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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en orientering om status i arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2023 - 2026 for 

Sykehuspartner HF, per ultimo januar 2022.  

 

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ 

2.1. Bakgrunn og prosess 

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. 
Økonomisk langtidsplan er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som 
utarbeides i økonomiplanperioden. Økonomisk langtidsplan skal skape forutsigbarhet rundt 
Sykehuspartner HFs forventede utvikling, forutsigbar tjenestepris for helseforetakene og sikre 
økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra Helse Sør-Øst RHF som gis i den årlige 
oppdrag og bestilling. 
 
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at de planleggingsrammene som gis for 2023 i økonomisk 

langtidsplan vil være helseforetakenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2023.  

Økonomisk langtidsplan 2023 - 2026 legges fram for behandling i styret i Sykehuspartner HF 9. mars 

2022. Konsolidert økonomiplan for 2023 - 2026 for foretaksgruppen vedtas av styret i Helse Sør-Øst 

RHF 23. juni 2022.  

2.2. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 

Sykehuspartner HFs økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse Sør-Østs 

økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil innen frist 18. mars 

2022 distribuere tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuspartner HF gjennomfører en felles, koordinert og ledelsesstyrt («top-down») prosess for å 

ivareta helheten i planen.  

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens fellestjenesteleverandør av IKT-, lønns-, 
personal-, økonomi- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF forutsetter at Helse Sør-Øst RHFs 
hovedprioriteringer, slik de kommer til uttrykk i oppdrag og bestilling 2021, videreføres, og legger 
dette til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2023 – 2026. Disse er: 
 

 Sikker og stabil drift 

 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

 Ivareta informasjonssikkerhet  

 Ivareta helhetlige teknologileveranser til byggeprosjekter  

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører  

 Effektivisere driften 
 
Det er lagt vekt på at leveransene til sykehusbygg må prioriteres, og innenfor tjenestebestillinger er 
leveranser knyttet til oppkobling av MTU et viktig område. Samtidig er sikker og stabil drift og 
forvaltning av regionale tjenester grunnleggende leveranser. Disponibel kapasitet utover dette 
benyttes til regionale prosjekter og STIM, samt øvrige områder.  
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Det vil ikke være mulig å levere på ønsket ambisjonsnivå i alle prosjekter og leveranser. Sanering av 
applikasjoner og servere, automatisering av prosesser, samt prioritering av ressurser er forutsatt for 
å realisere en betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering forutsetter at helseforetakene 
standardiserer applikasjonsporteføljen.  
 
Økonomisk langtidsplan 2023-2026 skal bidra til realisering av strategisk målbilde 2025 for 
Sykehuspartner HF, jfr. sak 008-2021.  
 

2.3 Tjenestepris / driftskostnader 

Behovet for nye og utvidede regionale løsninger er i likhet med etterspørselen fra helseforetakene 
økende, og høyere enn leveransekapasiteten i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har i 
økonomisk langtidsplan holdt kostnadsnivået lavere enn det økte leveransekrav skulle tilsi. For å 
levere på krav må Sykehuspartner HF prioritere leveranser i samarbeid med eier og helseforetakene.  
Tjenesteprisen er økende utover planperioden, hovedsakelig fordi nye løsninger blir implementert. 

Nivået på avskrivninger er økende med 500 MNOK fra 2023 til 2026. Porteføljene STIM (+247 

MNOK), Overført fra Regional IKT (+150 MNOK) og Sykehusbygg (+130 MNOK) øker betydelig. 

Avskrivninger knyttet til drift og forvaltning går ned.   

2.3 FTE / personalkostnader 

Økningen i forhold til tidligere økonomisk langtidsplan 2022- 2025 skyldes nye leveransekrav og 
dermed økt behov for kapasitet innen flere virksomhetsområder. Blant annet innen nye sykehusbygg 
er det et stort behov for flere ansatte. For leveranser til sykehusbygg er fordelingen mellom interne 
og ekstern innleie under vurdering. Interne ansatte vil gi lavere kostnader og gir Sykehuspartner HF 
muligheter til å bygge viktig kompetanse.  
 

2.3 Andre kostnader 

I tillegg til en økning i personalkostnader ser man også at lisenser og ekstern bistand vokser noe i 
forhold til tidligere. Dette kan blant annet forklares med at porteføljen automatisering og 
effektivisering planlegger med økt bruk av markedet, som vil resultere i en økning av driftskostnader 
og en tilsvarende reduksjon i investeringsnivået. I motsatt retning trekker avskrivninger, som for 
2023 ikke vil bli så høye som i forrige økonomiske langtidsplan. STIM og regionale prosjekter har blitt 
noe forsinket i forhold til opprinnelige planer. Planlagte avskrivninger er imidlertid økende over 
planperioden, og i prosent av driftsinntekter (tjenestepris) øker avskrivninger fra 30% i budsjett 2022 
til 40% i økonomisk langtidsplan 2026.     
 
Sykehuspartner HF forholder seg til at rammen fra forrige økonomiske langtidsplan 2022 – 2025, 
men økte forventning til leveranser fører til en økt tjenestepris. Sykehuspartner HF arbeider aktivt 
med effektivisering, og har innarbeidet betydelige effektiviseringsgevinster i alle 
virksomhetsområder.  
 

2.4 Investeringer 

Forslag til totale investeringer er noe lavere enn estimert i forrige økonomiske langtidsplan 2022 - 

2025. Totale investeringer for 2023 er foreløpig estimert til 1.246 MNOK, som er 29 MNOK lavere 

enn forrige økonomisk langtidsplan 2022-2025. 

Økt investeringsnivå i 2023: 

 Sikker og stabil drift er lagt på nivå med budsjett 2022 og har en betydelig behov for end of life 

investeringer og datalagring. Sikker og stabil drift inkluderer nå Infrastruktur/understøttelse av 

regional IKT.  
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Redusert investeringsnivå i 2023: 

 Program STIM er inne i en viktig periode og aktiviteten er høy. Det foreslåtte nivået for 2023 

inkluderer investeringer på 502 MNOK, som er 23 MNOK lavere enn nivået fra forrige 

økonomiske langtidsplan. En større andel av prosjektene er nå i gjennomføringsfase, og nivået 

er betydelig høyere enn realisert i 2021. Noen prosjekter vil generere høyere andel 

driftskostnader framfor investering. Dette gjelder for eksempel Fremtidig driftsmodell. 

Driftskostnader i STIM er i henhold til forutsetningene forventet dekket via basisfinansiering fra 

Helse Sør-Øst RHF, og denne dreiningen vil dermed ikke påvirke tjenestepris til helseforetakene. 

 

 Automatisering og effektivisering er noe redusert fordi det er en forventning om at deler av 

denne porteføljen vil realiseres gjennom tjenestekjøp fra markedet. 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift. For å sikre dette også i tiden 
som kommer er det nødvendig å modernisere og videreutvikle. Etablering av en standardisert, 
modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive 
tjenester og innovasjon i helseforetakene er derfor en hovedoppgave i planperioden. Dette arbeidet 
er nå organisert i programmet STIM, og vil kreve store investeringer og betydelig ressursinnsats i 
årene som kommer. Det er også forventet at Sykehuspartner HF skal prioritere ressurser til nye 
sykehusbygg og tjenesteleveranser knyttet til oppkobling av MTU utstyr. Disponibel kapasitet utover 
dette benyttes til øvrige regionale prosjekter og STIM med flere. Administrerende direktør er 
opptatt av å gjøre nødvendige prioriteringer i samarbeid med eier og helseforetakene slik at 
ambisjonsnivået blir realistisk.  
 
Administrerende direktør er opptatt av at kvaliteten i tjenesteproduksjonen i Sykehuspartner HF 
stadig økes, og at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal gi «mer for mindre». I 
økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF ha fokus på å effektivisere total ressursbruk. Det vil 
likevel være utfordrende å imøtekomme leveransebehovene innenfor rammene, og Sykehuspartner 
HF har behov for at de samlede behovene prioriteres. 
 
Sykehuspartner HF er i dialog med Helse Sør-Øst i forhold til hvilke kapasitetsbehov som bør ligge i 
økonomisk langtidsplan 2023 – 2026, og viderefører arbeidet med planen. 
 
Administrerende direktør vil i møtet orientere styret om økonomisk langtidsplan 2023-2026 slik den 
nå foreligger, og invitere styret til å gi innspill før endelig forslag legges frem til styret 9. mars. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 


