støtte linjen i forberedelser mot 

virksomhetsoverdragelse og endringer i 
organisasjonen 

• Gevinster (Overordnet, gevinstfyrtårn) 
• Forbedret tjenesteavtale 
• Kvalitet og sikkerhet i alle ledd 
• Lisenskontroll 
• Tjenesteprising 
• Kundetjenester 
• Kundedialog – overlevert linjen 
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Innholdsfortegnelse 
Helhetlig situasjonsvurdering av virksomheten 

Operasjonell status 
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1 - Styringsmodell og prioritering: Svak styring av tjenestene eller mangelfull prioritering – 
manglende «verdi for kunden» 

2 - Vedlikeholdsetterslep: Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering - økende 
antall kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer med tilgang til kompetanse 

3 - Kapasitetsutfordring knyttet til målkrav: Høyt aktivitetsnivå og stramt budsjett – lavere 
endringsevne eller lavere evne å levere iht. mål 

4 - Leveranseprosesser: Mangler i leveranseprosesser for tjenesteendring/SLA – avvik på 
leveranseplan  

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 

Overordnet risikobeskrivelse 

2 

5 

6 

7 1 

3 

4 

8 

9 

Risikovurdering pr. 1. tertial 2017  
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Risikostyring og tiltak  
 # Område Risiko Sannsynlighet/ 

konsekvens Tiltak 

1 Styringsmodell 
og prioritering 

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

Moderat/ 
Moderat 

• Etablere og forankre regional prioriteringsmodell 
• Definere kundetjenester og underliggende tjenesteportefølje 
• Konsolidering gjennom iMod 
• Etablert omforent kundeplan 
• Leveranse iht. avtalt leveranseplan 

2 Vedlikeholds-
etterslep 

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

Stor/ Alvorlig 

• Målrettet arbeide for å redusere kritiske hendelser 1A herunder 
også konkrete aktiviteter rettet mot spesifikke HF og løsninger 

• Gjennomføring av iMod 
• Gjennom Digital fornying prioriteres tiltak spesifikt rettet mot sikker 

og stabil drift 

3 

Kapasitets-
utfordring 
knyttet til 
ambisjon 

Høyt aktivitetsnivå og stramt budsjett – lavere endringsevne eller lavere evne 
å levere iht. mål Stor/ Moderat 

• Endringer koordineres gjennom endringsprogrammet Fremtidens 
Sykehuspartner og iMod 

• Gjennom Fremtidens Sykehuspartner involveres organisasjonen 
aktivt i endringsprosessene  

• Gjennom prosjekt Prosess og Verktøy innføres endrede prosesser, 
roller og verktøy  

• Etablere beslutningsfora i henhold til plan 

• Etablert omforent kundeplan per HF 

• Tett oppfølging og stram budsjettkontroll 

4 Leveranse-
prosesser 

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

Moderat/ 
Moderat 

• Videreutvikle og følge opp leveranseprosesser som understøtter 
leveranseplan  

• Etablere egen leveransemodell for MTU  
• Etablere og levere iht. egen plan og leveranseprosess for utvalgte 

standard bestillinger  
• Etablert omforent kundeplan per HF 
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 45 



Risikostyring og tiltak  
 # Område Risiko Sannsynlighet/ 

konsekvens Tiltak 

5 Informasjons-
sikkerhet 

Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er ansvarlig for vesentlige 
brudd på informasjonssikkerhet - svekket pasientsikkerhet og 
omdømme 

Meget liten/ 
Svært alvorlig 

• Ytterligere styrking og tydeliggjøring av etablert sikkerhetsregime 
• Planmessig utvikling og forbedring av metodikk og prosesser innenfor 

sikkerhetsområdet 
• Jevnlige penetrasjonstester fra 3.part helseCSIRT (Computer Security Incident 

response team i regi av Norsk Helsenett) 
• Ekstern gjennomgang av programmet for infrastrukturmodernisering 
• Fortløpende overvåking og iverksettelse av tiltak  

6 Kvalitet i 
leveranser 

Manglende kvalitet i prosjektleveranser – ustabil drift eller forsinkelse 
og forlenget investering i systemer som skal avvikles Stor/ Moderat 

• 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 
• Involvering og kompetanseoverføring mellom linje og prosjekt 
• Videre forbedring av produksjonskontroll 
• Oppfølging av etterlevelse av prosesser og krav til overlevering til produksjon 

7 Leverandør-
styring 

Svak styring av leveranser fra eksterne leverandører - økte kostnader, 
forsinkelser og problemer med forpliktelser Moderat/ Stor 

• Videre kvalitetssikring av avtaleporteføljen  
• Videre kontroll på lisenser 
• Videre styrking av kontraktsstyring  

8 Ekstern 
partner 

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

Stor/ Alvorlig 

• Replanlegging og forlenget transisjonsperiode 
• Endring av styringsmodell 
• Ekstern gjennomgang av programmet for infrastrukturmodernisering 
• Tiltak for å styrke og støtte organisasjonen for å holde gjennomføringskraften 

oppe 

9 Kompetanse-
utvikling Feil kompetanse – svekket leveranse- og konkurranseevne Liten/ Alvorlig 

 
• Overvåkes: ivaretas gjennom etablerte prosesser 
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Virksomhetsrapport 

Mars 2017 

1 



Driften i Sykehuspartner viser per mars et negativt økonomisk resultat på 14,6 MNOK eksklusive Forsyningssenteret 
og iMod. Hittil i år er resultatet 7,6 MNOK bak budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere konsulentinntekter enn 
budsjettert. For mars isolert er disse om lag på budsjett. Personalkostnader er lavere enn budsjett grunnet etterslep i 
rekruttering i forhold til opprinnelig plan, sammen med lavere andre driftskostnader. Resultatet for iMod er hittil i år 
11,6 MNOK bedre enn budsjett, men i henhold til samlet business case. 

Proaktivt arbeid for å redusere antall kritiske hendelser gir et lavere antall avvik enn målkravet også i mars. Det vil 
være et ekstra høyt fokus på forhold knyttet til det store  antallet endringer som gjennomføres. Tjenestestabilitet og 
leveransepresisjon er jevnt over stabil, og for andre måned på rad er det en kraftig forbedring for tjenesteendringer. 
Leveransepresisjon for Forsyningssenteret viser en bedring, men krever videre tett oppfølging. 

Bemanning er under budsjett med styrt tilførsel av kritisk kompetanse.  

Sykefraværet i februar viser en fortsatt nedgang. Dette gjelder både i forhold til forrige måned og samme måned i 
fjor. Utviklingen følges tett opp og med gjennomføring av særskilte tiltak innenfor enkelte områder. 

Plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen for drift av IKT infrastruktur er uten slakk, og vurderes spesielt 
med henhold til integrasjon av prosesser for samdrift, samt testing og kvalitetssikring av verktøy mellom HPE og 
Sykehuspartner. 

2 

Situasjonsvurdering 



RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING 

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI   
Måned Akkumulert 

Operasjonell drift – resultat (uten iMod og Forsyningssenter) 0 MNOK  -7,2 MNOK -14,6 MNOK 

iMod - resultat -333 MNOK -7,2 MNOK -13,5 MNOK 

Driftsinvesteringer 
 85 MNOK  3,3 MNOK  25 MNOK 

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER     
Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 #28 -53% / #55 

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 83% 83,9% 

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 91% 91% 

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)  100% 99,7% 99,2% 

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 94,2% 93% 

Leveransepresisjon for tjenesteendringer2 69% 83% 72% 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV     
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 97%  100% 100% 

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 95,4%  94% 

Andel interne ressurser 55% 55% 54% 

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE      

Akkumulert turnover siste 12 måneder - SP totalt 6-8% 1,3% 6,9% 

Sykefravær - SP totalt  5,5% 6,3% (feb) 6,5% 

Målekort 

3 

2Vurdert mht. første kommuniserte dato. 

     

     
  

               

         
 

         

        
         

       

      

         

     

      

         
             

       

      

        

           

         

   

                         
     

           



 

 

Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret 
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret  

5 

Avvik kostnader 
• Det er et underforbruk på personalkostnader på 9,2 MNOK hittil i år. Ca. 5 MNOK skyldes etterslep på rekruttering og det resterende 

er avvik på andre personalkostnader.  
• Det er et akkumulert avvik på ca. 7 MNOK på avtalekostnad. Dette skyldes prognoseendringer som fikk en effekt i mars.  
• Lavere forbruk på ekstern bistand skyldes restriktiv konsulentbruk og kostnadsfokus for å holde budsjettet gjennom året. 
• Andre driftskostnader er lavere grunnet lavere reisekostnader, møtekostnader og diverse andre poster.  
• Avskrivninger har et positivt avvik som gir et tilsvarende avvik på driftsinntekter. 
 
Avvik inntekter 
• Konsulentinntektene er nesten på budsjett for mars, men det er fremdeles et akkumulert negativt avvik på 16 MNOK hittil i år. Det 

skyldes færre leverte timer enn budsjettert til prosjekter. Det er levert kapasitet i henhold til behov, men ca. 11.000 timer lavere enn 
budsjett per mars.  

• Lavere driftsinntekter skyldes først og fremst lavere utfakturering knyttet til avskrivninger på anlegg fra Digital fornying. Dette har av 
den grunn ingen resultateffekt. 

• Avviket på annen inntekt skyldes en endring i inntektsføring hvor inntektene istedenfor havner som konsulentinntekt.  
 
 

 



 

 

Driftsinvesteringer 

6 

 
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer  på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser, 
periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. 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 og 
bruken av midlene  prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet 
ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying. 
 
Rammer for 2017 
For 2017 er det tildelt 85 MNOK i driftsinvesteringsmidler. Dette skal blant annet dekke «normale» driftsinvesteringsbehov fram til 1. 
mai 2017 hvor HPE vil ta over det operative og økonomiske ansvaret for driftsinvesteringer knyttet til den infrastrukturen de skal drifte. 
 
Etter 1. mai 2017 vil Sykehuspartner HF fortsatt måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som ikke overføres 
HPE (som Telekom) og lisenser. 
 
 
Status per mars 
• Ved utgangen av mars er det investert 25 MNOK av den totale rammen.  
• Det er noe avvik knyttet til periodisering som skyldes at lisensavtale som er bokført med ca. 20 MNOK, mens budsjettet er 

periodisert flatt i 2017. 



 

 

Oppdateres av Nils/Christer 
- Tiltak gjennomført tas som ny foil eller i 

notatfelt.  

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser 

Ved utgangen av mars er det oppnådd  en akkumulert reduksjon på 53% hittil i år. Det viser at på områder hvor det er gjort driftsinvesteringer er det en fortsatt 
stabil positiv tendens, mens der hvor det er aldrende infrastruktur viser tendensen fortsatt økende feilrate. Endringer er raskest voksende rotårsakskategori og vil ha 
ekstra fokus. 

TILTAK 
• Økt kontroll og overvåkning 
• Økt fokus på endringsstyring 
• Byttet ut fysisk miljø med virtuelle 

løsninger 
 

 



 

Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%.  

Organisasjon og medarbeidere 

Bemanningsutvikling: Bemanning i mars  er under budsjetterte årsverk, på samme nivå som forrige måned.  Dette skyldes etterslep på rekruttering. 
Sykefravær: Sykefraværet i februar  er 6,3%, en nedgang på 0,75 % fra februar 2016. Sykefraværet hittil i år er på 6,5%, samme periode i 2016 viste 6,28%. 
Turnover: Turnover hittil i år pr. mars 2017 ligger 1% over samme periode i 2015 og 2016.  
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TILTAK 
 
 

Turnover 2015 - 6,8% - 95 pers 
Turnover 2016 - 6,0 % - 87 per 
Turnover hittil i år 2017 – 2,2 % - 32 pers 

• Igangsatte og planlagte 
sykefraværsreduserende tiltak i 
HRØR og Kunder og tjenester.  

• Styrt tilførsel av kritisk kompetanse 
gjennom stillingsråd 
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Bemanningsutvikling SPHF 2017 

Reellt FTE SPHF

Budsjett FTE SPHF

Antall ansatte

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 0,4 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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
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1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 31. mai 2017 til etterretning. 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF 
 
Onsdag 31. mai 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i 
Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (7. etg), Oslo. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - videre prosess 
4. Endret styresammensetning 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin 
Olsen, som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Konserndirektør Atle Brynestad 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

 
 
Fra styret i Sykehuspartner møtte: 

Fung. styreleder Bjørn Erikstein 
Styremedlem Hanne Gaaserød 
Styremedlem Nanette Loennechen 
Styremedlem Tatjana Schanche 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner: 

Administrerende direktør Mariann Hornnes 
Direktør for virksomhetsoppfølging Gro Jære 
 

Fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Revisjonsdirektør Tove Marie Kolbeinsen 

 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen 
merknader til innkallingen. 
 
Fung. styreleder Bjørn Erikstein ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte 
dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - videre prosess 
 
I møte 24. mai 2017 behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF sak 058-2017 IKT-
infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Foreløpig redegjørelse fra PwC. Videre prosess. 
Styret fattet følgende vedtak i saken: 
 
« Styret understreker behovet for at pasientene må føle seg trygge på at sensitive 

personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte og dette innebærer at en 
modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig. 
 
1. Styret tar den foreløpige redegjørelsen fra PwC til etterretning. 
2. Forutsetningen for infrastrukturmodernisering har vært at tilganger til sensitive 

personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og styret konstaterer at dette 
ikke er ivaretatt. 

3. Prosjektet, inkl virksomhetsoverdragelse og overdragelse av driftsansvar fra 
Sykehuspartner til ekstern leverandør, stilles i bero inntil videre. 

4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF som sikrer at 
prosjektet stilles i bero, og at følgende arbeid prioriteres for å belyse hvordan videre 
infrastrukturmodernisering kan sikres; 
• System for tilgangsstyring må gjennomgås, forsterkes og implementeres 
• Metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonssikkerhet må 

gjennomgås, forsterkes og implementeres 
• Fornyede risiko- og sårbarhetsanalyser må gjennomføres og forankres med 

helseforetakene som databehandleransvarlige 
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• Nødvendige endringer knyttet til leveranse og leveranseplaner i kontrakten som 
ivaretar IKT-informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte må utredes 

• Plan for styrking av styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet må utarbeides. 
5. Styret vil behandle saken igjen på et ekstraordinært styremøte i uke 26 når endelig 

rapport fra PwC og foreløpige resultater av utredningsarbeidet i punktet over 
foreligger. Som en del av dette vil også terminering måtte vurderes.  

6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en utvidet 
orientering om hvordan pasientsikkerheten og personsensitiv informasjon håndteres i 
dagens situasjon. » 

 
Foretaksmøtet forutsetter at programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i 
Sykehuspartner HF stilles i bero inntil videre. Programmets ressurser forutsettes 
disponert til utredning av de forhold som styret i Helse Sør-Øst RHF har påpekt. Dette 
arbeidet skal skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, som planlegger en ny sak for 
behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF ultimo juni i år. 
  
Sykehuspartner HF skal redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og back-up løsninger 
ved ulike hendelser.  Spesifikt skal Sykehuspartner beskrive hvordan 
konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-
infrastruktur håndteres. 
 

Videre skal Sykehuspartner HF utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre 
metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen må ivareta informasjonssikkerhet og 
personvern innenfor lovmessige krav, samt de nye EU-personvernkravene (GDPR) som 
blir gjeldende fra mai 2018.  
 
Sykehuspartner HF skal utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert 
IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services 
Norge AS. Det vises i denne sammenheng til både styrets vedtak og innspill fra 
administrerende direktør på mulige alternative gjennomføringsplaner som er gjengitt i 
saksfremlegg til styretmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24. mai 2017. Alternativene skal 
ivareta at informasjonssikkerhet og personvern håndteres på en trygg og sikker måte og 
i tråd med lovgivningen. For alle alternative gjennomføringsplaner skal det som et 
minimum beskrives: 
 

 Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan 
 Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og 

leverandør(er) 
 Kontraktuelle forhold og konsekvenser 
 Økonomiske konsekvenser 

 
Sykehuspartner HF skal i tillegg utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av 
prosjektet. Forslaget skal ivareta at organisering og styring av programmet utformes slik 
at det lykkes å nå programmålene og hente ut gevinstpotensialet. Det skal særskilt 
vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et 
forsvarlig risikonivå. Forslag til organisering må også beskrive hvordan Sykehuspartner 
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HF sikrer tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre et prosjekt av dette 
omfang og kompleksitet. 
 
I tillegg til beskrivelse av gjennomføringsalternativer skal Sykehuspartner HF også gi en 
overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise 
Services Norge AS. Dette omfatter både økonomiske og praktiske konsekvenser av 
termineringen, herunder konsekvenser for fremdrift av andre prosjekter. 
 
Det forutsettes at Sykehuspartner HF gjennomfører dette arbeidet med god involvering 
av ansatte og tillitsvalgte. 
 

Videre forutsettes det at styret i Sykehuspartner HF avgir en foreløpig rapport om 
gjennomføringen av dette oppdraget innen 20. juni 2017. 
 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

 
1. Programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF stilles i bero 

inntil videre. 
2. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i 

Helse Sør-Øst RHF har påpekt. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF. 

3. Sykehuspartner HF skal redegjøre for dagens driftssituasjon når det gjelder 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og back-up løsninger 
ved ulike hendelser.  Spesifikt skal Sykehuspartner beskrive hvordan 
konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-
infrastruktur håndteres. 

4. Sykehuspartner HF skal utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre 
metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen må ivareta informasjonssikkerhet og 
personvern innenfor lovmessige krav, samt de nye EU-personvernkravene (GDPR) som 
blir gjeldende fra mai 2018.  

5. Sykehuspartner HF skal utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert 
IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge 

AS. Alternativene skal ivareta at informasjonssikkerhet og personvern håndteres på en 
trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. For alle alternative 
gjennomføringsplaner skal det som et minimum beskrives: 
 Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan 
 Risiko for eksponering av personsensitive opplysninger til egne ansatte og 

leverandør(er) 
 Kontraktuelle forhold og konsekvenser 
 Økonomiske konsekvenser 

6.  Sykehuspartner HF skal i tillegg utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av 
prosjektet. Forslaget skal ivareta at organisering og styring av programmet utformes 
slik at det lykkes å nå programmålene og hente ut gevinstpotensialet. Det skal særskilt 
vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et 
forsvarlig risikonivå. Forslag til organisering må også beskrive hvordan Sykehuspartner 
HF sikrer tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre et prosjekt av dette 
omfang og kompleksitet. 
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7. I tillegg til beskrivelse av gjennomføringsalternativer skal Sykehuspartner HF også gi en 
overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise 

Services Norge AS. Dette omfatter både økonomiske og praktiske konsekvenser av 
termineringen, herunder konsekvenser for fremdrift av andre prosjekter. 

 
 

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Tatjana Schanche og Nanette Loennechen: 

 

Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått er det viktig at alle parter innser at en ekstern partner 

ikke kan gjennomføre oppdraget slik det nå foreligger uten tilgang til pasientdata.  

Det er viktig å skaffe en reell og oppdatert oversikt over hvilke konsekvenser en eventuell 

virksomhetsoverdragelse vil kunne få for Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og de andre 

Helseforetakene, både praktisk, prosessuelt og økonomisk. Det er ingen tvil om at det forespeilede 

business caset ikke lenger vil være realistisk. 

Vi frykter at en fortsatt prosess mot en uavklart virksomhetsoverdragelse vil føre til en forsterket 

kompetanseflukt fra Sykehuspartner og skade for omdømmet. Det vil kunne få negative konsekvenser 

for Sykehuspartner i fremtiden. 

I stedet for å stille iMode-programmet i bero bør programmet avvikles i sin nåværende form og forslag 

til alternativt moderniseringsløp utarbeides i egen regi. Et forslag til egen regi var allerede presentert 

som videreføring av VDS 2.0 sommer 2016. 

Vi viser også til tidligere protokolltilførsler både i styremøter og foretaksmøter 

 
 
Sak 4: Endret styresammensetning 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har i ekstraordinært styremøte 30. mai 2017 besluttet at det 
skal oppnevnes nytt styre for Sykehuspartner HF. I henhold til helseforetaksloven § 21 
skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene. 
 
Valgkomitéen har utarbeidet forslag til ny sammensetning for Sykehuspartner HF som 
styret i Helse Sør-Øst RHF har sluttet seg til. Foretaksmøtet velger nytt styre i samsvar 
med innstillingen. 
 
For styreleder er det lagt til grunn at arbeidsmengden for en tidsavgrenset periode frem 
til 30. september 2017 vil være av uvanlig art og dermed går vesentlig ut over den 
arbeidsinnsats styreleder i et helseforetak normalt forventes å ivareta. Dette skyldes 
den oppståtte situasjon i Sykehuspartner HF vedrørende gjennomføringen av 
kontrakten med ekstern leverandør til programmet for IKT-infrastrukturmodernisering. 
I tillegg til den ordinære styreledergodtgjørelsen, innvilges styreleder en særskilt 
månedlig godtgjøring for perioden 31. mai 2017 til 30. november 2017 på kr 50 000.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
1. Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte medlemmer i nytt styre for 

Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 31.mai 2017 til nytt styre oppnevnes i 
foretaksmøte i 2018: 
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1 Hovedkonklusjoner 

PwC har i perioden 4.-23. mai 2017 gjort undersøkelser knyttet til påstander om at eksterne tilganger 
til Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur kan ha gitt tilgang til sensitive personopplysninger, herunder 
helseopplysninger. Tilgangene er knyttet til avtale om IKT-tjenesteutsetting inngått mellom 
Sykehuspartner HF og Enterprise Services Norge AS og pågående program i Sykehuspartner, iMod.  

PwCs undersøkelser og vurderinger er knyttet til perioden fra Sykehuspartner HF fikk oppdraget med 
å inngå kontrakt og gjennomføre programmet på vegne av foretaksgruppen, dvs. fra 15. september 
2016.  

Denne rapporten utgjør en foreløpig redegjørelse og endelig rapport skal foreligge i juni 2017. PwCs 
foreløpige hovedkonklusjoner fra undersøkelsen er: 

1. Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring 

2. Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilganger til helseopplysninger 

3. Minst 34 personer tilknyttet ESN-avtalen har hatt mulighet til å få tilgang til 
helseopplysninger 

4. Beslutning om tilganger knyttet til ESN-avtalen burde vært eskalert 

5. ESN har så langt ikke kunnet dokumentere at det foreligger databehandleravtaler med 
underleverandører  

6. Sentrale informasjonssikkerhetsrisikoer knyttet til ESN-kontrakten er ikke blitt tilstrekkelig 
vurdert 

7. Svakheter i metodikk for risikovurderinger og uklarheter i beskrivelsen av nivå for akseptabel 
risiko innenfor informasjonssikkerhet  

8. Presentasjonen til styret i Helse Sør-Øst i sak 069-2016 vedrørende IKT-
infrastrukturmodernisering var upresis og varsler om dette er ikke kommunisert til 
administrerende direktør i HSØ RHF.   
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2 Introduksjon  

2.1 Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter HSØ RHF) besluttet 8. september 2016 (sak 069-2016) å inngå 
kontrakt med en ekstern partner for å gjennomføre IKT-infrastrukturmodernisering.  

Sykehuspartner HF (heretter Sykehuspartner) fikk i foretaksmøte 15. september 2016 i oppdrag å 
legge til grunn RHF styresak 069-2016 for videre arbeid med modernisering av IKT-infrastrukturen 
og å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet hadde det mest fordelaktige tilbudet. 

Sykehuspartner inngikk 14. oktober 2016 avtale med Hewlett-Packard Norge AS (heretter HPE) om 
infrastrukturdrift og infrastrukturmodernisering. Effektiv kontraktsdato ble satt til 1. november 2016. 
Kontrakten ble våren 2017 overført til Enterprise Services Norge AS (heretter: ESN og ESN-
kontrakten). Selskapet DXC Technology er etablert gjennom en sammenslåing av Enterprise Services 
enheten i Hewlett-Packard og selskapet CSC. 

iMod er programnavnet for gjennomføring av ESN-kontrakten og infrastrukturmoderniseringen i 
Sykehuspartner. Ved omtale av foretaksgruppen benyttes forkortelsen HSØ. 

2.1.1 Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst 
HSØ har et stort digitalt utviklingsbehov og moderniseringen av IKT-infrastruktur er en forutsetning 
for å tilby bedre løsninger og tjenester for helsepersonell og pasienter. Arbeidet med infrastruktur-
modernisering har pågått delvis fragmentert i flere år. ESN-kontrakten og iMod-programmet 
representerer en helhetlig tilnærming til å modernisere infrastrukturen slik at den kan understøtte 
øvrig modernisering i regi av programmet Digital fornying. 

Deler av HSØs IKT-infrastruktur er utdatert og gjør det vanskelig å etterleve krav til 
informasjonssikkerhet. Systemer for sporing og logging er mangelfulle, pasientinformasjon og 
helseopplysninger er tilgjengelige for utvalgt driftspersonell i infrastrukturdrift, og deler av 
infrastrukturen er på et versjonsnivå som innebærer risiko for informasjonssikkerheten. Et sentralt 
formål med iMod er å rette opp i disse svakhetene. 

2.1.2 Leverandørmarkedet og IKT-tjenesteutsetting 
De fire helseregionene i Norge har om lag 2500 dedikerte IKT-medarbeidere, hvorav om lag 1300 
medarbeidere er ansatt i HSØ.1 Alle helseforetak har stor avhengighet til leverandører av IKT 
programvare, maskinvare og medisinteknisk utstyr. Leverandørene har en sentral rolle i å tilpasse og 
innføre nye løsninger, i løpende service og vedlikehold, samt i bistand til drift og forvaltning. 
Helseforetakene og IKT-selskapene i de fire helseregionene må gi og styre nødvendige tilganger til 
personell fra leverandørene slik at nødvendige oppgaver kan utføres. Oppgavene er bl.a. knyttet til å 
redusere risiko for driftsavbrudd og opprettholde garantier.  

Utfordringer knyttet til kapasitet, kompetanse og kostnader har ført til at mange virksomheter i 
privat og offentlig sektor har tjenesteutsatt deler av IKT-funksjonen de siste årene. Dette gjelder 
særlig løsninger og oppgaver knyttet til infrastruktur, datasenter, nettverk og sluttbrukerløsninger 
(for eksempel PC, kontorstøtteapplikasjoner og service desk). Infrastruktur, nettverk og 
sluttbrukerløsninger er kritisk for enhver virksomhets operasjon, men mange virksomheter vurderer 
at det ikke er en del av kjernevirksomheten og at det krever for mye ressurser å forvalte og 

                                                             
1 Direktoratet for e-helse 
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vedlikeholde grunnleggende infrastruktur. Sykehuspartners avtale med ESN representerer den første 
vesentlige IKT-tjenesteutsettingen i spesialisthelsetjenesten. 

2.1.3 ESN-avtalens omfang og sentrale milepæler 
ESN-avtalen, med effektiv kontraktsdato 1. november 2016, innebærer at driftsansvaret for IKT-
infrastruktur overføres fra Sykehuspartner til ESN, inkludert virksomhetsoverdragelse av personell, 
samt en modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-infrastruktur. ESN-
avtalen omfatter løsninger og tjenesteleveranser innen sluttbruker, telefoni, datasenter, nettverk, 
samt tjenester knyttet til bl.a. service management og sikkerhet. Figuren under illustrerer ESN-
kontraktens varighet og sentrale faser og milepæler. 

 

Figur 1 - ESN-avtalen, sentrale faser og milepæler 

ESN-kontrakten inneholder en rekke krav knyttet til informasjonssikkerhet som skal oppfylles av 
leverandør. Faktisk fremdrift i tjenesteleveransene (jf. figuren over) betinger bl.a. at Security Board, 
på vegne av helseforetakene, og eventuelt HSØ RHF, godkjenner risikovurderinger knyttet til 
informasjonssikkerhet. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen (SCD) er det etablert en 
«operational readiness review» og et antall kriterier som skal oppfylles før virksomhetsoverdragelsen 
kan finnes sted.  

2.2 PwCs oppdrag 
PwC er HSØs revisor og ble 4. mai 2017 engasjert av administrerende direktør i HSØ RHF til å utføre 
et tilleggsoppdrag knyttet til påstander om at eksterne tilganger til HSØ IKT-infrastruktur kan ha gitt 
tilgang til sensitive personopplysninger, herunder helseopplysninger. 

PwC skal gi en foreløpig redegjørelse i HSØ RHF sitt styremøte 24. mai 2017. Redegjørelsen skal 
omfatte: 

 Status i gjennomføringen av programmet 

 Vurdere kontrollregime knyttet til oppfyllelse av krav til informasjonssikkerhet, spesifikt: 
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o Fakta om tilganger som er gitt, om de er gitt etter gjeldende rutiner, om det anses 
forsvarlig at disse tilgangene er gitt og om rutinene er forsvarlige 

o Undersøke eventuelt misbruk av tilganger og om personsensitive data har kommet på 
avveie 

 Vurdering av systemet for gjennomføring av risikovurderinger knyttet til 
informasjonssikkerhet 

 Om HSØ RHF har fått tilstrekkelig informasjon om risiko og gjennomføringen av 
programmet vedr. informasjonssikkerhet 

 Andre relevante forhold 

I endelig rapport, juni 2017, skal PwC: 

 Vurdere styringsmodell, fullmakter, ansvar og roller som er etablert i programmet 

 Evaluere hvorvidt programmet i Sykehuspartner HF er satt opp og styrt på en hensiktsmessig 
måte for å gjennomføre oppgavene gitt i foretaksmøte 15. september 2016 

 Vurdere ESN-avtalen mhp. ivaretagelse av informasjonssikkerhet og sikring av personsensitiv 
informasjon 

PwCs undersøkelser og vurderinger er knyttet til perioden fra Sykehuspartner HF fikk oppdraget med 
å inngå kontrakt og gjennomføre programmet på vegne av foretaksgruppen, dvs. fra 15. september 
2016.  

2.3 Grunnlag for foreløpig redegjørelse 
Tabellen under beskriver grunnlaget for PwCs foreløpige redegjørelse. 

Periode PwC startet oppdraget 4. mai 2017 
 

Dokumentasjon PwC har forespurt relevant dokumentasjon og mottatt nærmere 300 
dokumenter. Dokumentene har blitt OCR-behandlet* av PwC for å muliggjøre 
søk i skannede dokumenter. 
 
I tillegg har PwC mottatt 3 dokumenter fra HSØ RHF, opprinnelig sendt fra 
medarbeidere i Sykehuspartner, som uttrykker bekymringer knyttet til iMod-
programmet. Dokumentene er oversendt HSØ RHF etter 4. mai 2017.  
  

Data PwC har gjennomført søk i data hentet ut fra Sykehuspartners sentraliserte 
logghåndteringsplattform**, herunder logger fra Active Directory, 
Domenekontrollere, og Leverandørportalen. Analysene er gjort med grunnlag i 
loggdata fra tidsrommet 02.02.17 – 19.05.17. Vi har i tillegg mottatt 
personellister fra Sykehuspartner og fra HPE/DXC Technology.  
 

Begrensninger i 
datagrunnlaget 

Datagrunnlaget PwC har hatt til disposisjon er ufullstendig. Sykehuspartners 
sentrale logginnsamlingssystem inneholder i hovedsak loggdata fra SIKT og Oslo 
universitetssykehus (OUS), men mangler data fra eksempelvis Akershus 
universitetssykehus (AHUS). 
  
Datagrunnlaget gir ikke mulighet til å vurdere hvorvidt konfidensialiteten eller 
integriteten til sensitive personopplysninger i ulike systemer har blitt 
kompromittert. Mangelen på sporbarhet medfører at PwC ikke kan verifisere 
hvorvidt helseopplysninger har havnet på avveie som et resultat av uhell eller 
uønskede villede handlinger.  
 

Intervjuer PwC har i innledende fase gjennomført møter med et utvalg nøkkelpersoner. Vi 
har i tillegg gjennomført 9 intervjuer med ansatte i Sykehuspartner og HSØ 
RHF. 
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Sentrale forbehold Vi bygger våre konklusjoner utelukkende på dokumenter vi har fått tilgang til og 

informasjon framkommet gjennom intervjuer. Vi kan ikke utelukke at vi ikke har 
blitt gjort kjent med forhold som kunne ha påvirket våre konklusjoner. 
 
Vi har gjennomført helt eller delvis kontradiksjon med 5 personer som vi anser 
som berørt av innhold i rapporten. 2 ytterligere berørte har ikke vært tilgjengelig 
for kontradiksjon. Det må derfor tas forbehold om at dette kan påvirke det 
endelige innholdet i rapporten. 
 

*) OCR: Optical character recognition, en metode for å konvertere bildetegn til maskinlesbar tekst  
**) Splunk: Et kommersielt Security Incident and Event Management (SIEM) system  
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3 Status i gjennomføringen av 
programmet 

Den planlagte virksomhetsoverdragelsen mellom Sykehuspartner og ESN skulle iht. kontrakt vært 
utført 1. mai 2017, men er foreløpig utsatt. Hovedårsakene til utsettelsen var at sentrale verktøy for 
service management ikke var på plass, manglende morselskapsgaranti, utestående problemstillinger 
knyttet til informasjonssikkerhet, samt ikke oppfylte kriterier i «operational readiness review». 
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4 Kontrollregime knyttet til 
oppfyllelse av krav til 
informasjonssikkerhet 

4.1 Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig kontroll på 
tilgangsstyring 

 

Faktiske forhold lagt til grunn 

PwC har innhentet oversikt fra Sykehuspartner og ESN over hvilke brukere som har blitt opprettet og 
hvilke tilganger (rettigheter) de har fått. Listene PwC har mottatt fra de to partene samsvarer ikke.  

Det finnes ingen sentral oversikt over hvilke tilganger som er gitt. Det har vært nødvendig å 
gjennomføre omfattende søk og analyser for å avdekke hvilke personer, brukerkontoer og tilganger 
som har vært tilknyttet kontrakten. I tillegg er det usikkert hvorvidt oversikten vi nå besitter er 
fullstendig gitt begrensningene i datagrunnlaget for gjennomførte søk og analyser.  

PwCs analyser av brukere viser at flere har fått høyere rettigheter enn de har hatt behov for. Av de 34 
brukerne er det 7 som har benyttet seg av disse (jf. 4.3). 

PwC har foreløpig identifisert én bruker som har forsøkt å aksessere HSØs systemer utenfor 
tidsperioden for vedkommendes oppdrag.  

PwCs vurdering 

Per 23. mai 2017 kan ikke PwC bekrefte at vi har en fullstendig oversikt over hvilke brukere som er 
knyttet til kontrakten. PwC har siden 4. mai mottatt flere lister som skal gi oversikt over brukere, men 
antallet brukere har variert i de ulike versjonene. Mangelen på oversikt over antall brukere med 
rettigheter som kan medføre tilgang til helseopplysninger, kombinert med svake kontrollrutiner, øker 
risikoen for uautorisert tilgang. På bakgrunn av våre foreløpige undersøkelser vurderer PwC derfor 
Sykehuspartners tilgangsstyring som utilstrekkelig.  

4.2 Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig sporbarhet på 
tilganger til helseopplysninger 

 

Faktiske forhold lagt til grunn 

Løsningen Leverandørportalen er oppgitt som et av tiltakene som skal sikre sporbarhet på tilgang til 
IKT-systemene fra eksterne brukere. Leverandørportalen er en SSL-VPN-løsning som må benyttes 
for alle som ikke benytter klienter utlevert av Sykehuspartner (såkalte SIKT-klienter). Dette skal sikre 
tilstrekkelig logging og monitorering av aktiviteten til eksterne brukere. Samtidig skal løsningen sikre 
at informasjon fra Sykehuspartner sin infrastruktur ikke kan hentes ut gjennom denne tilkoblingen.  

PwCs vurdering 

Tildelingen av brukere med lokale administratorrettigheter, kombinert med begrenset sporbarhet, gir 
mulighet for personell å aksessere systemer som inneholder eller behandler helseopplysninger. Bruk 
av Leverandørportalen hever terskelen for å urettmessig aksessere helseopplysninger, men vår 
vurdering er at det vil være svært krevende å utelukke at helseopplysninger er kommet på avveie. 
Begrensningen i mulighet til å hente ut informasjon gjennom leverandørportalen er også vurdert som 
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en utilstrekkelig sikkerhetsmekanisme for brukere som har lokal administratortilgang på servere i 
HSØs IKT-infrastruktur. 

Et eksempel på utfordringene med dette er fra våre undersøkelser av aktiviteten til en konkret bruker. 
Denne brukeren var tildelt utvidete administratorrettigheter i forbindelse av vedkommendes 
deltagelse i T1-P19 RTPA (Scanning), en aktivitet som foregikk i tidsperioden 23.03.17 til 11.04.17. 
Basert på analyser av logger fra leverandørportalen fremkommer det at brukeren logget seg på 
21.04.17 fra en IP-adresse tilknyttet Hewlett-Packard i Tyskland. Dette var i en periode da brukeren 
hadde utvidete administratortilganger som ga vedkommende lokale administratorrettigheter, og 
dette foregikk fra en utenlandsk lokasjon etter at aktiviteten T1-P19 RTPA var avsluttet. For å få 
klarhet i dette har PwC gjennomført tre aktiviteter:  

 Innhentet redegjørelse fra ESN for hvorfor brukeren var tilkoblet på dette tidspunktet 

 Etterspurt audit-logger fra en av de aktuelle serverne brukeren kan ha aksessert  

 Innhentet ytterligere uttrekk fra logger fra domenekontrollere (Windows Security Events)  

I denne konkrete undersøkelsen oppgir ESN at brukeren kun gjennomførte et forsøk på innlogging, 
men aldri fullførte det, og at hensikten var å kontrollere at fjernaksessløsningen fungerte. PwC har 
hverken klart å bekrefte eller avkrefte denne påstanden gjennom loggene fra leverandørportalen. Det 
finnes heller ikke audit-logger for den aktuelle serveren fra tidsperioden, noe som gjør det krevende å 
vite hva brukeren faktisk har foretatt seg.  

4.3 Minst 34 personer tilknyttet ESN-avtalen har hatt 
mulighet til å få tilgang til helseopplysninger 

 

Faktiske forhold lagt til grunn og metodikk 
PwC har gjennom analyser av uttrekk fra Active Directory (AD), sammenstilt med en oversikt fra 
ESN, identifisert totalt 193 brukere i HSØ sine systemer som er tilknyttet ESN-kontrakten. Av disse 
har vi gjennomgått akkumulerte tilganger og rettigheter siden brukerne ble opprettet. Disse har vi 
kryssjekket mot en oversikt over tilganger som kan gi lokal administratortilgang til en eller flere 
servere knyttet til systemene Dips, Metavision, Neonatal, Partus, Imatis og Kurve. 

 
I vår oversikt har vi inkludert totalt 811 servere tilknyttet disse systemene. Dette er servere som ifølge 
opplysninger fra Sykehuspartner skal ha lagret helseopplysninger. Denne listen over servere er 
begrenset til de overnevnte systemene, og det er trolig et større antall andre servere som lagrer eller 
prosesserer helseopplysninger knyttet til andre systemer eller fagapplikasjoner.  
 
Foreløpige analyser viser at av de 34 brukerne er det 7 som har aksessert én eller flere av de 811 
serverne.  
 
PwCs vurdering 
Ut fra disse analysene har vi identifisert 34 personer som er gitt brukere med tilganger av en slik 
karakter at de har eller vil kunne tildele seg eller andre brukere lokale administratorrettigheter på en 
eller flere av disse serverne. Dette tallet er konservativt fordi vi har ekskludert brukere som har hatt 
utvidede rettigheter, uten at vi har klart å bekrefte tilgang til en eller flere av de 811 overnevnte 
serverne med tilganger på et nivå som gir lokale administratorrettigheter. PwC vurderer at det ikke er 
mulig å forhindre at brukere med lokale administratortilganger på servere har tilgang til 
helseopplysninger som er lagret på disse serverne. I tillegg er det stor sannsynlighet for at disse 
rettighetene også har gitt tilgang til eksempelvis brukere i HSØ sine hjemmeområder og e-post. 
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4.4 Beslutning om tilganger knyttet til ESN-avtalen burde 
vært eskalert 

 

Faktiske forhold lagt til grunn 
I behandlingen av «Impact Assessment for Privacy Disadvantage», som kan forstås som en 
risikovurdering rettet mot personvern, levert av HPE i iMod Security Board 24.03.17, ble det 
identifisert flere røde risikoer. Disse tilgangene mente HPE var nødvendige for å gjennomføre 
aktivitetene T2-P19 Knowledge Transfer og RTPA. I denne vurderingen fremkommer det også at flere 
av disse tilgangene vil medføre at personell tilknyttet ESN-kontrakten vil kunne få tilgang til 
helseopplysninger. Dette inkluderer også en oversikt over 14 navngitte personer knyttet til aktiviteten 
T2-P19 Knowledge Transfer Offsite som etter oversikten skal foregå i Bulgaria. Det er også skissert en 
rekke tiltak knyttet til dette, uten at det fremkommer fra dokumentasjonen om dette er identifiserte 
eller implementerte tiltak.   

I referatet fra samme møtet i iMod Security Board fremkommer det at risikovurderingene er 
godkjent, med forbehold om at: 

 Leverandørportalen skal benyttes 

 Sykehuspartner skal gi ut tilganger 

 De foreskrevne tiltakene skal implementeres 

I dokumentene som foreligger er det ikke beskrevet noen vurdering av risiko etter tiltak. I intervju 
oppgir administrerende direktør Sykehuspartner at hun ikke har blitt forelagt noen 
informasjonssikkerhetsrisikoer som er utenfor akseptkriteriene. 

PwCs vurdering 
PwC vurderer at risikoen knyttet til tildelinger av tilganger i forbindelse med T2-P19 burde vært 
eskalert til administrerende direktør Sykehuspartner. Det fremkommer ikke om det er nåværende- 
eller restrisiko som danner grunnlaget for en eventuell eskalering. Videre er det heller ikke 
dokumentert at restrisiko etter tiltak er innenfor risikoaksept. I tillegg vurderer HPE at tilgangene de 
ber om vil medføre tilgang til helseopplysninger. PwC vurderer dette som et forhold som ytterligere 
tilsier at risikoen burde vært eskalert til administrerende direktør Sykehuspartner. 

4.5 ESN har så langt ikke kunnet dokumentere at det 
foreligger databehandleravtaler med 
underleverandører  

 

Faktiske forhold lagt til grunn 

ESN/HPEs rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger er sikret ved inngåelse av 
databehandleravtale med Sykehuspartner. Gjennom databehandleravtalen sikrer Sykehuspartner at 
hovedleverandør:   

 bare behandler personopplysninger i tråd med mandatet i kontrakten  

 oppfyller lovens og kontraktens krav til informasjonssikkerhet  

PwC har per 23. mai 2017 ikke mottatt databehandleravtaler mellom ESN/HPE og deres 
underleverandører. Merk at personell fra HPE er ansatt i ulike juridiske enheter. Personopplysninger 
kan i utgangspunktet ikke overføres fra ESN/HPE til underleverandører uten at det er inngått 
databehandleravtaler mellom selskapene som oppfyller lovens krav. Kravet til at hovedleverandør 
inngår databehandleravtaler med sine underleverandører framgår av avtalens Appendix 2, Annex A, 
punkt 6.1.1.  
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PwC har, gjennom Sykehuspartner, etterspurt disse avtalene og dessuten spurt hvilket selskap de 
omhandlede bulgarske IT-medarbeiderne er ansatt i. Sykehuspartner har hentet svaret fra signerte 
"Confidentiality Agreements". Her opplyses at de 31 brukerne som fikk sine tilganger stengt i 
perioden 27.4 - 2.5 er/var ansatt i HPE, hvorav 28 har bulgarsk statsborgerskap og 3 har ulike andre 
europeiske statsborgerskap. Dette er ikke tilstrekkelig til å fastslå hvilken konkret juridisk enhet de 
har vært ansatt i.  

PwCs vurdering 

Det foreligger risiko for at ansatte hos/representanter for ESN/HPEs underleverandørene har hatt 
tilgang til- og mulighet for å behandle personopplysninger uten at de har hatt rettsgrunnlag for dette, 
herunder garantert tilstrekkelig informasjonssikkerhet og formålsrettet behandling. ESN/HPE har 
dermed eventuelt ikke oppfylt sine kontraktsforpliktelser vedrørende dette punktet. 
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5 Systemet for gjennomføring av 
risikovurderinger knyttet til 
informasjonssikkerhet 

5.1 Sentrale informasjonssikkerhetsrisikoer knyttet til 
ESN-kontrakten er ikke blitt tilstrekkelig vurdert  

 

Faktiske forhold lagt til grunn 

Landrisikovurderingen i forbindelse med tilgang fra Bulgaria, behandlet i ekstraordinært RSV-møte 
10. mars 2017, konkluderte med at svakheter i infrastrukturen fører til uakseptabel risiko før tiltak. 
Eksplisitte vurderinger av tiltakenes risikoreduserende effekt fremkommer ikke. 
Landrisikovurderingen ble tilsluttet av 6 av 11 stemmeberettigede i RSV, 3 blanke og 2 ikke tilsluttet. 

I etterkant av ekstraordinært RSV møte blir Administrerende Direktør i Sykehuspartner gitt følgende 
fullmakt fra helseforetakene (signert av Sykehuspartner, 16. mars 2017):  

«Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis herved fullmakt til å opptre på vegne av de 
undertegnede i gjennomføringen av avtale med HPE innenfor informasjonssikkerhetsområdet.» 
Fullmakten innebærer også: «…iMod Security Board kan akseptere risiko som påvirker 
databehandlingsansvarlige så fremt at risikoen vurderes som akseptabel.»  

iMod Security Board 24. mars 2017 behandlet risikovurderinger i forbindelse med tilgang til CMO fra 
Bulgaria (ref. "Risk assessment Access to CMO from Bulgaria - Availability" og "Bulgaria CMO Access 
for Knowledge Transfer"). iMod Security Board 11. april 2017 behandlet risikovurdering i forbindelse 
med tilgang til TMO fra Bulgaria (ref.  «Privacy disadvantage and risk assessment - Access to TMO 
from Bulgaria»). Alle risikovurderingene viser flere risikoer utenfor regionalt akseptnivå (før tiltak), 
men blir vedtatt med forutsetninger om at risikoreduserende tiltak blir gjennomført. 

PwCs vurdering 

Den gjennomførte landrisikovurderingen har avdekket at kjente svakheter i infrastrukturen medfører 
høyere risiko i forbindelse med de tilgangene som må gis ved gjennomføring av oppgaver som skal 
utføres fra Bulgaria. Det fremstår ikke av etterfølgende risikovurderinger behandlet i iMod Security 
Board at disse svakhetene er tilstrekkelig hensynstatt. Dette fører til at det vi oppfatter er vesentlige 
svakheter i IKT-infrastrukturen ikke legges til grunn for vurdering av tiltak eller eskalering av risiko. 

5.2 Svakheter i metodikk for risikovurderinger og 
uklarheter i beskrivelsen av nivå for akseptabel risiko 
innenfor informasjonssikkerhet 

 

Faktiske forhold lagt til grunn 

Fullmakten gitt av helseforetakene til Administrerende Direktør i Sykehuspartner refererer til 
regionalt akseptnivå for risiko. HSØ angir regionalt akseptnivå på følgende måte:  
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"Regionalt akseptabelt risikonivå, er definert ut fra vår 4x4 matrise for risikovurderinger. Denne er 
definert som følger:  

 Risiko med verdi 1-5 (1-4) er innenfor akseptnivå (Grønn)  

 Risiko med nivå 6-9 (6, 8 og 9) er utenfor akseptnivå (Gult), og det skal utarbeides tiltak for 
å lukke sårbarheten.  

 Risiko med nivå (12 og 16) er utenfor akseptnivå (Rødt), og det skal utarbeides tiltak for å 
lukke sårbarheten. Ofte vil disse tiltakene være krevd lukket før implementering." 

I mal for risikovurderinger benyttet av iMod Security Board refereres det til HSØs styringssystem for 
informasjonssikkerhet og videre til dokumentet «Risikovurderinger – bakgrunn for sannsynlighet 
og konsekvens» (Regionalt sikkerhetsfaglig råd, 6/12-2016) for kriterier for vurdering av 
sannsynlighet og konsekvenser. I dokumentet er akseptnivåene gjengitt på følgende måte: 

 

Figur 2 – Akseptkriterier som beskrevet i HSØs styringssystem for informasjonssikkerhet 

Det er avvik mellom de oppgitte regionale akseptnivåene og akseptnivåene i styringssystemet. 

Styringssystemet for informasjonssikkerhet viser til konsekvensskalaer for Helsehjelpen, Forholdet til 
pasienten, Helsevesenet, Helseforetaket og Medarbeiderne. I risikovurderingene behandlet i iMod 
Security Board er risikoene vurdert i forhold til konsekvenser for konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og sporbarhet (KITS), men ikke vurdert opp mot konsekvenskategoriene i 
styringssystemet.  

Det er ikke fremkommet at resultat av risikovurderinger er eskalert fra iMod Security Board til 
administrerende direktør i Sykehuspartner i henhold til fullmakt. 
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Det er ikke angitt om regionalt akseptnivå refererer til risikonivået før eller etter tiltak. I 
risikovurderingene er det ikke dokumentert vurderinger av restrisikonivå (dvs. hvilken 
risikoreduserende effekt de foreslåtte tiltakene forventes å ha). Da det fremstår som at iMod Security 
Board har vedtatt risikoer ut ifra restrisikonivå, er det vanskelig å kontrollere om det er vedtatt 
risikoer utenfor akseptnivå (dvs. risikoer som burde blitt eskalert). 

Det er uklart om regionalt akseptnivå refererer til kriteriene for sannsynlighet og konsekvens som er 
gitt i HSØs styringssystem for informasjonssikkerhet, ref. dokumentet «Risikovurderinger – 
bakgrunn for sannsynlighet og konsekvens». Det oppgitte risikonivået korresponderer ikke med 
dokumentets risikomatrise og dens fargeskalering. Konsekvenskriteriene i dokumentet er heller ikke 
brukt i risikovurderingene som er behandlet i iMod Security Board. 

PwCs vurdering 

Da det er vist til regionalt akseptnivå i fullmakten fra helseforetakene til Sykehuspartner og iMod 
Security Board, er det vesentlig at akseptnivået er klart beskrevet for å forstå hvilke risikoer iMod 
Security Board kan akseptere og hvilke risikoer de skal eskalere til administrerende direktør i 
Sykehuspartner.  

Uklarheter knyttet til kriterier for risikoaksept og metodikk (bruk av konsekvensskalaer) fører til 
uklarheter for hvem som kan akseptere hvilke risikoer. Dette kan føre til at man ikke eskalerer 
risikoer som burde vært eskalert, og at systemet for vurdering av risiko ikke fungerer som et effektivt 
kontrollsystem. 
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6 Om Helse Sør-Øst RHF har fått 
tilstrekkelig informasjon om 
risiko og gjennomføringen av 
programmet vedr. 
informasjonssikkerhet 

6.1 Presentasjonen til styret i Helse Sør-Øst i sak 069-2016 
vedrørende IKT-infrastrukturmodernisering var 
upresis og varsler om dette er ikke kommunisert til 
administrerende direktør i HSØ RHF  

 
Faktiske forhold som er lagt til grunn 

ESN-kontrakten regulerer en tre-trinns prosess, henholdsvis nåværende operasjonsmodus (CMO), 
overføringsfasen (TMO) og fremtidig operasjonell drift på fornyet infrastruktur hos leverandør 
(FMO). I CMO-fasen er det behov for at leverandør får tilgang til nåværende infrastruktur hos 
Sykehuspartner blant annet for å gjennomføre aktiviteter knyttet til kunnskapsoverføring og 
kartlegging av infrastruktur.  

Det følger av kontrakten at representanter for ESN skal gis tilgang for å kunne utøve nødvendige 
oppgaver i nåværende infrastruktur etter forutgående risikovurderinger. Tilstanden på 
infrastrukturen innebærer at enkelte av disse tilgangene også vil innebære muligheten for å få tilgang 
til pasientopplysninger.  

I HSØ RHF styresak 069-2016 8. september 2016 ble det gitt en presentasjon hvor det bl.a. ble 
presentert følgende informasjon: 

 «Personell som drifter infrastruktur skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon – 
egne sikkerhetsmekanismer for dette» 

 «Ekstern partner vil ikke ha tilgang til pasientdata.» 

Det framgår ikke av presentasjonen hvilke faser i kontraktsforløpet disse kravene knytter seg til.  

En representant for Sykehuspartner som var tilstede i styremøtet den 8. september 2016 uttrykte sin 
bekymring i en e-post 25. september 2016 til ledende ansatte i HSØ RHF. Vedkommende påpekte 
bl.a. følgende: 

«Konkret gjelder det formuleringen i styresakens presentasjon foil #5 som fastslår at ekstern 
partner vil ikke ha tilgang til pasientdata. Dette er litt unyansert formulert/presentert og en 
forenkling av de sikkerhetskrav som er stilt i kontrakten og beskrevet i styresakens saksfremlegg. 
Kjernen i sikkerhetskravene er at i alle sammenheng skal lov og forskrifter skal oppfylles, og at det 
er satt spesielle krav knyttet til drift utenfor Norge og EU/EØS. Det er ikke kravstilt at ekstern 
partner ikke skal ha tilgang til pasientdata. Drift av infrastruktur medfører at driftspersonell får 
tilgang til pasientdata ved tjenestelig behov – slik er det for driftspersonell i Sykehuspartner i dag 
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og dette vil også gjelde for ekstern partner slik avtalen er formulert (uavhengig av om dette driftes 
fra Norge eller annet sted).» 

Tilsvarende bekymring ble også adressert fra sikkerhetsleder i HSØ RHF i en e-post 18. oktober 2016 
til en leder i HSØ RHF.  

Sikkerhetsleder adresserte dette på nytt i en e-post 8. mars 2017 til samme leder samt en annen 
ledende ansatt i HSØ RHF. Hun påpekte dessuten følgende: 

«De som drifter infrastrukturen drifter jo servere hvor pasientopplysninger beviselig ligger 
lagret.» 

Våre undersøkelser har ikke kunnet fastslå at de ledende personene i HSØ RHF, som ble konfrontert 
med at informasjonen presentert for styret ikke var i tråd med de reelle forholdene i kontrakten, har 
bragt denne informasjonen videre til administrerende direktør i HSØ RHF.  

I styremøte for Sykehuspartner 5. april 2017 fremmet ansattrepresentantene en protokolltilførsel 
vedr. sak om virksomhetsoverdragelse (sak 025-2017).  Her framkommer følgende: 

«Teknikere skal ikke ha tilgang til å logge seg på den enkelte fagapplikasjon, men kun tilgang til å 
logge seg på en server. Slik som systemet er satt opp i dag vil det allikevel være mulig for en 
tekniker å logge seg på en slik server og deretter hente ut informasjon fra denne. En slik 
informasjon vil i mange tilfeller kunne inneholde sensitive data, slik som: Pasient navn, 
personnummer, undersøkelse, diagnose med mer. Teknikere hos Helse Sør-Øst RHF sin eksterne 
partner vil få de samme tilgangene og dermed de samme mulighetene til å hente ut sensitiv 
informasjon.»  

PwCs vurdering 

Informasjonen presentert for styret i HSØ RHF gjenspeiler ikke det faktum at gjennomføringen av 
kontrakten vil kreve at risikoklarert driftspersonell vil få mulighet til å få tilgang til 
helseopplysninger. Selv om dette ble adressert i e-poster og mulig i samtaler til sentrale personer i 
HSØ RHF er det uheldig at Sykehuspartner ikke adresserte dette mer formelt i linjen, ved for 
eksempel et saksfremlegg for styret i Sykehuspartner. En ledende ansatt i HSØ RHF har hatt rollen 
som styreleder i Sykehuspartner og en annen ledende ansatt har vært medlem av iMod programstyre. 
Dette kan ha bidratt til at ansatte i Sykehuspartner har ansett at HSØ RHF har vært tilstrekkelig 
informert.  

De ledende personene i HSØ RHF som ble konfrontert med informasjonen om avviket mellom det 
som var fremlagt for styret i HSØ RHF og reelle forhold burde umiddelbart ha adressert dette videre 
til administrerende direktør. For den ene ville dette innebære rapportering utenfor linjen. Det mener 
vi ville vært riktig i en sak som denne. 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 
SAK NR 040-2017 
 
MØTEPLAN 2018 - STYREMØTER 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
  
Dato Tid  
7. februar 2018 kl. 1300-1800 Styremøte 
21. mars 2018 kl. 0900-1800 Styreseminar/styremøte 
2. mai 2018 kl. 1300-1800 Styremøte – dato reserveres 

– avholdes ved behov 
6. juni 2018 kl. 1300-1800 Styremøte 
5. september 2018 kl. 1300-1800 Styremøte 
24.-25. oktober 2018 kl. 1400-1900 dag 1 

kl. 0800-1200 dag 2 
Styreseminar  
Styremøte 

12. desember 2018 kl. 1300-1800 Styremøte 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
Administrerende direktør 
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SAK NR 041-2017 
 
OPPDATERT OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT MED BUDSJETTNOTAT 
INFRASTRUKTURMODERNISERINGSPROGRAMMET 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Det innstilles på at styret tar saken til orientering. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Styret behandlet i sak 006/2017, styremøte 6. februar 2017, «overordnet styringsdokument 
infrastrukturmodernisering».  

 

Styret fattet følgende vedtak: 

1. Styret tar saken til etterretning. 
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 eventuelle behov ber om 

adgang til disponering av midler fra risiko- og usikkerhetsavsetningen i Helse Sør-Øst 
RHF.  Dette skal forelegges styret for godkjenning for beløp over 10 MNOK og til 
orientering ved lavere beløp 

 

I henhold til forsterket oppfølgingsregime ble overordnet styringsdokument med 
budsjettnotat sendt til Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. Helse Sør-Øst RHF 
godkjenner i brev datert 8. mars 2017, mottatt 4. april, overordnet styringsdokument med 
budsjettnotat med noen presiseringer som det er redegjort for i svarbrevet. Svarbrevet følger 
vedlagt saken.  

Overordnet styringsdokument med budsjettnotat er oppdatert i henhold til innholdet i brevet 
fra Helse Sør-Øst RHF, og oppdatert styringsdokument med budsjettnotat følger vedlagt 
saken. Programstyret for iMod er orientert om endringene.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Det vises til vedlagte dokumenter. Administrerende direktør har ikke ytterligere kommentarer 
i saken, og fremlegger saken for styret til orientering. 

 
Vedlegg 
1. Svar fra Helse Sør-Øst RHF på overordnet styringsdokument og budsjettnotat 

infrastrukturmodernisering, datert 8. mars 2017, mottatt 4. april 2017 
2. Revidert overordnet styringsdokument iMod, datert 9. mai 2017 
3. Revidert budsjettnotat Infrastrukturmoderniseringsprogrammet datert 12. mai 2017 (uoff) 
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 

 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

  

 
Sykehuspartner HF 

Vektergården 

Grønland 34 

3045 Drammen 
   

 

  

 

 

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

15/01041-9   16/00996-6 08.03.2017 

Saksbehandler:  

Line Alfarrustad    

 

 

Svar på overordnet styringsdokument og budsjettnotat - 
infrastrukturmodernisering 

 

Det vises til brev datert 10. februar 2017.  

 

Helse Sør-Øst RHF har behandlet dokumentene «Overordnet styringsdokument 

Infrastrukturmodernisering» og «Budsjettnotat Infrastrukturmodernisering». Helse Sør-Øst RHF vurdere at 

dokumentene kan godkjennes med enkelte presiseringer som beskrevet under. 

 

I avsnittet «Disponering av risiko- og usikkerhetsavsetningen» i budsjettnotatet: 

 Pkt 1: Punktet oppdateres slik at det presiseres at risiko- og usikkerhetsavsetningen er 

tiltenkt uforutsette hendelser, og ikke for endrede behov eller som følge av ytterligere  

detaljering av kostnadsestimater/gjennomføringsplaner slik det kan forstås av dagens 

tekst. 

 Pkt 5: Første kulepunkt «Årlig ved tildeling av budsjettrammer» strykes 

 Pkt 7: Siste kulepunkt «Som del av normal likviditetsoverføring til programmet» strykes 

 Pkt 9: Strykes i sin helhet  

 

I punkt 3.1 i overordnet styringsdokument skal første avsnitt endres slik at det lyder som følger: 

 I foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 15.09.2016 ble Sykehuspartner gitt i oppgave å 

gjennomføre og forvalte avtalen med ekstern leverandør.  

Sykehuspartner HF har valgt å programorganisere arbeidet og programstyret ledes av 

administrerende direktør i Sykehuspartner HF.  

 

Helse Sør-Øst RHF vil også påpeke behovet for videre arbeid med planverket med hensyn på 

nødvendig forankring og avklaring med regionens program for Digital fornying. Videre presiseres 

behov for å etablere system for oppfølging av drift på eksisterende infrastruktur (TMO) og drift 

på fremtidig infrastruktur (FMO). 
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Helse Sør-Øst RHF viser avslutningsvis til brev av 25. januar 2017. Helse Sør-Øst RHF presiserer 

at styret i Sykehuspartner HF gis fullmakt til å omdisponere midler mellom godkjente prosjekter 

innenfor programmets samlede styringsramme. Det presiseres at anledningen til å omdisponere 

midler mellom prosjektene forutsetter enten at det er realiserte, faktiske besparelser i andre 

prosjekter, eller at det er høy grad av sikkerhet for besparelser i øvrige prosjekter. Videre er det en 

øvre grense slik at ett prosjekt ikke kan tilføres økte midler utover tilsvarende 20% av opprinnelig 

styringsramme, jamfør tabell i budsjettnotat.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF 

 

      
Cathrine M. Lofthus Atle Brynestad 

administrerende direktør konserndirektør 
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1. Sammendrag 
 

 
Oppdragsdefinisjon 
 

Bakgrunn: 

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.  

Målsetting: 

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. 

Gevinster: 

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. 

Føringer og 
rammebetingelser: 

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).  

Risikostyring: 

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.  



 

 
 

Side 4 av 16 
 

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering 
  
Dato: 09.05.2017 Versjon: 1.4 
 

Samhandling: 

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: 

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.  

Ekstern 
kvalitetssikring: 

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. 
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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.  



 

 
 

Side 7 av 16 
 

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering 
  
Dato: 09.05.2017 Versjon: 1.4 
 

Kostnad: Programmet skal realiseres innenfor en styringsramme på 1 859 millioner 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 

I foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 15.09.2016 ble Sykehuspartner gitt i oppgave å gjennomføre 

og forvalte avtalen med ekstern leverandør. 

Sykehuspartner HF har valgt å programorganisere arbeidet og programstyret ledes av 

administrerende direktør i Sykehuspartner HF. 

Programeierstyringen vil ha 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 innenfor kontrakt, og tildelte økonomiske rammer 

 Forestå samlet rapportering og prognostisering for programmet 
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 Følge opp usikkerhet og beslutte tiltak 
 

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. 
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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. 

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 
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også ansvarlig for koordinering mellom IKT og medisinteknisk område, og representanter fra 

medisinteknisk område skal inngå i referansegruppen. 

Referansegruppens mandat skal godkjennes av programstyret. 

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 Sør-

Øst 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 
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Direktør plan og styring 

 ansvarlig for forvaltning av kontrakten 

 ansvarlig for endringsstyring av kontrakt 

 ansvarlig for merkantil og juridisk oppfølgingen av kontrakten 

 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 inkludert merverdiavgift. Det vil utarbeides budsjett eksklusive merverdiavgift slik at 

endelige styringsrammer kan tilpasses dette Se for øvrig vedlegg 1. 
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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.  

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; 
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 Programstyret 

 Ledergruppen Sykehuspartner HF 

 Styret i Sykehuspartner HF 

 Helse Sør-Øst RHF 

Programmet skal utarbeide en månedsrapport med følgende hovedpunkter: 

 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 
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 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.  

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. 
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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 

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



 
 

 
 

 
Saksframlegg 
 
 
 
 

  
  
  

   
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 
SAK NR 042-2017 
 

ÅRSPLAN 2017 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsplan 2017 for styret tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF 
 
Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 
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 • Oppdrag og bestilling 2017 - 
Endrede vedtekter og 
protokoll fra foretaksmøte  
15. februar 2017 – 
Virksomhetsplan 2017 

• Virksomhetsrapport januar 
2017 

• Status iMod 
• Godkjenning 

prosjektdirektiver iMod 
• Prinsipper for levering eller 

utøking av tjenester til 
organisasjoner innenfor 
«sørge for»- ansvaret til Helse 
Sør-Øst 

• ROS beredskap 
• Valg av 

ansattrepresentanter til 
styret 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

• Styreseminar 

5. april • Årsregnskap og styrets 
beretning 2016 

• Virksomhetsrapport februar 
2017 

• Økonomisk langtidsplan 
2018-2021 

• Virksomhetsoverdragelse til 
HPE 

• Status iMod 
 

• Lisenskontroll 
• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

• Informasjons-
sikkerhet 

3. mai  • Status Infrastruktur-
modernisering 

 

5. mai  • Pressemelding Helse 
Sør-Øst RHF 
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10. mai  • Revidert plan for 
virksomhetsover-
dragelse til ES Norge AS 
 

 

20. juni • Foreløpig rapport – oppdrag 
gitt i foretaksmøte 31.05.2017 

•   

7. juni • Virksomhetsrapport 1. tertial 
2017 inkl. ROS 

• Virksomhetsrapport mars 
2017 

• Tertialrapport 1. tertial 2017 
iMod 

• Foretaksmøtet 31.mai 2017 
• Møteplan for styret 2018 

 

• Oppdatert overordnet 
styringsdokument iMod 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

 

30. august  • Virksomhetsrapport mai 2017 
• Virksomhetsrapport juni-juli 

2017 
• Protokoll fra Foretaksmøtet 

14. juni 2017 
 

• Status iMod 
• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør 

 

11.-12. oktober • Virksomhetsrapport 2. tertial 
2017 inkl. ROS 

• Tertialrapport 2. tertial 2017 
iMod 
 

• Status iMod 
• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  
• Budsjett 2018 status 

 

Styreseminar 

8. november 
(tentativt) 

   

6. desember • Virksomhetsrapport 
september 2017 

• Virksomhetsrapport pr. 
oktober 2017 

• Budsjett 2018 
 

• Status iMod 
• Ambisjoner og mål 2018 
• Årsplan 2018  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 7. juni 2017 
 
 
 

SAK NR 043-2017 
 
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. juni 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
  

________________________________________________ 

Side 1 av 5 

 



 
 
Nr. Orientering 
1 Tjenesteavtale 2017 
2 Status Økonomisk langtidsplan for 2018 - 2021 
3 Forsyningssenteret – oppfølging av Bring 
4 Medieoppslag april – mai 2017 
5 WannaCry 
6 Status lønnsoppgjør 
7 Aktiv Bedrift 
 

1. Tjenesteavtaler for 2017 

De fleste avtalene er signert, noen ligger til signering hos administrerende direktør ved 
helseforetaket og tilbakemeldingene er at avtalen er ok og vil bli signert. For Akershus 
universitetssykehus HF og Sykehuset Sørlandet HF må tjenestekatalogen i avtalene 
korrigeres innen signering. Dette forventes å være avklart senest medio juni.  
 

2. Status økonomisk langtidsplan for 2018 - 2021 
Styret i Sykehuspartner HF godkjente på styremøtet 5. april 2017 innspill til økonomisk 
langtidsplan (ØLP) 2018 – 2021. Styret ga samtidig administrerende direktør sammen med 
styreleder fullmakt til å oppdatere ØLP som følge av dialog med eier frem mot behandling av 
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør Øst i juni.  
 
Det har i perioden etter styremøtet vært arbeidet med en oppdatering og kvalitetssikring av 
planen. Arbeidet har foregått hovedsakelig i økonomimiljøene i Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner HF. Arbeidet har foregått med to hovedformål: 

• Kvalitetssikring av kostnadsbasen for Sykehuspartner HF i planperioden 
• Vurdering og sikring av fordelingen av kostnadene mellom foretakene i planperioden 

Noen av de øvrige foretakene har i oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF bedt 
om en annen fordeling av kostnadene for infrastruktur. Dette har vært hensyntatt i 
det oppdaterte planleggingsarbeidet. 

 
Det foreligger en oppdatert versjon av ØLP som følge av dette arbeidet, kostnadsbasen er 
ikke vesentlig endret. Planen er avstemt med Finans i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Den økonomiske langtidsplanen for foretaksgruppen skal godkjennes i styremøte for Helse 
Sør-Øst RHF på deres møte 15. juni 2017. 

3. Forsyningssenteret – oppfølging av Bring 
Sykehuspartner HF følger opp avtalen med leveransen fra Bring i henhold til avtalte KPI-er: 

Nøkkeltallsindikator Mål 
Januar Februar Mars April 

2017 2017 2017 2017 

Servicegrad 97,00 % 97,1 % 96,9 % 96,8 % 96,5 % 

Leveringspresisjon 96,00 % 96,2 % 87,5 % 94,2 % 93,8 % 

Plukkpresisjon 99,50 % 99,8 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 

Administrativpresisjon 99,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Det har vært utfordringer med leveringspresisjon fra Bring i perioden februar-april, og 
Sykehuspartner HF har i den anledning iverksatt flere tiltak:  

• Sykehuspartner har hatt tett oppfølging av leverandør (ukentlig/månedlig) gjennom 
hele perioden 

• Det er leid inn ett årsverk for å styrke oppfølging av Bring 
 
Arbeidet har gitt resultater og de to siste ukene i april er leveransepresisjon over KPI-krav. 
 
Bring redegjorde 16. mai for komplett tiltakspakke for å sikre leveranser i henhold til krav. 
Sykehuspartner HF vil fortsette den tette oppfølgingen: 

• Toppledelsen i Bring er innkalt til oppfølgingsmøte 7. Juni med ledelsen i 
Sykehuspartner HF 

• Sykehuspartner HF vil spesielt følge opp de endringer som er varslet fra Bring knyttet 
til varslet nedbemanning i Bring Warehousing AS som følge av oppsigelse av 
kontrakten med Sykehuspartner, samt IKEA Foods Supply AG sitt oppkjøp av Bring 
SCM AB som vil skje i juni 2017.  

 

4. Medieoppslag april - mai 2017 
Mediebildet har vært krevende for Sykehuspartner HF siden NRK sitt første oppslag om 
tilganger gitt til utenlandske IT-arbeidere 3. mai 2017. Saken fikk en ny vinkling da Dagens 
Medisin fokuserte på styreleders avgang, som NRK videreførte. Deretter har digi.no og 
Dagens medisin hatt to artikler hvor varsling fra Sykehuspartner HFs medarbeidere har vært 
tema. Foreløpig redegjørelse fra PwC ble omtalt i riks- og fagpresse og Ransomware-
angrep uløste også medieinteresse og publisitet. Vi har også registrert tre kronikker og en 
leder.  Det er i perioden 3.mai - 30. mai 2017 registrert 117 saker som omhandler 
Sykehuspartner HF (søk innebærer ikke sosiale medier og artikler som kun har stått på 
trykk). 

5. WannaCry 
Sykehuspartner ble varslet om hendelsene ved flere sykehus i Storbritannia ca. klokken 
17:30 fredag 12. mai. Sykehuspartner HF kontaktet da HelseCERT, og kontaktet deretter 
innsatsleder for vurdering rundt beredskap. Dette på grunn av at trusselbildet var uoversiktlig 
og antatt risiko for uønskede hendelser var stort, og fordi helsesektoren var hardt rammet i 
Storbritannia.  

Sykehuspartner HF gikk formelt i GUL beredskap fra og med fredag klokken 21:00. I løpet 
av kvelden ble det supplert med ytterligere en innsatsleder for å koordinere arbeidet.  

Det ble i beredskapsledelsen besluttet å gjennomføre tre tiltak umiddelbart: 

1. Innstramming på sluttbrukers internettaksess ved at ikke-klassifiserte websider 
midlertidig stenges i ytre brannmur 

2. Alle eksterne e-post med vedlegg ble lagt i egen karantene (sideline) inntil 
trusselbildet var avklart 

3. Det startet jobb med patching av sårbare systemer. 

Patchingen ble gjennomført etter en prioriteringsplan basert på de mest pasientkritiske 
systemene. Det ble opprettet kommunikasjonskanaler med sykehusene og 
underleverandører for å sikre at patchingen av disse prioriterte systemene ikke påvirket liv 
og helse. Helseforetakene ble gjort oppmerksom på at det kunne oppstå ustabilitet i 
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tjenestene under prosessen. Dette ble gitt grønt lys fra informasjonssikkerhetslederne ved 
foretakene. Patchingen av kritikalitet 1-systemene ble fullført gjennom helgen, mens de siste 
klientene ble patchet mandag.  

Det ble lagt ned en meget stor arbeidsinnsats fra Sykehuspartner HFs driftspersonell 
gjennom helgen og operativt sikkerhetsmiljø gikk i døgnbemanning for å holde 
Sykehuspartner HF oppdatert på trusselbildet og oppdage evt. hendelser. 

Det er også viktig å trekke frem at Sykehuspartner HFs analyseplattform har hatt signatur på 
plass for å oppdage WannaCry i sentral infrastruktur og på Oslo universitetssykehus HF. 

I sum kan vi si at vi i tråd med sikkerhetsstrategien til Helse Sør-Øst RHF har hatt flere 
detekterende tiltak som ga mulighet til å korrigere en infeksjon, samtidig som vi målrettet har 
arbeidet med å redusere angrepsflaten vår gjennom preventive tiltak. 

Det var tett og god kontakt med informasjonssikkerhetslederne ved helseforetakene 
underveis. Disse ble oppdatert gjennom SMS og Skype-møter fortløpende, og 
kommuniserte ut i sine virksomheter. Sykehuspartner HF hadde forut for denne hendelsen 
gjennomført en rekke tiltak som har bidratt til å redusere risiko, både ved å redusere 
angrepsflaten og styrke perimeterforsvaret.  

GUL beredskap ble avsluttet på ettermiddagen 16. mai. Sykehuspartner HF er ikke kjent 
med at Helse Sør-Øst har vært gjenstand for kompromittering av WannaCry.  

Det har i etterkant av hendelsen vært gjennomført en evaluering, det som fungerte bra var 
beredskapsapparat inklusive planverk, innsatsledelsen var profesjonell, ryddig og effektiv.  
Godt tverrfaglig samarbeid innenfor driftsmiljøene og med kommunikasjon, samarbeid med 
helseforetak og HelseCERT.  

Det er avdekket forbedringsområder knyttet til patcherutiner og rutiner knyttet til 
nødpatching. Videre bør det vurderes å etablere en løsning knyttet til massekommunikasjon. 
Analyseplattformen bør breddes til samtlige helseforetak for å oppnå bedre deteksjons- og 
blokkeringskapabilitet. 

6. Status lønnsoppgjør 2017 
Sykehuspartner HF har enighet om lokale B-delsoppgjør med Akademikerforbundet, 
Akademikerne, Norsk Sykepleierforbund, SAN og LO (unntatt El og IT). Oppgjøret er på linje 
med frontfagsrammen på 2,4 %. Det er p.t. ikke gjennomført avsluttende fase 3 
forhandlinger sentralt i Spekter for ovennevnte organisasjoner/sammenslutninger og 
oppgjøret er derfor ikke endelig stadfestet (vedtatt og offentlig).  

Det er ikke oppnådd enighet om B-delsoppgjør mellom Sykehuspartner HF og El & IT, noe 
som medfører at partene vil bli innkalt til fase 3 forhandlinger sentralt i Spekter i løpet av 
juni.  

YS gjennomførte kun sentrale forhandlinger og oppgjøret er stadfestet.  

Uorganiserte og ledere unntatt overenskomst får sine lønnsjusteringer vurdert i etterkant av 
avsluttede forhandlinger med organisasjonene, og hvor forhandlingsresultatet fra de ulike 
organisasjonene legges til grunn.  
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7. Aktiv Bedrift 
Sykehuspartner HF har innført Aktiv Bedrift, et lavterskeltilbud for våre medarbeidere. Aktiv 
Bedrift er et helsefremmende og holdningsskapende tiltak som integrerer og viser helheten i 
helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.  
Målet er minimum 30 min fysisk aktivitet daglig. Tiltaket kan gi gevinst både i form av bedret 
helse for våre ansatte og sosial samhandling i enhetene. 
Ved kampanjen «Aktiv reisevei», som går i perioden 15. mai til 11. juni, kan en også oppnå 
redusert utslipp på ytre miljø som følge av redusert bilkjøring. 

Det er lagt til rette for konkurranser mellom lag, utpeking av helsemotivatorer som skal 
skape engasjement om tiltaket på ulike lokasjoner og premiering. 
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