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1. Hva saken gjelder 

 

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. 

Økonomisk langtidsplaner er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene 

som utarbeides i perioden. Det er lagt til grunn en høyere detaljeringsgrad i økonomiplanens første 

år. For de tre påfølgende årene i planperioden er investerings- og driftsnivået mer usikkert. 

Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå 

for Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester, 

slik at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet. 

 

Styret ble orientert om økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 i sak 10-2022, og det har vært dialog 

med eier om planen.  

 

2. Handlingsalternativer og hovedpunkter 

 

Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 er bygget opp rundt hovedprioriteringene i oppdrag og 

bestilling 2022. Disse er: 

 Sikker og stabil drift 

 Øke samlet leveransekapasitet 

 Prioritere leveranser til helseforetakene 

 Etablere en felles og moderne IKT–infrastruktur 

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 

 Ivareta informasjonssikkerhet 

 Ivareta helhetlige IKT-leveranser til nye byggeprosjekter 

 Effektivisere interne prosesser og leveransekjeder 

 

Sykehuspartner HF har vedtatt strategisk målbilde 2025: Vi er den foretrukne teknologi- og 

tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det, jf. sak 110-2021. Det 

strategiske målbildet skal sikre en utvikling i tråd med regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 

RHF og regional delstrategi for teknologiområdet. Økt digitalisering i helsesektoren er en 

forutsetning for at regionen skal evne å levere de helsetjenestene innbyggerne har behov for og 

forventer på en sikker og bærekraftig måte. Teknologi vil derfor bli en stadig viktigere innsatsfaktor i 

helsetjenestene de kommende årene.  

 

Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende og nye 

tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester 

ikke skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holdes på et stabil og kostnadseffektivt nivå over tid. 

De viktigste årsakene til endringer i kostnadsbasen er: 

 Nye/endrede leveranser i Regional IKT-portefølje med tilhørende drift, forvaltning og 

avskrivninger   

 Standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 

 Leveranser nye sykehusbygg  

 

I tillegg er det betydelig behov for, og etterspørsel etter, leveranser til helseforetakene.  
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I planperioden er det forutsatt betydelig utvidet bruk og funksjonalitet innen etablerte tjenester. 

Sammen med nye regionale løsninger og leveranser til nye sykehusbygg er forventningene høyere 

enn Sykehuspartner HFs totale kapasitet. Samtidig stilles det økte krav til sikkerhet i alle ledd, basert 

på trusselbildet. En prioritering av leveransene sett opp mot Sykehuspartner HFs tilgjengelige 

kapasitet blir nødvendig.  

 

Summen av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med dette gjør at helseforetakene må 

forvente økte kostnader til teknologi, og en økning i total tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Det er 

et mål at tjenestepriser ikke økes utover forutsetningene fra tidligere økonomiske langtidsplaner, 

men leveranseforventningene og aktivitetsnivået er økende og dette påvirker Sykehuspartner HFs 

kostnader.  

 

Omstilling og effektivisering 

Det er en forventning i foretaksgruppen om at Sykehuspartner HF skal realisere stordriftsfordeler og 

gjennomføre nødvendige omstillinger slik at Sykehuspartner HF har kapasitet til å implementere og 

motta nye løsninger i parallell med utvikling av nye tjenester.  

 

For å kunne håndtere nye leveransekrav, uten tilsvarende kostnadsøkning er effektivisering av 

Sykehuspartner HFs kostnadsbase viktig. Gjennom planperioden 2023 til 2026 vil effektivisering av 

leveranser og prosesser bli prioritert. 

 

I omstillingen og effektiviseringen av Sykehuspartner HF vil følgende strategiske initiativ bli 

prioritert:  

 Standardisering og sanering 

 Raskere kundeverdi – Nye måter å levere på (økt leveranseevne) 

 Smart bruk av Sykehuspartner (kjernekompetanse og kapasitet) 

 STIM – fortsette arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i 

Helse Sør-Øst. 

 

Sammen med og i tillegg til aktivitetene over arbeides det også med gevinstrealisering og 
tjenesteorientering. Sykehuspartner HF er avhengig av et godt samarbeid med helseforetakene og 

eier for å lykkes. Dette gjelder spesielt standardisering og sanering for å redusere uønsket variasjon.  
Det er viktig med en felles innsats for å sikre standardisering av porteføljen og sanering av 

konkurrerende lokale løsninger slik at kapasiteten kan fokuseres på effektive og standardiserte 
fellesløsninger. Videre er det viktig at porteføljestyringen videreutvikles slik at foretaksgruppen i 

større grad prioriterer på tvers av porteføljer, samt tydeliggjøre dagens aktørbilde, roller og ansvar 
for teknologiområdet i regionen. Videre er det viktig at porteføljestyringen videreutvikles slik at 
foretaksgruppen i større grad prioriterer på tvers av porteføljer, samt tydeliggjøre dagens aktørbilde, 

roller og ansvar for teknologiområdet i regionen. 
 

Den samlede kapasitets- og kompetanseutfordringen som Sykehuspartner HF står overfor, medfører 
at foretaket i større grad vil måtte levere tjenester som er utviklet og/eller levert i samarbeid med 
andre aktører i markedet. Det er avgjørende at alle tjenester tilrettelegges slik at de vil samspille 
som del av et helhetlig økosystem og på en felles infrastruktur og innenfor etablerte regimer for 

informasjonssikkerhet. 
 

Automatisering skal bidra til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til, og i samspill med, 

helseforetakene. Eksempel på investeringer er kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy 
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for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, automatisering i HR-prosesser, 

mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester. Sykehuspartner HF skal realisere 

løsninger som automatiserer og effektiviserer manuelle og tunge arbeidsmetoder Gjennom 

Robotisert Prosess Automatisering (RPA). 

 

Utvikling i ansatte (FTE)  
 

I økonomisk langtidsplan er det lagt opp til en begrenset vekst i FTE. Veksten er ikke tilstrekkelig for 

å møte ambisjoner knyttet til utvidelser av dagens portefølje og nye tjenester. Det vil måtte gjøres 

prioriteringer underveis i planperioden og det er sannsynlig at bemanning må økes utover forutsatt i 

økonomisk langtidsplan når prosjektene materialiseres/konkretiseres. For en mer detaljert 

beskrivelse vises det punkt 2.7 i vedlegget. 

 

Sykehuspartner HF ønsker så langt det er mulig å erstatte ekstern innleie med interne ressurser. 

Dette har vært vanskelig da tilsiget av oppgaver er høyere enn netto FTE vekst.  Økt bruk av egne 

ansatte i prosjekter og programmer vil bidra til at kompetansen forblir i Sykehuspartner HF og at 

kostnadsnivået reduseres over tid. Økning i antall FTE vil finne sted innenfor områder som er 

definert som Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet, og må kombineres med strategisk bruk av 

markedet. 

 

Bygg-IKT 

Ressursbehovet for IKT leveranser til nye sykehusbygg øker kraftig gjennom planperioden. Etablering 

av nye sykehusbygg har i snitt en 6 års planlegging- og gjennomføringshorisont. Dette betyr at 

Sykehuspartner HF i plan- og prosjekteringsfasene, som er på 2-3 år, vil motta informasjon og 

beslutninger som endrer rammebetingelsene for kommende leveranser. 

 

Bygg IKT har fått endrede rammebetingelser siden planperioden 2022-2025. Det har tilkommet nye 

prosjekter, henholdsvis Livsvitenskapsbygget i Oslo, nytt fellesbygg Akershus universitetssykehus HF 

og Utbygging Somatikk Skien (USS) Sykehuset i Telemark. Helse Sør-Øst RHF som byggherre har også 

tilført Sykehuspartner HF ytterligere ansvar for systemtilpasningsprosjekter for vedtatt 

byggportefølje.  

 

Økningen i antall FTE i økonomisk langtidsplan 2023-2026 er fakturerbare ressurser i henhold til 

inngåtte forpliktelser med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Samlet har Sykehuspartner HF lagt inn begrenset vekst i FTE for å ivareta økt leveransebehov. 

Ambisjonsnivået bør diskuteres videre med eier og helseforetak, slik at planer og ambisjoner 

tilpasses til ressurstilgjengeligheten i Sykehuspartner HF. Disse planene vil konkretiseres i 

forbindelse med utarbeiding av årlige budsjett.  
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Hovedtall - drift 

I økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 planlegges det med følgende inntekts- og kostnads-nivå:  

 
Tabell 1. Hovedtall ØLP 2023 – 2026 (sammenligningstall ØLP 2022 -2025 er indeksjustert) 

 

Driftsinntekter 

Basisramme: 

Basisrammen på 335 millioner kroner i 2022 inkluderer følgende elementer: 

 Dekning av akkumulerte negative resultater pr. 31. desember 2018 utgjør 100 millioner 

kroner. 

 Driftskostnader program STIM, Helselogistikk, Nettverk utgjør 235 millioner kroner 

 

Basisfinansieringen av akkumulert underskudd utgjør 100 millioner kroner i 2023 og deretter 85 

millioner kroner i 2024/2025. Bevilgningen skal gå til dekning av akkumulerte negative resultater per 

31. desember 2018 som følge av infrastrukturmodernisering, og er derfor på samme nivå som 

budsjettert resultat. I tillegg inkluderer basisrammen driftskostnader i moderniseringsprogrammet.  

 

I forhold til budsjett 2022 går basisfinansiering ned med 97 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF 

beslutter det endelige nivået på basisfinansiering. 
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Driftsinntekter – «tjenestepris»  

 

 
 
 

 
Tabell 2: Driftsinntekter (Inntekter eksklusiv basisfinansiering og konsulentinntekter) 

 

Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 ligger over forrige langtidsplan. Tjenesteprisen er økende 

utover planperioden fordi nye løsninger blir implementert og avskrivninger øker. Nye og utvidede 

tjenesteleveranser kombinert med volumvekst og målet om å satse på egne ansatte gir behov for 

bemanningsøkning. Usikkerheten i tallene øker utover i perioden. Avskrivninger øker med ca. 500 

millioner kroner fra 2023 til 2026, og kommer fra porteføljene STIM (+240 millioner kroner), 

Overført fra Regional IKT (+171 millioner kroner) og Sykehusbygg (+147 millioner kroner). 

Avskrivninger knyttet til drift og forvaltning reduseres. 

 

Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak gjennom tjenesteprising. Tjenesteprismodellen skal 

understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles tjenesteleverandør, gi incentiver for 

standardisering og raskere innføring av regionale løsninger, kostnadseffektiv drift og forvaltning, 

samt sørge for tilstrekkelig transparens og sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap.  

Forutsigbare tjenestepriser kombinert med nok kapasitet og riktig kompetanse er viktig for en 

langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester 

videreutvikles i tett dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, og eventuelle endringer 

godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  

 

Endringer i tjenesteprismodellen vil bli implementert i økonomiplanperioden etter avtale med Helse 

Sør-Øst RHF. I årene 2023-2026 innfases endret prising av infrastruktur fra basisfordelingsnøkkelen 

til inntektsfordelingsnøkkelen med 25 prosent årlig.  

   

Driftskostnader 

 Lønnskostnadene øker som følge av en økning i antall FTE sett opp mot forrige økonomiske 

langtidsplan. I perioden er det forutsatt betydelig utvidelse av funksjonalitet innenfor 
etablerte tjenester, nye regionale løsninger, volumvekst, leveranser til STIM og til nye 
sykehusbygg. Forventningene er høyere enn Sykehuspartner HFs totale kapasitet, og det er 
derfor lagt opp til en økning i antall FTE. Effektivisering er forutsatt, men dette veier ikke opp 

Driftsinntekter (eks. konsulent og basis) 2022 2023 2024 2025 2026

ØLP 2023 - 2026 4 655 4 810 5 071 5 329

ØLP 2022 - 2025 (indeks justert) 4 511 4 577 4 667 4 871 na

Endring na 78 143 199 na
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for den totale etterspørselen etter nye tjenester og leveranser. Det er hensiktsmessig å 
benytte interne ressurser framfor ekstern innleie, fordi bruk av egne ansatte bidrar til 
reduserte kostnader og mer stabil arbeidskraft samtidig som viktig kompetanse bygges opp 
og beholdes i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner har til enhver tid et betydelig antall 

eksterne konsulenter.  

 
Økt bruk av egne ansatte kombinert med strategisk bruk av markedet medfører også at 
nivået på ekstern bistand reduseres i forhold til 2021. Operasjonaliseringen av beslutning 

om oppbygging av fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon og bruk av 
leverandørmarkedet kan få betydning for FTE utviklingen og bruk av markedet i 
planperioden.  

 

 Avskrivninger stiger i takt med overføringer fra Regional IKT, Sykehusbygg og investeringer i 

STIM. Nivået er totalt noe lavere enn forrige økonomiske langtidsplan i 2023 og 2024, men 

høyere i 2025.   

 

 Avtalekostnader (lisenser, service og vedlikehold) øker i forhold til forrige økonomiske 

langtidsplan. Kjøp av tjenester vil være et viktig parameter for å øke Sykehuspartner HF sin 

leveransekapasitet. Det er forutsatt betydelig effektivisering og optimalisering av 

eksisterende avtaler. Avtalekostnadene er også stigende knyttet til nye leveranser blant 

annet som følge av regionale prosjekter. Flere reforhandlinger skal gjøres i perioden, og 

resultatet av disse forhandlingene er usikre.  

 

 Ekstern bistand øker i 2023 i forhold til forrige økonomiske langtidsplan. Dette skyldes 

hovedsakelig at det i forrige plan ble forutsatt en kraftig reduksjon i ekstern bistand og at 

det skulle leveres mer med egen bemanning og ved kjøp av tjenester. Aktivitetsnivået har 

vært for høyt til at dette kunne realiseres. I tillegg er framdrift / realisering av gevinster 

knyttet til sanering og standardisering forsinket i forhold til opprinnelig plan.   
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Hovedtall - Investering 

 

Tabellen under viser samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF. Totale investeringer for 2023 

utgjør 1.318 millioner kroner som er 42 millioner kroner høyere enn økonomisk langtidsplan 2022-

2025. 

 

   
Tabell 3. Investeringer ØLP 2023 – 2026 

 

Økt investeringsnivå i 2023 i forhold til forrige ØLP: 

 Sikker og stabil drift er lagt på nivå med budsjett 2022, og inkluderer 

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT samt økt behov knyttet til end-of-life/end-of-

support (EOL/EOS), datalagring og risikoreduserende tiltak som følge av at program STIM er 

noe forsinket sammenlignet med forrige plan.  

Redusert investeringsnivå i 2023 i forhold til forrige ØLP:  

 Program STIM er inne i en viktig periode hvor aktiviteten er økende. Det foreslåtte nivået for 

2023 inkluderer investeringer på 502 millioner kroner, som er 23 millioner kroner lavere enn 

nivået fra forrige økonomiske langtidsplan og er lagt ut i fra en vurdering av planene slik de 

foreligger per nå. En større andel av prosjektene vil kreve høyere andel driftskostnader 

framfor investering blant annet som følge av tjenestekjøp. Dette gjelder for eksempel 

prosjektet Fremtidig driftsmodell (FDM). 

 

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

leveransene vil kjøpes i 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 tjenesteleveransene innenfor 

rammene av krav til god informasjonssikkerhet og ivaretakelse av personvern. 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 økonomisk 

langtidsplan 2023 - 2026. Sykehuspartner HFs strategiske målbilde og leveranser skal bygge opp 

under Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og Regional delstrategi for 

teknologiområdet.  
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Administrerende direktør er opptatt av å gjøre nødvendige prioriteringer slik at ambisjonsnivået blir 

realistisk. Den store porteføljen av tjenester med høy grad av variasjon gjør det ressurskrevende å 

levere stabil og sikker drift, videre er det en kostnadsdriver både i daglig drift og i kommende 

migrering over til en felles plattform. Totalt behov er over Sykehuspartner HFs leveransekapasitet, så 

prioritering av leveransene vil være nødvendig. Applikasjonssanering og standardisering er viktige 

komponenter i den nødvendige effektiviseringen. Det er derfor avgjørende at det pågående arbeidet 

i foretaksgruppen med å standardisere og sanere applikasjoner og tilhørende infrastruktur lykkes. 

Regionale fellesløsninger må prioriteres og en plan for avvikling av lokale varianter må etableres. 

Standardisering og regionalisering er ikke kommet så langt som man forutsatte i forrige økonomiske 

langtidsplan. Skal man lykkes er man avhengig av en mye tettere oppfølging i samarbeid med Helse 

Sør-Øst RHF og foretakene enn det som hittil er etablert.  

 

Tjenesteprisutviklingen mot slutten av planperioden er basert på de nåværende anslagene for 

modernisering og utrulling av regionale løsninger i henhold til gjeldende planer i Regional IKT-

portefølje og STIM. Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og 

kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Det første året i 

planperioden behandles som en rammebetingelse for budsjettåret, mens det er økende usikkerhet 

utover i perioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg i moderniseringsarbeidet. 

Ambisjonsnivået er høyt, og skal dette realiseres vil det mest sannsynlig bli behov for økt antall FTE i 

senere økonomiske langtidsplaner når estimatene blir bedre forankret. 

 

Det er også en forventning i foretaksgruppen om at Sykehuspartner HF skal realisere 

stordriftsfordeler og gjennomføre nødvendige omstillinger i 2023 slik at Sykehuspartner HF har 

kapasitet til å implementere og motta nye løsninger i parallell med økt behov for digitalisering. Det 

er et mål at tjenestepriser ikke økes utover forutsetningene fra fjorårets økonomiske langtidsplan, 

og administrerende direktør har lagt vekt på dette i arbeidet med økonomisk langtidsplan. Summen 

av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med digitaliseringen i regionen gjør at tjenesteprisen 

øker noe sammenlignet med forrige langtidsplan.     

 

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 prioritere å effektivisere ressursbruk. Gjennomføring av 

de prioriterte satsningsområdene i samarbeid med foretaksgruppen og etableringen av et 

gevinstrealiseringsprogram er avgjørende for å lykkes med effektiviseringen.  

Sykehuspartner HF må gjennom 2022 skape rom til å levere på nye prosjekter og leveranser 

gjennom effektivisering og smartere bruk av ressursene.  

 

Administrerende direktør vurderer at medarbeiderne er Sykehuspartner HFs viktigste ressurs, og 

deres kompetanse må utvikles målrettet. Sykehuspartner HF kartlegger eksisterende kapasitet og 

kompetanse som et første steg i vridning av kapasitet mot kjernevirksomheten i Sykehuspartner HF. 

I forlengelsen av dette arbeidet vil også bruk av leverandørmarkedet vurderes. Dette vil medføre at 

det kan oppstå endringer i forholdet mellom lønnskostnader, ekstern bistand, avskrivninger og 

avtalekost utover i planperioden. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til Økonomisk langtidsplan 2023-

2026, og at innspillet oversendes eier. 


