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1. Innledning  

Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå for 
Sykehuspartner HF i økonomiplanperioden.  

Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester innen IKT-, HR- og 
logistikktjenester inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger og sikre effektive 

leveranser av regionale tjenester, slik at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin 
kjernevirksomhet.   

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 

langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Økonomisk langtidsplan 2023-2026 fremstiller 
hvordan Sykehuspartner HF må utvikle seg for å levere eksisterende og nye tjenester.  

 

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

Økonomiplanen er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som utarbeides 
i planperioden.  Helse Sør-Øst RHF har lagt føringer for prioriteringene i Sykehuspartner HF i oppdrag 

og bestilling 2022.      

Styret i Sykehuspartner HF ble 4. februar 2022 orientert om status for økonomisk langtidsplan 2023 - 

2026 gjennom sak 10-2022. 

Sykehuspartner HFs økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse Sør-Østs 
økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte 

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

 

1.2. Forutsetninger  
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-2026;  

 Sentrale føringer, som oppdrag og bestilling 2022 og planer i regional IKT-portefølje 

 ØLP 2023 – 2026 er i 2022-kroner og er ikke pris/lønnsjustert i perioden. Lønnsoppgjør 

budsjett 2022 ligger til grunn for lønn i perioden. 

 1 + 3 års perspektiv. 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.  

 Tjenesteprisene i ØLP forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert underskudd pr 
31.12.2018 i Sykehuspartner HF gjennom basisrammefinansiering i perioden 2023-2025. 

 For å sikre forutsigbare priser for helseforetakene gjennom planperioden er driftskostnader i 
større moderniseringsprosjekt rapportert i Program (blant annet STIM) basisfinansiert fra Helse 

Sør-Øst RHF.  

 I henhold til Oppdrag og bestilling 2022 vil avvik i finanskostnader avregnes mot Helse Sør-Øst 
RHF. Endring i pensjonskostnader fra budsjett inngår i ordningen som er etablert for de øvrige 

helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle resterende beløp avregnes mot Helse Sør-Øst 

RHF. Pensjon er lagt flatt gjennom ØLP perioden med kostnad lik NRS per januar 2022 med 213 

MNOK. 
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 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av helseforetakene. Kostnaden 

har til og med 2022 vært dekket av Helse Sør-Øst, men når de store oppgraderingsprosjektene 
er fullført vil «end of life» lisenser inngå i tjenestepris.   

 I ØLP perioden er fast timepris på 895 kroner fra budsjett 2022 benyttet.   

 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. Det vil ikke være mulig å levere på ønsket 

ambisjonsnivå i alle prosjekter og leveranser. Sanering av applikasjoner/servere, 

automatisering av prosesser samt prioritering av ressurser er forutsatt å resultere i betydelig 
kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering forutsetter at helseforetakene standardiserer 
applikasjonsporteføljen.  

 Kundeplaner utarbeides årlig for samtlige helseforetak, disse representerer de prioriterte 
leveransene og kobler aktivitet og kapasitet.  

 I planperioden er det økende forventning knyttet til nye tjenesteleveranser. Mange av de nye 
tjenestene er ikke konkretisert og ressursestimat kan dermed være usikre og ikke tilstrekkelig 

hensyntatt. Sykehuspartner HF forutsetter at kostnader til drift og forvaltning av nye tjenester 
beregnes før de besluttes innført.  

 Lisensavtaler skal reforhandles i perioden, prisbildet er usikkert. Det er lagt inn en betydelig 
effektivisering i avtaler ved standardisering og optimalisering av lisensbruk. Den forutsatte 

besparelsen øker risikobildet for ØLP perioden. 

 I planperioden er det for 2023 – 2026 lagt inn et generelle kutt i konsulentbistand. Dette må 
håndteres gjennom effektivisering og økt bruk av egne ansatte. Den forutsatte besparelsen 

øker risikobildet for ØLP perioden.  

 Det er fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføringen av IKT-

infrastrukturmoderniseringsprogrammet STIM i planperioden. Prosjektene i STIM 

gjennomføres suksessivt og detaljplaner utarbeides i tråd med gjennomføringsplan. Ulike 

veivalg vil forekomme som for eksempel kjøp av tjenester vurdert opp mot etablering av 
egne tjenester. Dette kan spesielt påvirke forholdet mellom investeringsmidler og 

driftskostnader. Styringsramme inkludert P50, er lagt til grunn for programmet STIM.  

 En annen driver for potensielle endringer i kostnadsbasen er leveransene fra regional IKT-
portefølje med tilhørende kostnader til drift og forvaltning, samt investeringer og 

avskrivninger.  

 Foreløpige estimat fra Sykehusbygg viser et betydelig behov for nye ressurser. Hvordan dette 
vil påvirke ressursbehovet i Sykehuspartner HF er fremdeles usikkert. Kostnader innen 
området vil bæres av byggeprosjektene i Sykehusbygg og en endring i ressursbehov vil ikke 
påvirke Sykehuspartner HFs resultater, men vil kunne påvirke behov for ressurser og innleie.  

 Mot slutten av planperioden vil nye større anlegg fra sykehusbygg prosjektene bli overført til 
Sykehuspartner HF. Disse overføringer vil øke avskrivningsnivået i årene fremover.  

 Nivået på investeringer knyttet til «lokale IKT investeringer» og «infrastruktur/understøttelse 
av regional IKT-portefølje» er bestemt av Helse Sør-Øst RHF.  Økt behov innenfor disse 
postene vil føre til ytterligere finansieringsbehov.  

 

  



  
  

5  

  

1.3. Sykehuspartner HFs oppdrag og hovedprioriteringer 
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. Det strategiske målbildet 
skal sikre en utvikling i tråd med regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og regional 
delstrategi for teknologiområdet. Regional utviklingsplan 2035 setter retning for IKT-utviklingen og 

leveransene som bygges opp i Sykehuspartner HF knyttet til blant annet mobilitetstjenester, 
samhandlingstjenester mellom helseforetak, fjernbehandlingstjenester og hjemmesykehustjenester. 
Det strategiske målbildet understøttes av et veikart som viser prioriterte utviklings- og 

omstillingsaktiviteter i planperioden. 
 
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. 
  
Sykehuspartner HF skal i planperioden implementere nye regionale løsninger, utvide bruken av andre, 

samtidig som sikkerhet skal styrkes. Dette medfører blant annet volumøkning innen drift og lagring 
samt et økende behov for forvaltning av tjenester og gjennomføring av SLA oppgraderinger. I tillegg 
skal Sykehuspartner HF bemanne og levere ressurser og tjenester til nye sykehusbygg, 

moderniseringsprogrammet (STIM) og til prosjekter i den regionale prosjektporteføljen.  

 

En prioritering av leveransene sett opp mot Sykehuspartner HFs løpende kapasitet vil bli nødvendig. 

Samtidig stilles det økte krav til sikkerhet i alle ledd, basert på trusselbildet i omgivelsene. 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. 

 
Følgende strategiske initiativ vil ha høy aktivitet:  

 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-
infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. 

 
Sammen med og i tillegg til aktivitetene over arbeides det også med gevinstrealisering og 

tjenesteorientering. For å nå målene som er satt mot 2025 innenfor rammebetingelsene må 
Sykehuspartner HF gjennomføre vesentlige endringer. Initiativene over er kjernen i dette arbeidet. For 
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å lykkes er endringsledelse og kommunikasjon sentralt. Disse pågående aktivitetene er spesielt viktige 
for å øke Sykehuspartner HFs leveranseevne, redusere variasjon og muliggjøre at Sykehuspartner HF vil 
kunne fylle rollen som en effektiv og fleksibel fellestjenesteleverandør til helseforetakene. 

Sykehuspartner HF er avhengig av et godt samarbeid med helseforetakene og eier for å lykkes med 
målbildet. Dette gjelder spesielt standardisering og sanering for å redusere variasjon, 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. 

 

Standardisering og Sanering 
Gjennom hele 2021 har det vært pågående arbeid med sanering av unike applikasjoner og 

applikasjonsinstanser. Prosjektet har kartlagt saneringskandidater og har sammen med Helse Sør-Øst 
og helseforetakene sanert 31% av 1940 unike applikasjoner med baseline i januar 2020. Variasjonen er 
fortsatt stor, så dette blir et prioritert arbeid også fremover. Det er fortsatt mange identifiserte 

saneringskandidater til vurdering. Arbeidet videreføres og er et viktig element i Sykehuspartner HFs 
forenkling og kostnadsoptimalisering.  

 
I tillegg til sanering har Sykehuspartner HF igangsatt første steg i standardiseringsløpet hvor omfang og 
potensiale innenfor de ulike kundetjenestene vurderes. Neste steg er å prioritere hvilke områder det 
skal arbeides videre med. Opprinnelig er det identifisert totalt 52 standardiseringscaser med 

varierende omfang og potensiale. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at det etableres nødvendige faglige 
fora og at vurderinger og beslutninger knyttet til både sanering og standardisering kan tas på en 

forsvarlig måte. Det må samtidig etableres insentiver for standardisering. 

 
De store effektiviseringsgevinstene er koblet til standardisering og regionalisering av 
tjenesteporteføljen, gjennom reduksjon av unødig variasjon og kompleksitet. Kapasitet kan da 

overføres til utvikling av regionale standardløsninger, framfor å ivareta unødvendig kompleksitet 
knyttet til sikkerhet, integrasjoner, avtalekostnader og drift med overvåking av mange ulike lokale 

løsninger.  
 
Standardisering av tjenesteporteføljen vil kreve betydelig innsats fra Sykehuspartner HF, 
helseforetakene og Helse Sør-Øst. Det vil likevel være behov for lokale løsninger i fremtiden, og 

Sykehuspartner HF må videreutvikle forretningsmodellen slik at den i større grad understøtter ulike 
kategorier av tjenester, og stimulerer helseforetakene til å velge standardløsninger. Når regionen 

beslutter å innføre nye løsninger og tjenester, er det viktig å ta hensyn til kostnadene i hele 
livssyklusen, slik at det er kapasitet og ressurser tilgjengelig til å forvalte og drifte tjenesten.       
 
Raskere kundeverdi – Nye måter å levere på (økt leveranseevne)  
Målet med dette strategiske initiativet er å fjerne ulike former for ventetid i leveranseprosessene, og 

sikre god flyt i oppgavene de ulike fagmiljøene utfører. Med redusert ledetid og bedre flyt får vi økt 
antall leveranser; presisjonen øker og tid brukt per leveranse vil gå ned. En forutsetning for å lykkes 
med dette er aktiv prioritering og å jobbe med de riktige sakene og ikke for mange saker samtidig. 
Kundene melder inn bestillinger som en forespørsel til tidligfasevurdering i de kanalene som er 
definert. Forespørslene vil bli prioritert og vurdert i forhold til kundeplan. Leveranseprosessene er 

analysert for å få redusert ledetid og skape bedre flyt slik at vi får økt antall leveranser. Arbeidet har i 

løpet av våren og høsten 2021 vist gode resultater gjennom økt antall leveranser på helseforetakenes 

kundeplaner. Arbeidet videreføres inn i 2022 med bedre leveranseevne gjennom Leveransefabrikken 
2.0 og etablering av kompetansesenter sky. 
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Videreutvikling av kundeplan er også viktig. Formålet med kundeplan er å skape forutsigbarhet i 
forhold til planlagte leveranser, gjennom konkrete, avgrensende og forpliktende leveranseplaner til det 
enkelte helseforetak. Kundeplan inneholder planlagte versjonsoppgraderinger samt nye lokale 

behov/investeringer bestilt fra helseforetakene, innenfor rammen av Sykehuspartner HFs 
leveransekapasitet og regionale føringer.  
 
Hvis vi ser fremover på den kommende porteføljen av regionale prosjekter og behovet for leveranser til 
de nye sykehusbyggene, er det tydelig at det underliggende behovet er større enn det som er mulig å 
levere innenfor rammene i budsjettet. Så i tillegg til videre arbeid med å effektivisere 
leveranseprosessene, må det gjøres en tydelig prioritering på tvers av de ulike porteføljene.  
 
Smart bruk av Sykehuspartner (kjernekompetanse og kapasitet)  

Sykehuspartner HF har utarbeidet målbilder for strategiske satsningsområder. Gap i kompetanse er 
analysert og plan for kompetanseutvikling innen de strategiske områdene er utarbeidet. Bruk av 
markedet, bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling vil sees for virksomheten under ett og 

danne grunnlag for å følge og sikre ønsket utvikling. Gjennom økt bruk av markedet på oppgaver som 

ikke er definert som kjernevirksomhet vil Sykehuspartner øke kapasitet til å dreie intern kompetanse 
mot kravet fra nytt målbilde.  

 
Reansettelser i forbindelse med turnover skal prioriteres opp mot behov for ny kjernekompetanse. Det 

er utarbeidet prinsipper og modeller for bruk av leverandørmarkedet, for å sikre styrket kapasitet og 

kompetanse internt i Sykehuspartner HF. En gjennomgang i virksomhetsområdene har identifisert 

kandidater for bruk av markedet og innen noen områder pågår arbeidet med å innføre nye 
leveransemodeller. Et eksempel på dette er videokonsultasjon. Arbeidet vil videreføres og 

konkretiseres gjennom planperioden.  
 

For at Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakene som en felles tjenesteleverandør og utnytte 

de mulighetene teknologien gir, er videre utvikling av Sykehuspartner HFs egen organisasjon et viktig 

element. 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. 

 

Prosjektene i regional IKT-portefølje bidrar til effektivisering av pasientbehandlingen, tilførsel av ny 
teknologi som avlaster manuelt arbeid, standardisering av arbeidsprosesser, økt kvalitet og redusert 
risiko for feil. Videre bidrar de til reduksjon av uønsket variasjon og introduserer moderne 
applikasjoner som bygger opp under at Sykehuspartner HF, som fellestjenesteleverandør, kan lykkes 
med sitt oppdrag om å levere standardiserte og kostnadseffektive tjenester.  

 

Automatisering skal bidra til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til, og i samspill med, 
helseforetakene. Eksempel på investeringer er kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy 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). 
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Helse Sør-Øst må gjennom sitt arbeid bidra til effektivisering gjennom standardisering av porteføljen og 
sanering av konkurrerende lokale løsninger slik at kapasiteten kan fokuseres på effektive og 
standardiserte fellesløsninger. 

 

2. Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023 - 2026 
Den økonomiske utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventet kostnadsnivå i 2023 og antatt 
utvikling i årene 2024-2026. Referansepunkt for drifts- og investeringsnivået i 2023 er avsatte 
investeringsmidler, driftskostnader og planer for 2022. 

 
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 stabilt 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 forbundet med nye sykehusbygg  
 

I tillegg er det et betydelig behov for og etterspørsel etter SLA leveranser fra helseforetakene. Totalt 
behov overskrider Sykehuspartner HFs leveransekapasitet, så prioritering av leveransene blir 
nødvendig.  

I planperioden er det forventet volumvekst, utvidet leveranseansvar og nye leveranser som ikke har 
vært inkludert i tidligere økonomiske langtidsplaner, som igjen fører til økte krav til effektivisering 
utover det som har vært inkludert i tidligere planer. I planperioden er det kuttet betydelig i 
avtalekostnader og ekstern bistand for å holde tjenestepris nede. I tillegg er bemanningen tatt ned i 
forhold til estimert behov for å håndtere nye forvaltningsoppgaver. Dette medfører at Sykehuspartner 
HF, i tillegg til tjenestekjøp, må frigjøre interne ressurser og videreutvikle og dreie kompetanse slik at 
leveransekapasiteten opprettholdes og økes. I tillegg må Sykehuspartner aktivt prioritere bruken av 
egne årsverk slik at ressursene utnyttes best mulig. 

De største endringene i forhold til forrige ØLP er; 

 Leverandøravtaler: Reforhandling og utvidelse av avtaler.  

 Regionale prosjekter (forvaltning) - økte leveransekrav innen kliniske tjenester: Innen Kliniske 

IKT-tjenester forventes en økning i nye tjenester. Dette inkluderer både utvidelse av 
eksisterende regionale løsninger og innføring av nye tjenester knyttet til de regionale 

løsningene. I tillegg kommer håndtering av lokale løsninger og forespørsler. Totalt behov 

overstiger Sykehuspartners HFs leveransekapasitet. Se avsnitt om tjenesteleveranser Kliniske 
IKT-tjenester for en detaljert oversikt over nye leveranser. 

 Økte leveransekrav IKT-tjenester: IKT-tjenester har over en periode håndtert betydelig 

volumvekst knyttet til regionens infrastruktur, uten en tilsvarende vekst i egne årsverk. 
Volumveksten forventes å fortsette som følge av planlagte utvidelser av den kliniske 
applikasjonsporteføljen i perioden, kombinert med økte krav til sikkerhet og fortsatt stabil drift. 

Samtidig er virksomhetsområdet involvert i utvikling av nye moderniserte løsninger i program 
STIM. Se avsnitt knyttet til IKT-tjenester for en videre spesifisering av kapasitetsbehov. 

 Økte leveransekrav administrative fellestjenester: Virksomhetsområdet har historisk sett hatt 
moderat vekst i antall FTE med fokus på effektivisering av eksisterende regionale tjenester for å 
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kunne ta inn nye, regionale tjenester etter bestilling fra Helse Sør-Øst. Endringen fra fjorårets 
ØLP skyldes i all hovedsak berikelse av eksisterende og innføring av nye regionale tjenester. 
Nye tjenester innen regional økonomi- og logistikktjeneste, samhandling (Microsoft 365 / 

Teams), stabilisering av grunnbemanning og digital læring. Når prosjektene konkretiseres vil 
bemanning måtte økes utover nivå i denne økonomiske langtidsplan, på den annen side er 
forventet en effektivisering i øvrige deler av konsernet.   

 Reduserte avskrivninger: Avskrivninger reduseres i 2023 i forhold til forrige økonomiske 

langtidsplan som følge av lavere investeringer i STIM i perioden 2019-2021. I tillegg ser man at 
engangslisenser og vedlikehold som tidligere resulterte i avskrivning nå faktureres som en 
tjeneste og klassifisert som avtalekostnad. 

 Økte finanskostnader: Renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF er beregnet ut 

fra investeringsomfanget og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale 
finanskostnader for 2023 er beregnet til 122 MNOK som er 39 MNOK høyere enn beregnet i 
forrige økonomiske langtidsplan hovedsakelig som følge av økt rente. 

  

2.1. Driftsbudsjett 
I økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 planlegges det med følgende inntekts- og kostnadsnivå:  

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

 

2.2. Sum driftsinntekter 
 

 Basisfinansiering 
Basisrammen på 335 MNOK i 2023 inkluderer følgende elementer: 

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

 Driftskostnader program - STIM, Helselogistikk, Nettverk utgjør 235 MNOK 
 
Basisfinansieringen av akkumulert underskudd utgjør 100 MNOK i 2023 og deretter 85 MNOK 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.  

 

Sykehuspartner HF Regn Bud

MOK 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

Basisramme 389 432 422 335 295 280 335 294 280 196 0 0 0 na

Driftsinntekter 4 039 4 493 4 511 4 577 4 667 4 871 4 655 4 810 5 071 5 329 78 143 199 na

Konsulentinntekt 179 219 211 222 230 233 271 300 280 280 49 70 47 na

Sum driftsinntekter 4 607 5 143 5 144 5 134 5 191 5 385 5 261 5 404 5 631 5 804 128 212 246 0

Personalkostnader 1 556 1 759 1 724 1 758 1 768 1 774 1 807 1 851 1 865 1 874 49 83 91 na

Aktiverbare timer -97 -134 -103 -154 -182 -205 -107 -132 -165 -170 47 50 40 na

Varekostnad 58 43 36 36 36 36 38 38 38 38 2 2 2 na

Avskrivninger 1 306 1 353 1 450 1 572 1 671 1 795 1 497 1 590 1 825 1 973 -75 -81 29 na

Lisenser,service og vedlikehold 1 114 1 329 1 264 1 291 1 282 1 348 1 326 1 368 1 370 1 432 34 87 22 na

Ekstern bistand 326 397 375 221 204 204 244 223 220 225 23 20 16 na

Andre driftskostnader 220 239 233 226 227 226 235 236 232 232 10 9 6 na

Sum driftskostnader 4 483 4 985 4 979 4 951 5 004 5 179 5 040 5 174 5 385 5 604 89 170 206 na

Driftsresultat 124 158 165 183 187 206 222 229 246 200 39 42 40 na

Netto finans 24 58 65 83 102 121 122 144 161 164 39 42 40 na

Ordinært resultat 100 100 100 100 85 85 100 85 85 36 0 0 0 na

ØLP 2022 - 2025 (indeks justert) ØLP 2023 - 2026 Endring fra ØLP
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I forhold til budsjett 2022 går basisfinansiering ned med 97 MNOK. Helse Sør-Øst RHF beslutter det 
endelige nivået på basisfinansiering. 
 

 Driftsinntekter 
Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle kundetjenestene fra både IKT og Administrative 
fellestjenester, leasing av periferiutstyr, samt brukerstøtte og felleskostnader. Tjenestepris blir fordelt 
ut til de forskjellige kundetjenestene og helseforetakene. Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte 
tjenestepriser til det enkelte foretak etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF medio mars.  

Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak gjennom tjenesteprising. Tjenesteprismodellen for IKT-

tjenester er under kontinuerlig videreutvikling, og dette skjer i dialog med helseforetakene og Helse 

Sør-Øst RHF. Endringer i tjenesteprismodellen skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 
Tjenesteprismodellen skal understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles tjenesteleverandør med 
kostnadseffektiv drift og forvaltning, samt sørge for tilstrekkelig transparens og sporbarhet i et 
underliggende tjenesteregnskap. 

Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, avtalekostnader 

og avskrivninger. I tjenesteprismodellen vil ressursinnsats knyttet til tjenesten, avtalekostnad og 
avskrivninger bli synliggjort i tjenestepris mot helseforetakene. 

I årene 2022-2025 innfases endret prising av infrastruktur fra basisfordelingsnøkkelen til 
inntektsfordelingsnøkkelen med 25 prosent årlig.  

 

 
Tabell 2. Driftsinntekter (Inntekter før basisfinansiering og konsulentinntekt) 

 
Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 ligger over forrige langtidsplan. Økningen i tjenestepris skyldes en 
økning i personalkostnader, avtalekostnader og ekstern bistand. Tjenesteprisen er også økende utover 
planperioden fordi nye løsninger blir implementert, og avskrivningene øker. Usikkerheten i tallene øker 
utover i perioden.  

 

 Konsulentinntekter og aktiverbare timer 
Konsulentinntekt og aktiverbare timer ses i sammenheng. Dette er summen av Sykehuspartner HFs 

ressursinnsats i prosjekter og leveranser som enten viderefaktureres eller aktiveres. Det er lagt til 
grunn at om lag 20 % av Sykehuspartner HFs kapasitet skal gå til slike prosjekter gjennom 
planperioden. Etter hvert som andelen ekstern bistand blir redusert må interne ressurser frigjøres til 
arbeid i prosjekt.   

For 2023 er konsulentinntekter og aktiverbare timer estimert til ca. 480 MNOK. Dette inkluderer 

ressurser inn i STIM, som ikke fremkommer som konsulentinntekt.  

Disse ressursene benyttes til store leveranser som STIM, regional IKT-portefølje, Regional forbedring, 
byggeoppdrag og tjenesteendringer. Den totale etterspørselen innenfor disse områdene er større enn 

tilgjengelige interne ressurser og noe håndteres gjennom ekstern bistand og bruk av 

leverandørmarkedet.   

 

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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2.3. Driftskostnader  
 

 Lønnskostnader 
Lønnskostnadene er økende på grunn av volumvekst, nye løsninger/tjenester og risikoreduserende 

tiltak. Bemanningen er ikke økt tilsvarende som økningen i tjenesteomfang og det må derfor gjøres en 
løpende prioritering av ressursene i tillegg til det som kan frigjøres gjennom effektivisering. Det er 
vurdert som hensiktsmessig å i så stor grad som mulig benytte interne ressurser framfor ekstern 
innleie. Bruk av egne ansatte vil sikre at viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF samtidig 
som det vil være billigere og arbeidskraften vil være mer stabil. Den viktigste driveren for vekst i 

bemanning er imidlertid volumvekst og nye løsninger som tas i bruk i perioden. Antall FTE er høyere 
enn forrige økonomiske langtidsplan fordi nye tjenester og utvidelse av eksisterende krever en 

bemanningsøkning, se kapittel om tjenesteleveranser. 

   

 Varekostnad  
Budsjettet for varekostnad gjelder PC-utstyr og telekommunikasjon som anskaffes av helseforetakene. 
Disse kostnadene blir viderefakturert til kostpris og ligger flatt gjennom planperioden, på nivå med 
tidligere økonomisk langtidsplan.   

 

 Avskrivninger  
For 2023 er avskrivningene redusert med 75 MNOK i forhold til forrige ØLP.  Avskrivningene er økende 

gjennom planperioden hovedsakelig på grunn av investeringsnivået i STIM, overføringer fra Regional 

IKT og Sykehusbygg. Tabell 3 under viser sammensetningen av eksisterende avskrivninger, overføringer 
fra Helse Sør-Øst RHF og nye avskrivninger.  Overføringene fra sykehusbygg gir avskrivninger på 226 

MNOK i 2026. Hovedårsaken til økningen i avskrivningskostnader fra budsjett 2022 til ØLP 2026 er 
knyttet til avskrivninger STIM (+240 MNOK), Overført fra Regional IKT (+171 MNOK) og Sykehusbygg 

(+147 MNOK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Tabell 3. Avskrivninger 

 

 Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler   
Lisenser, service og vedlikeholdskostnader er i 2023 på 1 326 MNOK, og avtalekostnadene er økende 

gjennom planperioden. 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. 
Flere reforhandlinger skal gjøres i perioden, og resultatet av disse forhandlingene er usikre. 
Avtalekostnadene er også stigende knyttet til leveranser for nye sykehusbygg samt pågående regionale 
prosjekter. Økonomisk langtidsplan inkluderer et overordnet effektiviseringsmål på om lag 5% årlig. For 

å få til reduksjonen er det nødvendig med standardisering og redusere varians i avtaler.  
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Tabell 4. Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler (avtalekostnader) 

 

 Ekstern bistand  
Ekstern bistand benyttes i hovedsak til følgende formål i Sykehuspartner HF:   

 Supplering av Sykehuspartner HFs egen kapasitet til å gjennomføre prosjekter i regionen  

 Backfill i egen driftsorganisasjon slik at virksomhetsområdene kan bidra inn i STIM med egne 

ressurser  

 Bistand til SLA-oppgraderinger  

 Innkjøp av spesialkompetanse som Sykehuspartner HF ikke har eller ser det hensiktsmessig å 
tilegne seg.  

 Videre er noe av budsjettet knyttet til permisjoner, interne prosjekter og annet.  
   

 
Tabell 5. Ekstern bistand 

 

Tabellen over viser budsjett for ekstern bistand i Sykehuspartner HF inkludert STIM og ekstern bistand 

til prosjekter som viderefaktureres. I forhold til tidligere ØLP er det en økning på 23 MNOK i 2023. I 
forrige økonomiske langtidsplan ble det imidlertid lagt inn en overordnet reduksjon (2 Drift). 
Aktivitetsnivået har vært for høyt til at overordnet kutt har blitt realisert. Samtidig har sanering og 
standardisering ikke oppnådd de nivå som ville vært nødvendig. Øvrige virksomhetsområder er på nivå 

eller lavere enn forrige langtidsplan. I perioden 2023 til 2026 er det forutsatt en overordnet reduksjon 

på 15 – 20 MNOK per år.  

 

 Andre driftskostnader  
Under samleposten andre driftskostnader er den vesentligste posten husleiekostnader. Videre inngår 
blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni og møtekostnader.  Denne budsjettposten er i 

hovedsak nøkkelbasert. I økonomisk langtidsplan er denne posten redusert betydelig delvis på grunn av 
erfaringstall 2020-2021 samt at det er lagt inn effektivisering for å veie opp for økninger på andre 

poster. For 2023 er økonomisk langtidsplan på nivå med budsjett 2022.  

 

 Finans  
Finanskostnadene er todelt. Rentekostnadene knyttet til finansiell leasing øker gjennom planperioden 

på grunn av økt utskiftingstakt av datautstyr og multifunksjonsprintere samt at medisinsk/vaskbart 

periferi-utstyr nå er inkludert. Øvrige rentekostnader utgjør renter på mellomværende gjeld mot Helse 

Avtalekostnader 2022 2023 2024 2025 2026

ØLP 2023 - 2026 1 326   1 368   1 370   1 432   

ØLP 2022 - 2025 (indeks justert) 1 264   1 291   1 282   1 348   na

Endring na 34 87 22 na

Sykehuspartner HF
Regn Bud

Ekstern bistand 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

(1) Stab Sykehuspartner 17 8 10 10 10 10 9 9 9 9 -1 -1 -1 na

(2) Drift 4 2 -2 -102 -112 -118 -15 -20 -36 -41 87 92 82 na

(3) Kunde- og servicetjenester 7 8 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 na

(4) Administrative fellestjenester 30 32 35 33 33 33 34 28 21 24 0 -5 -12 na

(5) Teknologi- og arkitekturstyring 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 na

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 30 27 27 22 23 23 22 20 20 20 0 -2 -3 na

(7) IKT-Tjenester 71 57 57 50 50 50 51 51 43 49 0 1 -7 na

(8) Kliniske IKT-Tjenester 38 38 28 35 34 34 31 30 29 29 -5 -5 -6 na

(9) Program 129 222 214 167 161 166 107 100 128 129 -60 -60 -38 na

Totalt 326 397 375 221 204 204 244 223 220 225 23 20 16 na

ØLP 22-25 Endring fra ØLPØLP 2023 - 2026
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Sør-Øst RHF, beregnet ut fra investeringsomfanget og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. 
Totale finanskostnader for 2023 er beregnet til 122 MNOK, som er 40 MNOK høyere enn forrige 
økonomiske langtidsplan.  

 

2.4. Driftsresultat  
Med de forutsetningene som er satt vedrørende tjenestepris og basisfinansiering vil Sykehuspartner HF 

levere et resultat på 100 MNOK i 2023 og 85 MNOK i 2024 – 2025 og 36 MNOK i 2026. Overskuddet 

skal gå til dekning av akkumulerte negative resultater per 31. desember 2018.  

 

2.5. Investeringer 
Totale investeringer utgjør 1 246 MNOK i 2023. Dette er 29 MNOK lavere enn estimert i forrige 
økonomiske langtidsplan 2022 - 2025. Inkludert i forslaget er også en begrenset økning innenfor 

området «sikker og stabil drift».  

Program er inne i en viktig periode og både aktivitet og investeringsnivå er betydelig. Foreslått nivå for 
2023 inkluderer investeringer på 502 MNOK. For 2023 er investeringene i hovedsak knyttet til Nettverk, 

Telekom og Felles plattform. Investeringsnivå på sikkerhet opprettholdes i 2023 men reduseres noe 
utover i perioden. Deler av investeringene vil fremover erstattes av avtalekost.  

Automatisering og effektivisering omfatter investeringer i løsninger som bidrar til å effektivisere 

Sykehuspartner HFs leveranser til helseforetakene. Som for sikkerhet vil deler av investeringene 

erstattes av avtalekost. 

 
Tabell 6. Investeringer ØLP 2022 – 2025 
 

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 EOL/EOS, datalagring og 

risikoreduserende tiltak som følge av at program STIM er noe forsinket sammenlignet med 
forrige plan.  

 

Sykehuspartner HF -  investeringer Regn Bud

MNOK 2021 B2022 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

STIM 142 399 425 466 485 275 447 375 292 458 -19 -110 17 na

WIN 10 51 77 97 0 1 0 0 0 1 0 0 na

Trådløst nett fase II 11 0 59 54 51 41 35 -5 51 41 na

Helselogistikk* 0 0 0 0 0 0 0 na

Reservert likviditet STIM -50 0 0 0 na

SUM Program 204 426 522 525 485 275 502 426 333 493 -23 -59 58 na

Sikker og stabil drift 224 265 265 250 230 230 265 261 247 206 15 31 17 na

Sikkerhetstiltak (CERT og Øvrig) 25 90 90 90 90 90 90 61 39 35 0 -29 -51 na

Forvaltning av kundetjenestene 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 na

Modernisering og effektivisering testmiljø 0 0 10 5 5 5 0 0 0 0 -5 -5 -5 na

Automatisering og effektivisering 17 45 35 35 35 35 22 16 15 15 -13 -19 -20 na

Sum øvrig 308 440 440 420 400 400 417 379 341 296 -3 -21 -59 na

Totalt 512 866 962 945 885 675 920 805 674 788 -25 -80 -1 na

Andre investeringer i regionen MNOK 2021 B2022 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

Utstyrsforvaltning 178 225 225 225 225 225 225 225 225 225 0 0 0 na

Lokale IKT investeringer 118 115 115 105 90 80 102 87 80 80 -4 -3 0 na

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 13 0 0 0 0 na na na na na na na na

Annet (Korona, LHL bygg, mm) 9 0 0 0 0 0 0 0 na

Totalt 318 340 340 330 315 305 327 312 305 305 -4 -3 0 na

Samlet investeringsnivå 830 1 206 1 302 1 275 1 200 980 1 246 1 117 979 1 093 -29 -83 -1 na

ØLP 2023-2026 EndringØLP 2022-2025
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Redusert investeringsnivå i 2023 i forhold til forrige ØLP:  

 Program er inne i en viktig periode hvor aktiviteten er økende. Det foreslåtte nivået for 2023 
inkluderer investeringer på 502 MNOK, som er 23 MNOK 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. 

 

2.6. Effektivisering 
Etterspørsel etter leveranser fra Sykehuspartner HF er økende, og Sykehuspartner HF skal i 
planperioden implementere nye regionale løsninger, utvide bruken av eksisterende løsninger, samtidig 

som sikkerhet skal styrkes. Dette medfører blant annet volumøkning innen drift og lagring og økende 
behov for forvaltning av tjenester og gjennomføring av SLA oppgradering. I tillegg skal Sykehuspartner 
HF bemanne og levere ressurser og tjenester til nye sykehusbygg, moderniseringsprogrammet (STIM) 
og til prosjekter i den regionale prosjektporteføljen.  

For å kunne håndtere nye leveransekrav, uten tilsvarende kostnadsøkning er effektivisering av 
Sykehuspartner HFs kostnadsbase viktig. Gjennom 2022 og i planperioden 2023 til 2026 vil 

effektivisering av leveranser og prosesser bli prioritert. 

Sykehuspartner HF har vedtatt strategisk målbilde 2025: Vi er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. Det strategiske målbildet 
skal sikre en utvikling i tråd med regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og regional 

delstrategi for teknologiområdet. Det strategiske målbildet understøttes av et veikart som viser 
prioriterte utviklings- og omstillingsaktiviteter i planperioden. Veikartet er under utvikling. 

Sykehuspartner HF har ved inngangen til planperioden prioritert «rydding», samt tiltak som skal bedre 
leveranseevnen og gi grunnlag for utvikling i tråd med det strategiske målbildet. Blant 

satsingsområdene inngår: 

 Standardisering og sanering 
- Standardisering av applikasjonsporteføljen 
- Økt bruk av automatiserte og robotiserte arbeidsprosesser 

- Optimalisering av avtaler (lisenser og standardverktøy) 

  

 Leveranseprosesser 
- Prosessforbedring og strømlinjeforming av tjenester 
- Kapasitetsstyring og prioritering 

 

 Implementering av vedtatt kjernevirksomhet, kjernekompetanse og bruk av markedet 
- Dreining og videreutvikling av Sykehuspartner HFs kompetanse og medarbeidere 

- Kjøp av standardiserte tjenester og aktiv bruk av leverandørmarkedet 

- Redusert bruk av eksterne konsulenter (timekjøp) 
 

 Raskere kundeverdi – nye måter å levere på 
- Tilpasse teknologi, prosesser og organisasjon til å understøtte smidig utvikling og raskere 

leveranser som understøtter helseforetakenes endringsbehov 
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- Videreutvikle Sykehuspartner HF som tjenesteintegrator og videreutvikle leveransemodeller for å 
få effekt av ny felles plattform etter hvert som den utvikles mot en hybrid plattform i henhold til 
målbildet 

 
Prosjektene i regional IKT-portefølje bidrar til reduksjon av varians og introduserer moderne 
applikasjoner som bygger opp under at Sykehuspartner HF, som fellestjenesteleverandør, kan lykkes 
med sitt oppdrag om å levere standardiserte og kostnadseffektive tjenester. Applikasjonssanering 

forutsetter at helseforetakene standardiserer porteføljen, og automatisering bidrar til å effektivisere 

Sykehuspartner HFs leveranser til helseforetakene. Automatisering omfatter blant annet ny 
kundeportal, verktøy for kundehåndtering og arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, 

automatisering i HR-prosesser og mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester. 
  

Sykehuspartner HF vil fullføre tjenesteorienteringen og har etablert rapportering og oppfølging av 
gevinstrealisering for å realisere behovet for effektivisering. 

Hvert enkelt virksomhetsområde har beskrevet prioriterte områder for effektivisering.  

 

2.7. FTE-utvikling 
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. 

I tillegg vil interne ressurser være med på å redusere kostnader knyttet til regionale IKT-prosjekter, nye 

sykehusbygg og prosjekter i STIM. Disse prosjektene vil i første omgang være en investering og vil først 
vises som driftskostnad når anlegget er ferdig og avskrivning starter. 

Bruk av egne ansatte framfor innleide eksterne konsulenter vil gi positive effekter innen flere områder: 

 Reduserte kostnader i Sykehuspartner HFs driftsregnskap som følge av færre eksternt innleide 

 Totalt kostnadsnivå for investeringsprosjekter som balanseføres i Sykehuspartner HF og i Regional 

IKT (HSØ) vil bli redusert med økt bruk av interne ressurser, og dette vil igjen resultere i lavere 
avskrivninger når anleggene flyttes over til Sykehuspartner HF og settes i drift 

 Økt formidling av egne ressurser til regionale prosjekter, sykehusbygg og lignende vil muliggjøre 
intern kompetansebygging i Sykehuspartner HF og lavere kostnadsbelastning for prosjektene 

 

 
Tabell 10. Utvikling i antall FTE i Sykehuspartner HF ØLP 2023 – 2026 

 

  

Sykehuspartner HF Regn Bud ØLP 22-25

FTE 2021 2022 2023 (I) 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

(1) Stab Sykehuspartner 110 116 100 116 116 116 116 0 0 0 0

(2) Drift 0 0 0 25 25 25 25 25 0 0 0

(3) Kunde- og servicetjenester 230 231 235 231 229 227 224 0 -2 -2 -3

(4) Administrative fellestjenester 281 289 277 301 301 301 301 12 0 0 0

(5) Teknologi- og arkitekturstyring 35 47 42 47 47 47 47 0 0 0 0

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 266 289 301 306 309 312 312 17 3 3 0

(7) IKT-Tjenester 452 475 468 483 484 481 481 8 1 -3 0

(8) Kliniske IKT-Tjenester 287 330 323 343 360 369 377 13 17 9 8

(9) Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 661 1 778 1 746 1 852 1 871 1 878 1 883 74 19 7 5

ØLP 2023 - 2026 Endring per år
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Staber:  

Nivå i budsjett 2022 opprettholdes i perioden.  

Økningen fra tidligere er knyttet til sikkerhet og rapporteringssenteret. Kapasitetsøkningen er etter 

hvert planlagt benyttet inn i RDAP prosjektet. 

 

Kunde- og servicetjenester:  

Forventet økning i forespørsler som følge av nye løsninger og økt bruk av nettbrett og lignende. 
Økningen håndteres gjennom effektivisering blant annet gjennom økt bruk av robotisering og 
tjenesteutsetting av enkelte oppgaver. 
 

Administrative fellestjenester:  

Nye tjenester krever en bemanningsøkning samtidig som grunnbemanning må styrkes innen enkelte 
områder (Økonomi og logistikk, MS 365 og digital læring). 
 

Prosjekttjenester og leverandørstyring:  

Begrenset økning i perioden erstatter ekstern innleie. Ressursbehovet for IKT-leveranser til prioriterte 

regionale prosjekter øker gjennom ØLP-perioden. Flere store leveranseprosjekter har økende aktivitet 
tidlig i perioden - for eksempel byggeprosjektene, STIM, radiologi og helselogistikk. Etterspørselen 

etter interne ressurser er økende fordi det er ønskelig at våre egne ressurser leder og deltar i de 
strategiske prosjektene. Det er i dag en uforholdsmessig stor andel prosjektledere, arkitekter, 

designere, testledere og release managere som er innleid.  
 

Prosjektledelse er et kompetanseområde med stor og økende etterspørsel. I planene til Helse Sør-Øst 
er det flere store pågående prosjekter, og mange som er i oppstartsfasen. Den interne andelen av 

prosjektledere utgjør ca. 50% av det totale antallet som i dag arbeider i Helse Sør-Øst. Det er et økende 
ønske og behov for å bygge og ivareta kompetanse gjennom å bruke interne ressurser.  
 

IKT-Tjenester:  

Flere nye løsninger i drift krever økt netto bemanning. Underliggende er det lagt inn en betydelig årlig 

effektivisering for å holde bemanningen nede. Mot slutten av perioden gir effektivisering en netto 

nedgang i FTE 
 
Kliniske IKT-tjenester:  

Mange nye løsninger i perioden samtidig som etterspørselen etter SLA oppgraderinger og endringer er 

betydelig. Opparbeidet backlogg må håndteres. Dette vil kreve en økning i FTE kapasitet. 

Ambisjonsnivå er betydelig høyere enn FTE økning. 
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3. Tjenesteleveranser og utvikling i disse  
   

 

3.1. Kliniske IKT-tjenester 
 

 Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden 
Kliniske IKT-tjenester har leveranseansvar for kliniske løsninger som leveres til alle helseforetak i Helse 

Sør-Øst. IKT-tjenester utfører server- og applikasjonsdrift for disse løsningene, og fungerer som en 

underleverandør til Kliniske IKT-tjenester. Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner HF til helseforetakene 
omfatter både basis forvaltning og videreutvikling, som inkluderer opprettholdelse av 

produktets/tjenestens funksjonelle og tekniske behov gjennom levetiden. 

 

Kliniske IKT-tjenester har leveranseansvar for over 50 forretningstjenester, som inkluderer ca. 1500 

instanser av applikasjonstjenester. Disse er primært tilknyttet følgende 8 porteføljer, såkalte 
kundetjenester:   

1. Pasientjournal og administrasjon 

2. Kurvejournal og medikasjon 

3. Mor og barn 

4. Bildediagnostikk 

5. Laboratorievirksomhet 

6. Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte 

7. Felles applikasjonskomponenter 

8. Somatisk behandling 

Til tross for uttalt mål i regionen om økt regionalisering av tjenester, er de fleste av applikasjonene i 
porteføljen lokale. Det vil si at applikasjonen kun er i bruk ved ett helseforetak, og i praksis styrt av 

helseforetaket selv. Flere av kundetjenestene opplever en fortsatt vedvarende vekst i antall 
applikasjoner. Ved utgangen av 2021 er følgende løsninger regionalt forvaltet; 

1. Elektroniske Pasientjournal (EPJ) 

2. Partus (fødesystem) 

3. Metavision (Elektronisk kurve) 

4. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

5. Forventer at Regional Laboratorieløsning (LVMS) kommer ila. 2022 
 

I regionalt forvaltet ligger det at videreutvikling av disse løsningen besluttes og finansieres av Helse Sør-
Øst RHF, og bestilles som enkeltleveranser fra Sykehuspartner. Det er verdt å bemerke at selv om disse 
er etablert som regionalt styrte løsninger, så er det som hovedregel separate installasjoner per 

helseforetak for både produksjon, test og opplæring. Drift og forvaltning, inkludert 
versjonsoppgraderinger inngår i Sykehuspartners leveranseansvar, og finansieres over Sykehuspartner 
sine budsjetter.  

Regionalisering er krevende men nødvendig å gjennomføre, gitt ambisjonene om digitalisering av 
helsesektoren. Erfaringer peker på noen områder som må håndteres på en annen og bedre måte enn i 

dag. For det første må det være en sterkere kobling mellom investeringene som gjøres og hvilke 

ressurser som er tilgjengelig til drift og forvaltning – dette må stå i forhold til hverandre.  For det andre 
må regionen sammen jobbe for at gamle løsninger avvikles raskere når regionale alternativer er 
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tilgjengelig. Sistnevnte er helt nødvendig for at ressursinnsatsen som brukes på «gamle» løsninger, kan 
dreies til de nye regionale løsningene slik at disse kan breddes og utvikles med ny funksjonalitet.  

 

I ØLP-perioden er det planlagt med at omfanget av regionale løsninger vil øke og at enkelte regionale 
løsninger vil bli konsolidert til færre installasjoner. I løpet av de siste årene er det inngått flere 
regionale rammeavtaler som legger til rette for standardisering og regionalisering av tjenester i 
planperioden, deriblant:  

 Regional rammeavtale for helselogistikkløsning 

 Regional rammeavtale for radiologiløsning, multimediearkiv og stråledoseløsning 

 Regional rammeavtale for sterilsentralløsning. Avtale inngått gjennom NYPA med Diffia 

 I 2022 skal VVHF inngå avtale knyttet til bruk av AI for diagnostisering innen 
bildediagnostikk, der øvrige HF kan gjøre avrop 

 
I tillegg til regionale rammeavtaler, som legger grunnlaget for etablering av standardiserte regionale 
tjenester i Sykehuspartner HF, er det i løpet av 2021 iverksatt regionale konseptutredninger og 

prosjekter som i løpet av planperioden vil resultere i etablering av nye regionale tjenester i Kliniske IKT-
tjenester, deriblant: 

 EPJ Modernisering 

 Regional løsning for koloskopijournal (nasjonalt prosjekt for tarmscreening) 

 Regional løsning for smittevern (rapportering, sporing og overvåking) 

 Regional informasjonsforvaltning av grunndata 

Dette er kritiske områder for å sikre realisering av regional utviklingsplan (RUP) i Helse Sør-Øst, og vil 
kreve at Sykehuspartner HF bygger kapasitet og videreutvikler kompetanse innenfor disse 

fagområdene. Noen av disse initiativene er hensyntatt i ØLP, mens andre foreløpig er på stadier hvor 
det er vanskelig å si noe om behovet som kommer. 

 

3.1.2. Nye og utvidede tjenester  
Innen Kliniske IKT-tjenester er det identifisert et økt bemanningsbehov ut over det som er forutsatt i 
tidligere økonomiske langtidsplaner. Ambisjonsnivået for tjenestene er høyere enn bemanning skulle 
tilsi. Det er viktig poeng at ressursbehovet øker i forvaltningen, ikke kun ved nye tjenester, men også 

ved utvidelse av funksjonalitet og utrulling av etablerte tjenester til flere helseforetak. Dette skjer fordi 
ny funksjonalitet og spredning av tjenesten ofte medfører et forvaltningspåslag.  

 

Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere forvaltningen for å frigjøre kapasitet. Selv om forvaltningen 
blir mer effektiv, er ikke effektiviseringsgevinsten i et slik omfang at det dekker gapet mellom ramme 
og ambisjoner.  

 

Listen under viser estimat for økt ressursbehov i 2023. Tall i parentes er samlet endring for årene 2024-
2026. Ressursbehovet er en estimering hvor utgangspunktet er lagt på et absolutt minimumsbehov. 
Minimumsbehov betyr at det ikke nødvendigvis er mulig å realisere ambisjonsnivået innenfor 
tjenesten, men noen helt kritiske og prioriterte aktiviteter ivaretas. Estimatene må vurderes på ny i 

forbindelse med budsjett for 2023 når planer for innføring og omfang er ytterligere konkretisert. 

 

Nye regionale løsninger, samt etablerte regionale løsninger som skal tas i bruk av flere foretak og 

hvor funksjonalitet utvides:  
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1) Regional helselogistikkløsning, 3 FTE 2023 (3 FTE 2024-2026) 
Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden: 

 Bygge opp forvaltningsapparat for ny regional tjeneste. 

 Regional helselogistikk vil i 2022 piloteres på Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, 

Vestre Viken HF og deler av Oslo universitetssykehus HF. Løsningen vil etter planen gå over i 
drift og forvaltning i november 2022. 

 Denne regionale løsningen vil inntil videre eksistere parallelt med de lokale helselogistikk 

installasjonene på Ahus HF og SØHF. 
 

2)  Elektronisk Pasientjournal (EPJ), 0 FTE 2023  

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av ressursbehov i perioden: 

 Innføring av DIPS Arena i parallell med DIPS Classic vil medføre økt ressursbehov. Dette er 
hensyntatt før planperioden.  

 Det er planlagt å innføre en standardisert regional DIPS instans for hele Helse Sør-Øst i løpet av 
2025. Det er også planlagt for å automatisere deploy og test prosessen. Når alle foretak er over 
på DIPS Arena med en felles installasjon og DIPS Classic er sanert, så forventes det at 
applikasjonen vil være enklere å forvalte, og det er derfor estimert med en reduksjon i antall 

FTE-er på slutten av planperioden.  

 

3) Talegjenkjenning, 1 FTE 2023 (0 FTE 2024-2026) 

 Innføring av løsning for talegjenkjenning for DIPS og LVMS ved flere foretak. I 2021 ble 

løsningen utvidet til SØHF, SiVHF, AhusHF og SSHF. I 2022 er det planlagt utrulling til SIHF, 
VHHF, STHF og OUS som tilsvarer 500 nye brukere. LVMS er en umoden tjeneste mot 
talegjenkjenning og vil derfor kreve økt ressursinnsats i perioden.  

 
4) Regional data og analyseplattform (RDAP), 7 FTE 2023 (10 FTE 2024-2026) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Prosjektet RDAP 1.0, er besluttet gjennomført og det er signalisert en betydelig vekst av årsverk 
innenfor dette tjenesteområdet i Sykehuspartner HF. Besluttet overføring til Sykehuspartner 

fra 01.01.2023. 

 Fra det regionale prosjektets side er det skissert ca. 15 FTE i 2023 (opprinnelig 2021-2022) og 

ytterligere 10 FTE i planperioden. 

 Lagt til grunn en nøktern ressurssetting og langsom oppbygging av denne tjenesten, noe som 

betyr at de regionale ambisjonene for denne tjenesten bør nedjusteres i planperioden.  

 Lagt til grunn at ekstern bistand må benyttes for å understøtte helseforetakene i oppbygging av 
lokale RDAP-miljøer. 

 BI verktøy, 1 FTE 

 
5) Partus (fødesystem) og Milou (fosterovervåkning), 1 FTE 2023 (0 FTE 2024-2026) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Ingen endring i FTE for Partus i perioden. 

 Milou ble etablert som regional løsning i 2020. Løsningen er innført ved VVHF, OUSHF, AhusHF, 

SiVHF, SSHF i 2021. Det planlegges for innføring ved resterende helseforetak i 2022. Lokale 

løsninger for fosterovervåkning har tidligere blitt forvaltet i helseforetakene og regional løsning 

innebærer derfor ny tjeneste med tilhørende behov for ressurser.  
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6) Metavision (Elektronisk kurve), 0,5 FTE 2023 (6 FTE 2024-2026) 
Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Legger til grunn et lavt ambisjonsnivå med lite muligheter til å kunne levere i tråd med 
utviklingsbehovene/ønskene som Helse Sør-Øst har. Det vi med sikkerhet vet kommer og som 
må hensyntas er:  

o Lukket legemiddelsløyfe  
o Stor mengde integrasjoner mot MetaVision som øker kompleksitet og 

arbeidsmengde i test og oppgraderingsløp.  
o Innføring av sprøytepumpe på alle helseforetak krever mer ressurser i 

forvaltningen.  
o Det er planlagt pilot på mobilløsning i 2022. Det er foreløpig usikkerhet rundt 

videre plan for innføring, men innføring vil kreve ressurser fra forvaltning. 
 

7) Medikamentell kreftbehandling (CMS), 0 FTE 2023 (2 FTE 2024-2026) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Ny teknologisk løsning (NewBuild) er foreløpig ikke besluttet, men kommer trolig i perioden. 

Dette vil kreve økt ressursinnsats frem til løsning er implementert og eksisterende løsning er 
sanert.  

  Økt deltakelse i videreutvikling av løsningen i tråd med Helse Sør-Øst RHF sine uttalte 
forventninger. 

 

8) Regional laboratorieløsning (LVMS), 1 FTE 2023 (3 FTE 2024-2026) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Planlagt innføring av patologimodul ved Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF og 

Sykehuset Telemark HF i 2022/2023. Patologimodulen er delvis innført ved Oslo 

universitetssykehus HF og Sørlandet Sykehus HF pågår i disse dager. 

 I forbindelse med utvidelse til disse helseforetakene så vil også Kliniske IKT-tjenester overta 

forvaltningen av løsningen fra foretakene (gjelder for alle unntatt OUS og STHF). 

 Sykehuset Østfold HF er det eneste foretaket som har tatt i bruk alle moduler av LVMS. 

Innføring av andre moduler enn patologi i LVMS løsningen til øvrige helseforetak er ikke 

besluttet, og er derfor ikke hensyntatt. 

 

9) Regionale interaksjon og samhandlingstjenester 5 FTE 2023 (8 FTE 2024-2026) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Det pågår en rivende utvikling innen området interaksjon og samhandling og bygging av 

kapasitet og kompetanse i Sykehuspartner HF er kritisk for å realisere behovet for tjenester.  

 Digitale innbyggertjenester skal videreutvikles med ny funksjonalitet og nye brukere 

 Hjemmeoppfølging av pasienter 

 API utvikling og management 

 

10) Operasjonsplanlegging og -logistikk, 0 FTE 2023 (5 FTE 2024-2026) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 T-Doc skal i løpet 2022 breddes videre til hele Oslo universitetssykehus HF. I tillegg er både 

Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF interessert i løsningen.  

 Kontrolltårn for operasjonsvirksomhet pågår som prosjekt ved OUS. Løsningen vil utvikles 
frem 2- halvår 2023, og kjøp i slutten av 2023. Behovet synliggjort i ØLP er kun for å bidra inn i 

prosjektet. 
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 Det er ikke tatt høyde for innføring i øvrige foretak fordi dette ennå ikke er besluttet eller gitt 

forpliktende tilbud på fra Sykehuspartner HF, men det forventes konkretisering av innføring 
av regional løsning til øvrige foretak i planperioden noe som vil øke ressursbehovet. 

 

11) Regional informasjonsforvaltning av grunndata, 0 FTE 2023 (3,5 FTE 2024-2026) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Med dagens bemanning vil innholdet i denne tjenesten ligge på et absolutt minimum. Med 

den planlagte økningen i planperioden vil tjenesten fortsatt ligge på et svært lavt nivå. 

 Med stor sannsynlighet vil det i 2022-23 kun være kapasitet til å forvalte det som til enhver 

tid er utviklet innenfor de to grunndataområdene regionalt lokasjonsregister og modernisert 

folkeregister. Det vil ikke være noe kapasitet til kontinuerlig utvikling av grunndata-området, 
noe som er en forventning bl.a. fra de regionale prosjektene knyttet til entydig strekkoding 
og modernisert folkeregister. 

 

12) Entydig strekkoding GS1, 2 FTE 2023 (0 FTE 2024-2026) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Ny tjeneste som blant annet er viktig for byggeprosjektene. 

 Prosjektet er ansett som strategisk viktig og nødvendig for å gjennomføre vedtaket fra Helse 

Sør-Øst sin ledergruppe 21/6-2016 om at «GS1 og ISBT2 etableres som regionale standarder 
for automatisk identifikasjon og datafangst». 

 Helse Sør-Øst skal være pådriver i arbeidet med etablering av nasjonale standarder og beste 
praksis for automatisk identifikasjon og datafangst.  

 

13) Regional løsning for radiologi, multimedia, samhandling og stråledose, 2 FTE 2023 (8 FTE 2024-
2026) 
Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Kapasitet til å bidra inn i regionalt radiologi og multimedia prosjekt. 

 Løsningen er planlagt satt i produksjon ved Oslo universitetssykehus HF i 2022, med en 
stabiliseringsperiode i 2023. I skrivende stund er scope for hva som skal produksjonsettes i 

2022 til diskusjon. 

 Dagens lokale løsninger ved Oslo universitetssykehus HF vil bli erstattet av regional løsning, og 

disse forutsettes sanert i løpet av 2023. 

 Det er ikke tatt høyde for innføring av regional radiologiløsning ved andre foretak siden dette 
ikke er besluttet 

 Multimediaarkiv etableres og innføres ved flere foretak i planperioden selv om innføringsplan 
ikke er besluttet. Hvordan tjenesten skal settes opp og breddes, håndteres utenfor RAM 
prosjektet. 

 Starte oppbygging av multimediatjenesten gjennom å bidra inn i prosjektet og på sikt kunne ta 
et ansvar for at vi leverer avtalte forpliktelser når tjenesten kommer i produksjon. Faktisk 

ressursbehov må avklares på et senere tidspunkt i takt med faktiske beslutninger om innføring. 

 

14) Digital patologi, 1 FTE 2023 (3 FTE 2024-2026) 
Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Lokalt pilotprosjekt for Digital patologi er i gang på SiVHF. 

 Planlegges oppstart av regionalt prosjekt for Digital Patologi.  

 Det vil være en knytning mellom regional digital Patologi og regionalt multimediaarkiv og i 

den forbindelse vil det kreves kapasitet og kompetanse fra både Radiologi og Lab.  
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 Starte oppbygging av tjenesten gjennom å bidra inn i prosjektet og på sikt kunne ta et 
ansvar for at vi leverer avtalte forpliktelser når tjenesten kommer i produksjon. Faktisk 
ressursbehov må avklares på et senere tidspunkt. 
 

15) Regional prosess og oppgaveplattform, 0 FTE 2023 (5 FTE 2024-2026) 
Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Det pågår anskaffelse av teknisk løsning, men vi er ikke kjent med planer for en eventuell 
gjennomføringsfase, med omfang og fremdrift som gir føringer for ressursbehov. Det er 
derfor ikke tatt høyde for i innspillet. Ved en fremtidig etablering og innføring av en slik 
plattform må det imidlertid forventes behov for ressurser til integrasjonsutvikling som er 

forutsetning ved etablering av en slik plattform. 

 

Det samlede behovet for vekst innenfor prioriterte satsningsområder, der det foreligger beslutning om 
innføring er på 29 FTE i 2023. Av disse vil vi dekke 11 FTE gjennom planlagte effektiviseringstiltak på 

eksisterende tjenester, samt gjennom forutsatte avviklinger av lokale løsninger som følge av planlagt 
regionalisering i perioden. Dette resulterer i et estimert behov for vekst på 19 FTE i 2023, som er en 

økning på 14 fra forrige års ØLP. For år 2-4 i planperioden er det estimert en vekst på 34 FTE innenfor 
de prioriterte tjenesteområdene. I denne økonomiske langtidsplan er vekst i bemanning lavere enn 
forventet behov så også i planlagte leveranser må bemanning vurderes og prioriteres. 

 

Prioriteringskriterier og konsekvenser 

Klinisk IKT har fordelt FTE-er i planperioden på de aktivitetene vi mener det er strengt nødvendig å 

prioritere. Arbeidet med ØLP har identifisert at behovet innenfor eksisterende forpliktelser samt nye 
og endrede tjenester er vesentlig høyere i perioden enn hva som fremkommer ovenfor. Dette er en 

utfordrende situasjon og det har vært nødvendig å gjøre tøffe valg. Årsverkene over er knyttet til 
besluttede nye tjenester som understøtter målbildet i regionen, samt utrulling av løsninger som er 

forutsetninger for å hente ut gevinster knyttet til allerede gjennomførte regionale investeringer.   

 

Prioriteringen vil medføre konsekvenser på andre områder, for eksempel ved at eksisterende 
utfordringer knyttet til dagens applikasjonsportefølje vil vedvare, eller at ambisjonsnivået innenfor 

tjenesten ikke realiseres i henhold til plan.  

 

Kulepunktene under viser områder som ikke har fått tildelt ressurser, eller har fått tildelt, men at 

vurdert tildelingen er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet fullt ut iht. ambisjonsnivå. Noen 

konsekvenser for enkelte av tjenestene er beskrevet.  

 

 Sykehusbygg - Behovet er stort og vil kreve stor andel av leveransekapasiteten i perioden. For 

2023 er det oppgitt et behov på 10 FTE, og videre i perioden 10-4-4 FTE. Alternativet til å dekke 

dette uten tilførsel av FTE er innleie eller redusert kapasitet til øvrige leveranseoppdrag 

 Statistisk logganalyse 

 Regional løsning for smittevern (rapportering, sporing og overvåking) 

 Kjernejournal - Vil ikke kunne ta imot ny løsning 

 Digitale innbyggertjenester -Vil ikke kunne bredde nye skjemaløsninger til flere helseforetak 

 Regional Data og Analyseplattform (RDAP) - Får ikke levert på økt ambisjonsnivå 

 Regional informasjonsforvaltning av grunndata - Får ikke levert på økt ambisjonsnivå 

 Tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) for Somatisk behandling vil fortsatt mangle 

 Metavision (Elektronisk kurve) - Får ikke levert i tråd med utviklingsbehovene  
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 Helselogistikk - Vil ikke klare å få Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF 

over på regional løsning. Alternativt må ambisjonsnivået på utvikling av regional Helselogistikk 

løsningen nedjusteres eller det må ses på bruk av innleie for å få til denne overgangen. 

 Medikamentell kreftbehandling (CMS) - Vil ikke klare overgangen til ny CMS løsning med 

dagens bemanning. 

 Kontrolltårn for operasjonsvirksomhet 

 Stråleterapi - Har ikke kapasitet til å bygge opp kompetanse, bidra i prosjekt eller levere på 

foretakenes uttalte behov om økt bistand fra SP til forvaltningsoppgaver.  

 Regional løsning for radiologi, multimediaarkiv og samhandling - Har ikke kapasitet til videre 

utrulling til øvrige helseforetak. 

 Regional tjeneste for multimedia 

 Medisinsk genetikk - Vil ikke være i stand til å yte forvaltning for en ny medisinsk genetikk 

løsning som bygges opp på Oslo universitetssykehus HF (og muligens Sykehuset Telemark HF). 

 Nye lette integrasjonsløsninger (som f.eks. Farskap) 

 Filsluse - Vil ikke kunne bredde til flere helseforetak 

 Erstatte dagens innleide konsulenter i drift 

På bakgrunn av denne listen vil vår anbefaling vil være at ambisjonsnivået diskuteres videre med eier, 

slik at planer og ambisjoner tilpasses og er i samsvar med ressurstilgjengelighet i Sykehuspartner. 
Ytterligere effektivisering gjennom standardisering og sanering vil være viktig for å håndtere økt 

oppdragsmengde. 

 

 Effektivisering 
Effektivisering på helseforetakene og effektivisering i Sykehuspartner kan ofte være noe motstridene. 

Når det effektiviseres på helseforetakene, vil dette i mange tilfeller medføre merarbeid for 
Sykehuspartner HF. Ett eksempel er når vi erstatter gamle løsninger med nye regionale løsninger, så er 

dette ofte ikke sammenlignbare løsninger. Som regel inkluderer de nye løsningen mer funksjonalitet, 
økt komplekst, og økt antall integrasjoner osv., som er svært ressurskrevende. For å ta ut en 
effektiviseringsgevinst hos Sykehuspartner forutsettes det derfor mange helseforetak på samme 

løsning. 

 

Effektivisering og avganger vil i stort gå med til å øke kapasitet og leveranseevne på eksisterende 
tjenester hvor vi pr. i dag ikke klarer å oppfylle avtalte forpliktelser. 

 

Eksempler på effektivisering: 

 Vi løser flere oppgaver på dagens tjenester, med eksisterende bemanning 

 Frigjort kapasitet gjennom effektivisering blir brukt til å håndtere gap i eksisterende 
forpliktelser 

 Vi presterer også bedre på avtalene vi har forpliktet oss på 

 Mer produktiv tid gjennom flere timer til leveranser 

 Større effektivisering hos oss vil først skje når regionalisering og standardisering er 
gjennomført. 

 

Det ligger helt klart et potensiale i effektivisering gjennom standardisering og regionalisering, her bidrar 

vi inn i de store regionale initiativene og er svært avhengig av fremdriften for å kunne hente ut 
effektiviseringsgevinster. 
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Det må også legges til grunn, at selv om vi skulle få sanert eksisterende løsninger i produksjon til fordel 

for nye regionale tjenester, er det planer for nye regionale initiativer som det kun i begrenset grad eller 

ikke i det hele tatt finnes i produksjon for i dag. Dette innebærer at selv om vi effektiviserer ressurser, 
vil det i et lengre tidsperspektiv måtte forventes et høyere ressurspådrag fra Sykehuspartner HF inn i 
nye regionale initiativer som for eksempel etablering av regionale multimedia tjenester.  

 

3.2. Administrative Fellestjenester  
Tidligere virksomhetsområde HRØR har endret navn til Administrative fellestjenester (Adm. FT) og 

utvidet tjenesteporteføljen med samhandling, arkiv, kvalitet og prosjekt-, program- og 

porteføljestyring, i tillegg til regionale HR-tjenester, regionale kompetanse- og utdanningstjenester og 
regionale økonomi- og logistikktjenester. 

 

 Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden 
Virksomhetsområdet leverer regionale fellestjenester på det administrative området til alle 

helseforetak i Helse Sør-Øst, og sørger for teknisk og funksjonell forvaltning, i tillegg til 
tjenesteproduksjon hvor Adm. FT utfører stabsoppgaver på vegne av helseforetakene. Eksempelvis 

leverer lønnsproduksjon i foretaksgruppen tilsvarende 55 milliarder kroner årlig. Tjenestene 

samhandling, arkiv, kvalitet og prosjekt-, program- og porteføljestyring er i varierende grad 

regionaliserte, og har potensiale til å bli regionale fellestjenester på lik linje med eksisterende 

administrative fellestjenester. I ØLP-perioden er det planlagt økning av antall regionale tjenester med 
etterfølgende avvikling av lokale løsninger.  

 

På de regionale fellestjenestene som nevnt ovenfor er det i hovedsak konserninstallerte SaaS-løsninger 
som forvaltes av ekstern leverandør, og noe on-premiss løsninger. I programperioden planlegges det 

for overgang til SaaS-løsninger på resterende regionale fellestjenester. I tillegg er det et kontinuerlig 

fokus på standardisering av arbeidsprosesser i foretaksgruppen, og sentralisering av arbeidsoppgaver 

der det er hensiktsmessig. Det må derfor påregnes dreining av kompetanse i forvaltning og vekst i 
tjenesteproduksjonen som følge av dette. 

 

Berikelse av de regionale tjenestene er nødvendig for å demme opp for parallelle foretaksspesifikke 

behov. Ved å ha en kontinuerlig utvikling i tråd med foretakenes behov sikrer vi at det enkelte foretak 
ikke bygger opp parallelle løsninger og kapasitet med overlappende kompetanse lokalt.  
 

 Nye og utvidede tjenester 
Virksomhetsområdet har historisk sett hatt moderat vekst i antall FTE med fokus på effektivisering av 

eksisterende regionale tjenester for å kunne ta inn nye, regionale tjenester etter bestilling fra Helse 

Sør-Øst. I 2021 hadde virksomhetsområde en netto vekst på 20,5 FTE knyttet til overføring av 

samhandling, arkiv, kvalitet og prosjekt-, program- og porteføljestyring fra klinisk IKT – med tilsvarende 
reduksjon i nevnte virksomhetsområde.  

 
  



  
  

25  

  

ØLP 2023-2026 har behov en netto økning på 20 FTE mot budsjett 2022, et lavere tall er lagt inn i 

nåværende ØLP. Endringen fra fjorårets ØLP skyldes i all hovedsak berikelse av eksisterende, regionale 
tjenester, i tillegg til innføring av nye, regionale tjenester: 

 

1) Innføring av regional økonomi- og logistikktjeneste 

 Ferdigstillelse av implementering av regional løsning for økonomi og logistikk - Oslo 
universitetssykehus (OUS), som siste foretak, høsten 2022.  

 Estimert økning på 5 FTE for å sikre forsvarlig forvaltning av regional løsning for økonomi og 
logistikk.  

 Sykehusapotekene skal etablere egen ERP-løsning med egen forvaltningsmodell og 

tilpasninger, som betyr at det vil være særegne behov for Sykehusapotekene. Det er uavklart 

omfang av oppgaver som blir tillagt Sykehuspartner. Det må påregnes anslagsvis en økning på 

10 FTE. Dette er p.t. ikke hensyntatt i tall. 

 

2) Innføring av Microsoft365 

 Vil gi mulighet for fleksibel og effektiv samhandling, kommunikasjon og kunnskap/ 

informasjonsdeling i Helse Sør-Øst 

 Økt sikkerhet og kvalitet, samt fjerning av teknisk gjeld, gjennom overgang til bruk av en 

moderne skyplattform levert av Microsoft. 

 Økning på 15 FTE i Adm. FT for å sikre forsvarlig forvaltning av den nye, regionale tjenesten. 

 For at foretaksgruppen skal kunne realisere betydelige gevinster forutsettes det en fullverdig 

implementering av skytjenesten M365. 

 

3) Stabilisering av grunnbemanning i Regionale HR-tjenester 

 Det er et økende omfang oppgaver grunnet stadig endringer i myndighetskrav og 

overenskomster i regional HR-tjeneste, og for å sikre lønnssaksbehandling og 

refusjonsinnkreving i Helse Sør-Øst, er det nødvendig å styrke forvaltningen. 
 Økning av tjenestepris og bemanning tilsvarende 10,8 FTE i tjenesteproduksjonen for å sikre 

forsvarlig forvaltning, med netto tilvekst på 8 FTE i 2023. 
 Sett opp mot effektiviseringstiltak er netto vekst i planperioden ca. 1 FTE. 

 

4) Regional tjeneste for digital læring 

 Anskaffelse av ny digital læringsplattform er planlagt i planperioden. 

 Økning på 4 FTE i basis tjenesteforvaltning for å ivareta ny digital læringsplattform. Det må 

påregnes at det i tillegg vil tilkomme økt arbeidsmengde som følge av nye regionale oppgaver. 

 Utvidelse av kapasitet knyttet til eventuell utvikling og forvaltning av regionale kurs er ikke 
hensyntatt (ref. prosess knyttet til etablering av Regionalt senter for kursutvikling) 

 

5) Bedre ressursstyring – Gat/ DIPS-prosjektet 

 Lengre planleggingshorisont i pasientbehandling ved hjelp av integrasjon mellom 

ressursstyringsverktøyet Gat og pasientbehandlingsverktøyet DIPS innføres i Helse Sør-Øst.  

 Metodikken som benyttes gjør helseforetakene i stand til selv å fortsette arbeidet, men 

ressursstyringstjenesten i Adm. FT har et ansvar for brukerstøtte og veiledning i etterkant av 

innføring. 

 Økning på 1,5 FTE i tjenesteproduksjonen for å sikre forsvarlig forvaltning 
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Dette utgjør en samlet vekst på 36,5 FTE i Adm. FT i planperioden. Nettovekst etter fratrekk av 

effektiviseringstiltak utgjør 20 FTE i planperioden. I ØLP ligger det en vekst på 12 FTE i perioden og det 
vil være behov for ytterligere vekst når planene konkretiseres.  
 

I årets ØLP er det ikke tatt høyde for følgende endrede behov, bestillinger og oppdrag: 

 

1) Regional kompetansetjeneste 

Kompetanseportalen er innført i hele foretaksgruppen med mulighet for bruk mot alle yrkesgrupper. 

Det planlegges for utvidet bruk som vil utløse behov for regional forvaltning: 

 Utdanningsreform for videreutdanning av sykepleiere som vil komme i planperioden 

 Tverregional PO-/ HR-direktørmøte har vedtatt innføring av modul i Kompetanseportalen for 
lærlinger 

 Ny prosess og løsning for leger i spesialisering, LIS-logistikk, er planlagt utviklet i planperioden 

for å forenkle flyt av LIS-er på tvers av helseforetak. Dette vil utløse behov for videreutvikling/ 
nyanskaffelse av støttesystemer som må forvaltes. 

 

2) Regional spørreundersøkelse 

 Støttesystem for spørreundersøkelse heves til kontekst 4.1 for å ivareta særskilt kategori 

personopplysninger. Dette vil gi mulighet til å bruke støttesystemet til innhenting av 

forskningsdata og i evaluering av og oppfølging av pasientbehandling. Sykehuspartner opplever 

en stadig økende vekst på leveranser av spørreundersøkelser, og vil kunne oppdragsfinansiere 

noe vekst i kapasitet. 

 

3) Regional tjeneste for digital læring 

 Tverregional PO-/ HR-direktørmøte har vedtatt innføring av Tverregional LRS (learning record 

store). Bestilling av dette vil føre til økning av tjenestepris og tilhørende forvaltningskapasitet. 

 

4) Regional tjeneste for intranett 

 Per i dag er det ulike intranettløsninger i bruk i Helse Sør-Øst, og helseforetakene ønsker en 

regional løsning. Sykehuspartner har mottatt forespørsel fra RHFet om leveranse av regional 
intranettjeneste, og dette krever dimensjonering av forvaltning for regional løsning.  

 

5) Regional kvalitetstjeneste 

 Det benyttes ulike applikasjoner på kvalitet og avvikshåndtering i foretaksgruppen. Det bør 

vurderes opprettelse av foranalyseprosjekt for etablering av regional kvalitetstjeneste i 
planperioden.  

 Det knyttes stor risiko til eksisterende forvaltning av lokale tjenester på kvalitetsområde. Vekst 
til forsvarlig forvaltning er ikke prioritert hensyntatt.  

 

6) Regional prosjekt-, program- og porteføljestyring 

 Prosjekt-, program- og porteføljestyring er en tjeneste i stadig vekst hvor det økende volumet 
på prosjekter og endringsarbeid i regionen medfører økende behov for felles metodikk og 

regionalt rammeverk.  

 Adm. FT er ikke i stand til å ivareta oppdraget gitt av Helse Sør-Øst RHF innenfor gjeldende 

rammer. Det pågår dialog internt i Sykehuspartner og med Helse Sør-Øst RHF om hvordan 

dette kan løses. 
 Nødvendig kapasitetstilpasning av regional tjeneste er ikke hensyntatt i planperioden.   
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7) Regional effektivisering av administrative oppgaver gjennom robotassistert prosessautomatisering 

(RPA) 

 Det er økende krav til effektivisering og gevinstrealisering i foretaksgruppen. Dette er et viktig 

tiltak både i effektivisering av tjenesteproduksjonen i regionale, administrative tjenester, men 

også på standardiserte, administrative arbeidsoppgaver i helseforetakene.  

 Det er anskaffet teknologi tilrettelagt for RPA-effektivisering, men Adm. FT får i liten grad 
utnyttet potensiale. Dette vil påvirke fremdriften i regionalt gevinstrealiseringsarbeid. 

 

Disse tiltakene tilsvarer en ytterligere netto vekst på 26,5 FTE i tillegg til ovenfor nevnte netto 20 FTE, 

basert på nåværende informasjon. Det forutsettes at ved flere av prosjektene vil frigjøres kapasitet i 

helseforetak, Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner HF.  Hvor økte oppgaver tilføres Sykehuspartner HF vil 
man måtte påregne at forvaltningsressurser må tildeles.  

 

Det er behov for en gjennomgang av grunnbemanningen i avdeling samhandling, arkiv, kvalitet og PPM 
for å ivareta sikker og stabil drift.  

 
 

 Effektivisering 
Behovene knyttet til utvidelse av eksisterende tjenester og innføring av nye tjenester i planperioden er 

større enn nåværende leveranseevne. Dette knytter seg både til eksisterende regionale fellestjenester, 

men også opprettelsen av helt nye, regionale fellestjenester som Microsoft365. For å imøtekomme 

behovene i størst mulig grad arbeider Adm. FT med kontinuerlig forbedring og kapasitetsutnyttelse. 

Dette har vært jobbet med over mange år, og ytterligere grep i tjenesteproduksjonen forutsetter 

automatisering av arbeidsoppgavene. Automatisering gjennom RPA er et naturlig verktøy. Dersom det 

hadde vært prioritert i planperioden ville vi kunne hatt et enda høyere tempo på effektivisering av 

egen tjenesteproduksjon, i tillegg til at vi kunne tilbudt automatisering på regionale arbeidsprosesser i 

foretaksgruppen i stort. På denne måten kunne Sykehuspartner bidratt med effektivisering også i 
helseforetakene som ville vært i tråd med oppdrag- og bestillingsdokument. Noe som er dokumentert 

gjennom tidligere gevinstrealiseringsanalyser. 

 

Effektivisering i regional HR-tjeneste har tidligere vært varslet som følge av digitalisering i offentlig 

sektor (NAV). Dette har foreløpig ikke vært mulig å realisere. Arbeidet med dette fortsetter i 

planperioden gjennom konkrete prosjekter på regional forbedring. Det antas at etablering og vekst i 
tjenester vil kreve ressurser ut over hva vi klarer av intern effektivisering.  

 

Overgang til sky-/ SaaS-løsning for regionale tjenester kan gi noe besparelse i Sykehuspartners 
forvaltning, men vil føre til noe økte avtalekostnader. 

 

I og med at Adm. FT i all hovedsak har regionale tjenester er det lite mulighet for effektivisering knyttet 
til avvikling av lokale løsninger, slik andre områder i Sykehuspartner har mulighet til. Som nevnt i 

avsnitt "Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden” er det viktig å forsterke 

arbeidet med å berike de regionale tjenester, som blant annet vil demme opp for vekst i nye, lokale 
applikasjonsporteføljer.  
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3.3. IKT-tjenester 
 

Virksomhetsområdet IKT-tjenester har leveranseansvar for alle infrastrukturtjenester som 
Sykehuspartner HF leverer. Typiske tjenesteleveranser er driftstjenester, som er nødvendige for å 
levere kliniske løsninger og spesialløsninger til alle helseforetak i Helse Sør-Øst, eksempelvis 
serverkapasitet- og drift, applikasjonsdrift, datakommunikasjon og telekommunikasjon. Videre har 
virksomhetsområdet ansvar for MTU-leveranser, bygg, prehospitale og sykehusspesifikke tjenester. 
Virksomhetsområdet leverer også enkelte sluttbrukerorienterte tjenester som eksempelvis 
arbeidsflate, akuttalarm og tilgangsstyring. Sikkerhetsovervåkning og hendelseshåndtering (CERT) er 
underlagt virksomhetsområdet, og leverer tjenester til samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst. 
 
Virksomhetsområdet har som sin viktigste oppgave å sørge for sikker og stabil drift i regionen. 
Systematisk arbeid med dette målet gjennom de siste årene har gitt resultater, og det vil gjennom 

planperioden bli introdusert nye og moderniserte drifts- og forvaltningsmodeller. Arbeidet med 
ytterligere stabilisering av driften vil videreføres i planperioden, og vil være førende for de 

investeringer som gjøres på dagens plattformer. 
 
 

 Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden 
Alle løsninger som oppgraderes eller implementeres som er beskrevet under Administrative 
Fellestjenester og Kliniske iKT-Tjenester påvirker drift og sikkerhet i IKT-Tjenester. 

  

Trendene viser at kompleksiteten på infrastrukturen øker, løsningene blir mer teknologisk krevende og 
antall tjenester øker uten at vi kan sanere eksisterende i samme takt. Det er derfor viktig at 

Sykehuspartner i samarbeid med helseforetakene og RHF’et lykkes i det pågående arbeidet med 
standardisering og sanering for å redusere antall applikasjoner og redusere uønsket variasjon.  
 

Vi forventer en betydelig volumvekst i ØLP-perioden for både infrastruktur og forvaltningsoppgaver, 
men planlegger å hente volumveksten inn gjennom bruk av markedet og effektivisering.  

 

 Nye og utvidede tjenester 
I begynnelsen av planperioden er det helt nødvendig med økt bemanning i forhold til forrige ØLP for å 

bevare sikker og stabil drift samtidig om vi skal møte regionens nye løsninger. Årsaken er de store 
utvidelsene i den den kliniske applikasjonsporteføljen i tillegg til byggprosjektene de kommende årene. 

Det vil være behov for leveranser og store volum av både byggteknisk og medisinskteknisk utstyr som 

IKT-tjenester skal levere i tillegg til sikker og stabil drift. I tillegg bidrar virksomhetsområdet aktivt inn i 
STIM for å sikre at organisasjonens kunnskap benyttes i prosjektene og for å sikre vellykket 
overlevering til forvaltning og drift. Deler av disse økte behovene knyttet til STIM og byggprosjektene 
planlegger IKT-tjenester å absorbere gjennom en begrenset bruk av backfill, dvs. midlertidig innleie av 
ressurser for å kompensere for egne ansatte som deltar i moderniseringsprosjektene. 

Det forventes økt aktivitet fra trusselaktører gjennom planperioden, noe som utløser et behov for økt 
fokus på disaster recovery og videre styrking av både perimetersikring og innebygd 
informasjonssikkerhet i kritiske tjenester. 
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 Effektivisering 
Sykehuspartner HF opplever en vedvarende sterkt vekst i IT-infrastruktur som IKT-T drifter og forvalter. 
I 2021 økte volumet på IT-infrastruktur med over 10%. Vi forventer at denne veksten vil fortsette 

gjennom hele ØLP-perioden. Dette øker både ressursbehovet og leverandørkostnadene.  

IKT-tjenester har lagt til grunn 5% effektivisering i antall årsverk for hvert år i planperioden ved økt 
automatisering og annen effektivisering av arbeidsprosesser, samt bruk av markedet. Dette bidrar til å 
absorbere deler av økt ressursbehov knyttet til veksten i IT-infrastruktur og nye tjenester. 

IKT-tjenester vil i økende bruke markedet for ulike tjenester. Tjenestekjøp knyttet til installasjon, 

service og vedlikehold av IT-infrastruktur vil bli prioritert. Her er markedet modent og 

konkurransesituasjonen muliggjør kjøp av verdiøkende tjenester med god kvalitet og akseptabel 

kostnad. Økt bruk av markedet vil frigjøre interne ressurser og ledelseskapasitet til prosjekter og 
leveranser for helseforetakene. 

IKT-tjenester jobber aktivt og systematisk med kostnadsreduksjoner på leverandøravtalene på IT 
infrastruktur/drift. Gjennom økt konkurranseutsetning, reforhandling av avtaler og diverse 
kommersielle og strukturelle grep oppnådde vi i 2021 kostnads-reduksjoner og -unngåelser på 41 

MNOK. Dette arbeidet fortsetter med økt styrke inn i ØLP-perioden.  

 

3.4. Kunde- og servicetjenester 

 

 Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden 
 Brukerservice - ivaretar alle telefoniske og skriftlige henvendelser fra sluttbrukene av alle 

applikasjoner og alt utstyr som Sykehuspartner HF leverer, drifter og forvalter for helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. Dette har i 2021 utgjort ca 500.000 henvendelser inn, hvor 75 % kommer som 
telefonsamtaler. I 2020 har det vært det vært et mål om å redusere antall henvendelser inn til 
bruker service med 20 %. Målet ble ikke nådd i 2020 og arbeidet fortsetter inn i 2022.  Det jobbes 
med tiltak for å automatisere enkle og manuelle prosesser og arbeidsoppgaver, samt øke graden av 
selvbetjening gjennom kundeportal og chatbot. Arbeidet er et tett samarbeid mellom SMIL-et 
"Raskere kundeverdi” og linjen.  
 
Målet er å frigjøre ca. 10 FTE som et resultat av lavere arbeidsmengde i Brukerservice. Det vil i 
perioden også jobbes med å korte ned saksbehandlingstiden i hele verdistrømmen, der fokus på 
saksflyt og brukeropplevelse innenfor de ulike fagområdene forventes å gi resultater i 
saksløsningen.   
 

 Utstyrsforvaltning - håndterer alt periferiutstyr (PC-er, skjermer, skrivere, tilbehør etc.) som 
leveres av Sykehuspartner HF til hele foretaksgruppen. I 2021 omfatter dette over 114.255 
enheter, en økning på ca. 20 % fra 2020. Det ble anskaffet utstyr for 275 MNOK i 2021, dette er 
både leasing og kjøp av utstyr. Utstyrsforvaltning har det overordnede ansvaret for de merkantile 
leverandøravtalene og logistikken i hele livssyklusen fra anskaffelse til avhending/destruering, 
inklusive lagerhold.  
Én utstyrsforvaltning er etablert, dvs. bestilling, lagerhåndtering og konfigurering av utstyr til 
Serverdrift, nettverk og telekom er etablert. For 2022 fokuseres det på å effektivisere alle 
oppgavene, identifisere hva markedet kan gjøre og benytte markedet i større grad innenfor flere av 
områdene. I tillegg til dette vil det gjøres smartere kjøp ved å øke volumet, ha dialog med 
leverandører og hele tiden sørge for at vi får gode priser på kjøpene som gjøres.  
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Ved å gjøre disse grepene så vil gevinstene økonomisk for 2022 bare på smarte kjøp være nærmere 
20 MNOK, dette tallet forventes å økes i 2023 og 2024 da nye avtaler med nye betingelser kommer 
på plass. Antall timer som frigjøres ved å samle oppgavene på ett sted tilsvarer ca. 10 årsverk. 
 

 Lokal Service - håndterer brukerhenvendelser som krever tilstedeværelse lokalt ute på de enkelte 
sykehusene i Helse Sør-Øst. I 2021 håndterte Lokal service totalt 47 402 saker. Ut over dette 
håndterer Lokal Service også den lokale logistikken (utlevering og innsamling) av alt periferiutstyret 
ute på de mange lokasjonene i foretaksgruppen.  
I 2022 vil det jobbes med å etablere Sykehuspartner Felttjeneste hvor personell i Lokal Service 
overtar arbeidsoppgaver og evt. personell fra VO IKT-Tjenester (avdeling Basistjenester). 
Målsettingen er at alle support-oppgaver som forutsetter fysisk tilstedeværelse ute på foretakene, 
gjøres av Lokal Service. Dette vil også forutsette bruk av markedet ved å knytte oss til en 
underleverandør for å sikre at vi har nødvendig kapasitet. 
 

 Kunderelasjon – har ansvar for å etablere, følge opp og rapportere på kundeplan for alle 
helseforetakene. Gjennom tidligfasemøter sammen med representanter fra eHelse og klinikk i 
foretakene gjøres vurderinger knyttet til kapasitet, økonomi og regionale føringer for alle bestilte 
lokale IKT-behov. Kunderelasjon har også ansvar for tilbudsprosessen for alle lokale behov fra 
helseforetakene. Avdelingen har over flere år arbeidet med effektivisering av tilbudsarbeidet 
gjennom både reduksjon av ressursinnsats og prosessforbedringer. Forbedringsarbeidet vil 
videreføres og intensiveres fremover. 
 

 Utvikling og innovasjon – omfatter tjenestene innovasjonsrådgivning og tjenestedesign 
- Tjenestedesign omfatter rådgivning og tjenestedesign-tjenester til utviklings- og 

innovasjonsinitiativ i foretaksgruppen. Tjenestedesign er hovedsakelig involvert i tidligfase 

og har et sterkt fokus på brukermedvirkning og behovskartlegging. 

- Innovasjonsrådgivning omfatter rådgivning, prosjektstøtte og koordineringstjenester til 
utviklings- og innovasjonsinitiativ i foretaksgruppen. Innovasjonsrådgivning er hovedsakelig 
involvert i tidligfase, og har et sterkt fokus på kundens forretningsbehov, samt regional 

gjenbruk av innovasjoner.  
 

 Nye og utvidede tjenester 
Det forventes vekst i antall henvendelser og saker knyttet til videre utrulling av regionale løsninger og 

tilvekst av nye regionale løsninger, ut fra samme vurderinger som Kliniske IKT-tjenester legger til grunn. 

Brukerservice vil i perioden bredde brukerstøtte for MTU til flere foretak i tett samarbeid med MTT i 

Sykehuspartner, Lokal Service og MTA på foretakene. 

I tillegg kommer et bredere ansvar for Sykehuspartner HF knyttet til medisinskteknisk utstyr og bruk av 
foretakseide mobiltelefoner og nettbrett. Kunde- og servicetjenester forventer en samlet vekst.  

 

 Effektivisering 
Brukerservice forventer i ØLP-perioden en redusert inngang tilsvarende 20 % fra 2020-nivå og vil 
håndtere saksmengden med lavere bemanning enn i dag. Det forutsettes en effektivisering i 2022 
alene tilsvarende 10 FTE i Brukerservice. Det forutsettes videre en årlig effektivisering i bemanning.  

Effektiviseringen gjennomføres med blant annet følgende virkemidler:  

1) Automatisering 
2) Selvbetjening 

3) Kontinuerlig forbedring (LEAN) 
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Gevinster knyttet til automatisering omfatter i stor grad enklere, repeterende oppgaver. Frigjort 
kapasitet vil bli investert i mer krevende problemstillinger som tar lengre tid å få løst. Endringer i 

form av økt omfang av oppgaver kombinert med færre ressurser gir en reell effektivisering på mer 
enn veksten.  
ØLP-perioden 2023-2026 er en naturlig fortsettelse av 2022. I hele perioden arbeides det med 
løsninger for automatisering, effektivisering og kontinuerlig forbedring, særlig gjennom bruk av 

LEAN-metodikken. 

 

3.5. Prosjekttjenester og leverandørstyring  

 

Helseforetakenes behov øker stadig i takt med teknologiutviklingen, det vil utover planperioden være 

et betydelig omfang av leveranser til nye sykehusbygg, regionale moderniseringsprosjekter og STIM.  
I kommende planperiode vil bli behov for kompetanse og kapasitet fra Sykehuspartner HF ut over det 

som er tilgjengelig ved inngang til perioden, stiller store krav til arbeidet med å videreutvikle 
leveransekapasiteten, prioritere hvordan prosjektressurser benyttes og bruke leverandørmarkedet 
hensiktsmessig, jf. styresak 114-2021. 
 

Prosjekttjenester og leverandørstyring (POL) har et sentralt ansvar for å levere til flere av disse 
områdene. Prosjekttjenester omfatter styring av Sykehuspartner HFs prosjektportefølje og bemanner 

prosjekter og programmer for både interne behov i virksomheten, men også eksterne behov i regionen.  

 
De siste årene har området leverandørstyring, herunder sourcingstrategi, krevd økt oppmerksomhet, 
og dette vil fortsette i ny økonomiplanperiode. Videre er test, release, mottak og tjenestedesign viktige 

ansvarsområder.  

 

 Forvaltning av tjenestene og strategiske utviklingstrekk i perioden 
 

Leverandørhåndtering 

Ett av virkemidlene for å øke Sykehuspartner HFs leveransekapasitet er å øke bruken av 
leverandørmarkedet. Økt bruk av eksterne leverandører i tjenesteproduksjonen fremover medfører 

behov for økt ressursinnsats innen leverandørstyring både sentralt og i linjen som har den daglige 

oppfølgingen av leverandørene. Dette handler om å etablere robuste leverandørstrategier, og kunne 
utøve strukturert oppfølging gjennom hele den enkelte avtalens livssyklus.  Per 2021 har 

Sykehuspartner HF styrket området noe gjennom rekruttering og organisasjonsutvikling. Erfaringen 
viser at det er behov for å styrke kapasiteten ytterligere i sentrale fagmiljø i økonomiplanperioden 

samtidig som kompetansen innen leverandørstyring styrkes i Sykehuspartner HF. 

 

Det er vesentlig å være bevist at økt bruk av markedet ikke nødvendigvis er et kostnadsreduserende 

tiltak. Tjenestekjøp er heller et virkemiddel som kan frigjøre kapasitet til oppgaver hvor Sykehuspartner 
HFs medarbeidere er de som tilfører mest verdi. 

 

Kapasitet og porteføljestyring 

Porteføljestyringen utvikles ytterligere slik at prosjektporteføljen kan styres på økonomi, kapasitet, 

avhengigheter, gevinst og risiko. Effektene av dette er forventet å materialisere seg i løpet av 
økonomiplanperioden ved økt leveransepresisjon. En forutsetning for å få til dette er en helhetlig 
kapasitetsstyring i Sykehusparter HF. Kapasitetsstyring skal etableres i perioden for å gi en oversikt 
over behov og sikre prioritering av den samlede kapasiteten på tvers av porteføljer, til det beste for 
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kundene, oppdraget og Sykehuspartner HF. Effekten av å etablere en helhetlig kapasitetsstyring vil 
være en balanse mellom aktivitetsnivået og tilgjengelig kapasitet i form av interne og eksterne 
ressurser samt at kapasiteten styres slik at prioriterte aktiviteter og prosjekter får de ressursene de 

behøver. For å få til dette må kapasiteten i fagmiljøet for portefølje- og kapasitetssyring styrkes i 
økonomiplanperioden. 

 

 Effektivisering 
«Automatisering og effektivisering», som omfattes av prosjektporteføljestyringen, er å effektivisere 
Sykehuspartner internt, og gi prioritet til de initiativene som bidrar med de beste planene for 
gevinstrealisering.  

 

Det pågår arbeid med effektivisering og smartere prosjektgjennomføring. Kompetansebygging og 

strukturering av prosjektene mot mer bruk av smidig metodikk. Gevinstene forventes å bli raskere 
gjennomføring av prosjekter, og bedre bruk av ressursene. I tillegg er det et pågående arbeid med 
kvalitet og mer enhetlig gjennomføring. Gevinstene av dette vil bli realisert som en del av 
gevinstarbeidet etter prosjektenes avslutning. Videre vil ytelsestesting og automatisering av 

testgjennomføring bidra til en effektivisering gjennom mer effektiv testgjennomføring og mindre 

belastning på driftsorganisasjonen grunnet bedre kvalitet ved produksjonssetting.   

 

Kontinuerlig forbedring med forenkling/effektivisering for fagområdene design og ROS er sentralt slik 

at ØLP 2023-26 kan holdes på nivå tilnærmet med 2022-25, samtidig som omfang av leveranser øker. 

Økningen drives av både regionale prosjekter med bygg-IKT og dels omfang kundeplanen, men også av 

økt innsats i fbm bl.a. anskaffelser, leverandørvurderinger, ikke-produksjonsmiljøer. Samtidig krever 

nye teknologier og leveransemåter at måten design og ROS utarbeides på, endres i tråd med nye krav 
og tilnærminger.  

 

Rekruttering av flere interne ressurser gir to effekter. Strategisk viktige prosjekter ønskes ledet av 

internt ansatte, og kostnadsbesparelser i prosjektgjennomføringen som igjen vil gi bedre grunnlag for 
gevinstrealiseringen. 

 

3.6. Teknologi og arkitekturstyring 
 

Virksomhetsområdet Teknologi- og arkitekturstyring (VO TAS) er nyopprettet, men tilsvarer den gamle 
avdelingen arkitekturstyring som før lå under Prosjekttjenester og leverandørstyring. ØLP og den 

økonomiske strukturen er også tilsvarende. 

 

Driftsbudsjettet til virksomhetsområdet består nesten utelukkende av personalkost, i tillegg til noe 

lisenskost og nå budsjett for ekstern bistand. Inntektssiden er fakturerbare timer på RHF/SP eide 

prosjekter med de prosentsatser som fremkommer av ØLP tallene meldt inn. VO TAS har ikke drifts 
kost relatert til forvaltning av tjenester slik andre virksomhetsområder har. Det vesentlige i ØLP er at 

det søkes å ansette flere arkitekter fordi behovene fra RHF-eide porteføljer og initiativer er vedvarende 
høy. Internt i SP har STIM et høyt ressursbehov. I tillegg seiler byggeprosjektene opp med sine behov 
som også er betydelige. Om VO TAS ikke ansetter flere arkitekter vil mange av disse nye prosjektene, 
spesielt innenfor bygg, måtte bemannes med innleide ressurser til høy timepris. I dag er det omtrent 

40 innleide arkitekter til enhver tid. Mange av disse sitter også i sentrale posisjoner 
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3.7. Sikkerhet  
 
Sykehuspartner HF har i dag etablert en moderne sikkerhetsplattform for å ivareta operative, tekniske 
sikkerhetshensyn. Det fordrer også en forutsigbar livssyklushåndtering. I planperioden vil hovedfokus 
innenfor dette området være å realisere gevinster fra de investeringene som Sykehuspartner HF 
allerede har gjort i tillegg til å gjennomføre nye investeringer som er nødvendige som følge av 

endringer i trusselbildet. 

Identitets- og tilgangsstyring 

Investeringer knyttet til styrking av identitets- og tilgangsstyringsområdet, skal sikre at riktige tilganger 
blir gitt til riktig tid, og at tilganger opphører når de ikke lenger er knyttet til et tjenstlige behov. Dette 
inkluderer kontroll på privilegerte tilganger, såkalt Privileged Access Management (PAM), samt tiltak 
knyttet til styrking av automatisering av tilgangsbestillinger, bedre verktøy for rapportering, kontroll og 
godkjenning av tilganger. 

 
Sykehuspartner CERT 
Dette omfatter videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Sikkerhetsplattformen, samt forventet 
vekst i perioden. Investeringer er nødvendig for å kunne håndtere organisasjonens vekst, både med 

tanke på loggmottak og utvidelse av sensornettverket. For perioden vil implementering av automasjon 
og kunstig intelligens være sentralt for å sikre håndtering av den stadig økende mengden loggdata og 

alarmer som skal analyseres. I praksis betyr dette vesentlig videreutvikling av påbegynt initiativ for 

automatisert alarm- og sakshåndteringssystem i flere dimensjoner.  
 

 

3.8. Bygg-IKT  
 

Ressursbehovet for IKT leveranser til nye sykehusbygg øker kraftig gjennom ØLP-perioden. Etablering 
av nye sykehusbygg har i snitt en 6 års planlegging og gjennomføringshorisont. Dette betyr at det i 

plan- og prosjekteringsfasene, som er på 2-3 år, vil tilkomme informasjon og beslutninger som endrer 
rammebetingelsene for leveranser fra Sykehuspartner HF. 

 

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. Helse 

Sør-Øst som byggherre ønsker en leveransemodell hvor Sykehuspartner påtar seg et større ansvar 
gjennom planperioden og frem mot 2030. Dette medfører behov for ytterligere økning av antall 
ansettelser i ØLP-perioden 2023-2026, for å ivareta kritiske nøkkelroller i byggeprosjektene. Ved at 
prosjekteringsfasen går over flere år innebærer det også endrede rammevilkår for andre enheter i 
Sykehuspartner HF etterhvert som prosjekteringen pågår og vil få konsekvenser for deres ØLP innspill. 

 

Økningen i antall FTE i ØLP 2023-2026 er fakturerbare ressurser i henhold til inngåtte forpliktelser med 

Helse Sør-Øst RHF. Det er avtalt en styringsparameter for prosentvis fordeling mellom innleide og 
ansatte på 65% innleide og 35% egne ressurser.   

 

Nedenfor er en kalkyle for ressursbehovet i ØLP perioden for Sykehuspartner.  
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Figur 1: FTE behov Bygg 
 
 

3.9. Program STIM, Windows 10 med flere 
Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en 

standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 

gjennomføringsperiode er 2019-2023. I økonomisk langtidsplan forutsettes en videreføring av flere 
prosjekter utover programperioden. Programmet vil løpende fremme business case og prosjektforslag 

for godkjenning og finansiering. For ytterligere spesifisering av de enkelte prosjekt vises det til Program 
for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) styresak 008-2022 i Sykehuspartner HF. 

 

Ved inngangen til 2022 er det følgende leveranser i program STIM og øvrige prosjekt: 

Figur 2 Prosjekt i program STIM og i linjen i henhold til fase, og med illustrasjon av kostnad for prosjekt som er vedtatt finansiert.  
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Programmet har lagt følgende overordnede plan: 

3.9.1. Prosjekter i gjennomføringsfase 

 
 Figur 3 Plan med milepæler for prosjekter i gjennomføringsfase i 2022. 
 

For 2023 er det lagt følgende fordeling mellom leveransene: 

 
Tabell 6: Program fordeling mellom drift og investering 
 
Windows 10 fase 2 og 3 pågår frem til januar 2023. Avslutningsfase for disse prosjektene inngår i ØLP. 

 

 
 


