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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 14. oktober 2021 

 
 
SAK NR 078-2021 
 

BUDSJETTINNSPILL 2022 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar budsjettinnspill for 2022 med sum inntekter 5 141 millioner kroner, sum 
driftskostnader inkludert finanskostnader 5 041 millioner kroner, og et resultat etter 
finanskostnader på 100 millioner kroner.  
 

2. Styret vedtar innspill til investeringsbudsjett for 2022 på 1 206 millioner kroner inkludert 
lokale IKT investeringer. I tillegg reserveres 100 millioner kroner til program STIM likt fordelt 
på drift og investering. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF reserverer likviditet 
tilsvarende. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 
 

3. Styret tar innspill til investeringsbudsjett fra den regionale IKT-prosjektporteføljen på 953 
millioner kroner samt 90 millioner kroner for regional forbedring til orientering. 
Administrerende direktør gis fullmakt til å fortsette den administrative dialogen med Helse 
Sør-Øst RHF knyttet til disse investeringene.  
 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer basert 
på kvalitetssikring av budsjettinnspillet i dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Skøyen, 6. oktober 2021 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
Vedlegg: 
Sykehuspartner HF budsjettinnspill 2022  
 
Utrykt vedlegg:  
Revidert STIM programplan 2021-2025 - vedlegg til sak 066-2021 
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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en redegjørelse for budsjettinnspill 2022. De overordnede føringene for budsjett 2022 er å 
sikre økonomiske rammebetingelser for å oppfylle de mål- og resultatkrav som gis i oppdrag og 
bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 (ØLP) ligger til grunn for 
budsjettinnspill for 2022.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Hovedprioriteringer i 2022 

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens leverandør av fellestjenester for IKT-, lønns-, 

personal-, økonomi- og logistikktjenester.  
 
Tjenester som tidligere krevde oppmøte på sykehus eller at helsepersonell møtte pasienter fysisk, vil 
framover i økende grad kunne ytes ved hjelp av blant annet videokonsultasjoner, oppfølging basert 

på pasientrapporterte data og sensorteknologi, samt nettbaserte behandlingsprogram. 

Sykehuspartner HF har i denne sammenhengen en viktig oppgave med å utvikle og drifte IKT- 

løsninger og legge til rette for at innføringen av nye løsninger understøtter de kliniske 
arbeidsprosessene i sykehusene. En forutsetning for dette arbeidet er å redusere uønsket variasjon 
gjennom standardiserte og regionale løsninger. 

Sikker og stabil drift er et fundament i Sykehuspartner HFs leveranser. For å sikre fremtidige 

leveranser er det nødvendig å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-
infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive og innovative løsninger til 

helseforetakene. Program STIM har ansvaret for å realisere denne infrastrukturen. 
Informasjonssikkerhet og personvern har vært, og vil være, et prioritert område.   
 

Sykehuspartner HF ivaretar videre leveranser innenfor IKT til pågående og planlagte byggeprosjekter, 

og må forberede forvaltning og drift av IKT-løsningene som kommer med sykehusbyggene.   

 
Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakene som en fellestjenesteleverandør og utnytte de 
mulighetene teknologien gir, og dette forutsetter at Sykehuspartner HF evner å utvikle egen 
organisasjon og benytte leverandørmarkedet på en hensiktsmessig måte. 

 
Sykehuspartner HF har lagt hovedprioriteringene fra Oppdrag og bestilling 2021 til grunn for arbeidet 

med budsjett 2022. De strategiske initiativene som har blitt prioritert i 2021 vil videreføres i 2022:  

- Standardisering og sanering 
- Raskere kundeverdi – Nye måter å levere på (økt leveranseevne) 
- Smart bruk av Sykehuspartner (kjernekompetanse og kapasitet) 

 
Utover initiativene over fokuseres det på gevinstrealisering og tjenesteorientering. For å nå målene 
som er satt mot 2025 må Sykehuspartner HF gjennomføre vesentlige endringer. For å lykkes med å 
utvikle organisasjonen vil endringsledelse og kommunikasjon stå sentralt. De pågående aktivitetene 
er avgjørende i forhold til å frigjøre kapasitet til å øke Sykehuspartner HFs leveranseevne, redusere 
variasjon og muliggjøre at Sykehuspartner HF vil kunne fylle rollen som en effektiv og fleksibel 
fellestjenesteleverandør til helseforetakene.  
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Budsjettforutsetninger  

Følgende forutsetninger ligger til grunn for budsjettinnspillet for 2022: 

Budsjettskriv nr. 4 – tidsplan og forutsetninger for budsjett 2022 – fra Helse Sør-Øst RHF: 

 Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan 2022 – 2025 (ØLP) justert for endringer som 
følge av forslag til statsbudsjett for 2022, er førende for budsjett 2022 og beregning av 
tjenestepriser. Statsbudsjettet legges frem 12. oktober og vil kunne føre til endringer i 
vedlagte budsjettinnspill 

 Erfaringstall fra 2021 og tidligere år er lagt til grunn for budsjett 2022   

 Pensjonskostnad for 2022 er beregnet ut fra NRS-beregninger fra juni 2021  

 Rente på konserninterne lån og fordringer er satt til 0,9 % og 1,3% for første og andre 

halvår 

 
Andre forutsetninger: 

 Økonomisk langtidsplan er indeksjustert fra 2021-kroner til 2022-kroner med en 
prognostisert indeks på 2,2% og lønnsøkning i henhold til realisert lønnsoppgjør for 2021 
og et estimert lønnsoppgjør for 2022 på 3,1%. Avskrivninger er ikke indeksjustert 

 Budsjett 2022 tar utgangspunkt i sentrale føringer lagt i Oppdrag og bestilling 2021  

 Tjenesteprisene i budsjett 2022 forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert 
underskudd per 2018 i Sykehuspartner HF gjennom en basisramme på 100 millioner 

kroner i 2022 

 STIM blir basisfinansiert av Helse Sør-Øst RHF i henhold til forutsetning i økonomisk 

langtidsplan 2022 - 2025. Tilsvarende vil gjelde endringer i finans- og pensjonskostnader 

utover nivå i budsjett 

 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF. I 
budsjett for 2022 er dette hensyntatt med en viderefakturering til Helse Sør-Øst RHF. Når 
de store oppgraderingsprosjektene er fullført vil «end of life» lisenser inngå i tjenestepris   

 I budsjett 2021 er en fast timepris på kr 895,- benyttet for Sykehuspartner HFs ressurser. 
Prisen er indeksjustert med antatt lønnsøkning 

 Lønnsoppgjør for 2021 er forutsatt til 3,1% 

 Tjenestenivået og etterspørselen fra helseforetakene er høyere enn leveransekapasiteten i 

Sykehuspartner HF. Det er også et betydelig antall åpne saker knyttet til for eksempel SLA 

oppgraderinger, og Sykehuspartner HF vil her måtte gjøre prioriteringer i samråd med 

helseforetakene gjennom utarbeidelse av kundeplaner for 2022 

 For å holde kostnadene nede har Sykehuspartner HF forutsatt betydelig effektivisering. 
Sanering av applikasjoner/servere, automatisering av prosesser samt prioritering av 

ressurser er forutsatt å gi betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering 
forutsetter at helseforetakene og eier i samarbeid med Sykehuspartner HF standardiserer 

applikasjonsporteføljen 

 Prosjektene i STIM gjennomføres suksessivt og detaljplanlegging gjennomføres i tråd med 
gjennomføringsplan. Ulike veivalg vil forekomme for eksempel knyttet til kjøp av tjenester 
vurdert opp mot etablering av egne tjenester. Dette kan påvirke skillet mellom 
investerings- og driftskostnader. Drifts- og investeringsnivået i program STIM er nedjustert 
med 100 millioner kroner basert på en risikovurdering av de planene som foreligger. Hvis 

gjennomføringsevnen og framdriften i prosjektene er god, vil det søkes om ytterligere 

drifts og investeringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF  

 Investeringsnivå knyttet til «lokale IKT investeringer» er fastlagt av Helse Sør-Øst RHF. Økt 
behov vil medføre ytterligere finansieringsbehov  
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 Sykehuspartner HF vil intensivere rekruttering høsten 2021 for å få opp kapasiteten, og vil 

planlegge ut fra forventet turnover. Forutsatt at vi får godt kvalifiserte søkere kan det bety 
at vi i perioder ligger foran planene 

 Sykehuspartner HF vil planlegge og iverksette bestillinger i tråd med budsjettinnspillet 

høsten 2021 for å unngå å få forsinkelser i investeringer i starten av året  

 

Budsjettinnspill 2022 - nøkkeltall 
Gjennom 2021 har totale driftskostnader vært lavere enn budsjett 2021, og Sykehuspartner HF 
leverer positive avvik mot budsjett. De største avvikene finnes innenfor personalkostnader, 
avskriving, lisenser og andre driftskostnader. Året 2021 har ikke vært et normalår for Sykehuspartner 
HF. Koronasituasjonen har blant annet påvirket muligheten til å rekruttere, og ved inngangen til Q4 
er bemanning lavere enn budsjett. Sykehuspartner HF har streng kostnadskontroll, og det ble holdt 
tilbake på bemanningsøkning ved inngangen på året. I løpet av Q4 vil dette bemanningsavviket 
reduseres og nivået vil nærme seg budsjett. Koronasituasjonen har samtidig ført til redusert kurs- og 
reisevirksomhet. I 2021 har avskrivninger blitt redusert som følge av lavere investeringer i 
Sykehuspartner HF og overføringer fra Regional IKT. Dette er det tatt høyde for i vedlagte 
budsjettinnspill. 
 
Driftskostnadene i 2021 for Sykehuspartner HF har også blitt påvirket av lavere kostnader i Program 
STIM og Windows 10. Programmet hadde en forsiktig inngang på 2021, og farten er nå økende med 
flere prosjekter i gjennomføring. Windows 10 fase 1 er et av prosjektene hvor god styring og effektiv 
gjennomføring har ført til lavere kostnader gjennom 2021.      
 

 
Tabell: Totalt driftsbudsjett for Sykehuspartner HF - 2022  

 
Budsjettinnspillet for 2022 påvirkes av noen vesentlige endringer sammenlignet med det som ble lagt 

til grunn for økonomisk langtidsplan. De største endringene er; 

 Windows 10 oppgradering fase 2 og 3 (MTU)   + 54 millioner kroner  

 Prosjekt EPJ modernisering     + 19 millioner kroner 

 Avskrivninger (STIM, Windows 10, Regional IKT)  -  98 millioner kroner 

 Økte avtalekostnader tjenestekjøp og nye utvidede avtaler  + 57 millioner kroner 

 Økt aktivitet i prosjekter (aktivering og konsulentinntekt)  +20 millioner kroner 
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Windows 10 
Driftskostnadene øker netto med 54 millioner kroner. Windows 10 fase 3 med oppgradering innen 
MTU ble ikke inkludert i ØLP på grunn av stor usikkerhet i estimatene. Dette prosjektet er nå 
inkludert. Budsjettet for oppgradering av Windows 10 fase 2 er lavere enn forutsatt, og netto økning 
for fase 2 og 3 utgjør 54 millioner kroner.  
 
Prosjekt EPJ modernisering  
Det er i dialog med Helse Sør-Øst RHF forutsatt at Sykehuspartner HF får leveranseansvar for EPJ 
modernisering. En andel av prosjektet planlegges finansiert over tjenestepris. Det vurderes som 
hensiktsmessig å øke bidraget fra egne ansatte og redusere behovet for konsulenter. Økt FTE behov 
knyttet til prosjekt i regi av Regional IKT – EPJ modernisering er budsjettert med 19 millioner kroner. 
 
 
Inntekter 
Basisfinansieringen består av 100 millioner kroner reservert til å håndtere det akkumulerte 
underskuddet per 31. desember 2018 i Sykehuspartner HF, 332 millioner kroner til finansiering av 
driftskostnader i program STIM og Windows 10, samt 3 millioner kroner knyttet til økte 

pensjonskostnader. 
 

Driftsinntekter i budsjettinnspillet er 4 507 millioner kroner som er 18 millioner kroner lavere enn 

forutsatt i indeksjustert økonomisk langtidsplan. Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle 
kundetjenestene fra både IKT og Administrative fellestjenester, leasing av periferiutstyr, brukerstøtte 

og felleskostnader. SLA-oppgraderingene finansieres gjennom driftsinntektene. 

I det videre arbeidet med detaljering av budsjett på tjenesteprisnivå vil dette bli fordelt ytterligere 

mot de forskjellige kundetjenestene og helseforetakene.  

 

Kostnader 
I forhold til økonomisk langtidsplan 2022-2025 er det flere endringer i kostnadsbildet;  
 
Lønnskostnader ligger over ØLP som følge av flere egne ansatte. Dette er økt kapasitet for å håndtere 
økte leveranser og prosjekter. Blant annet gir satsningen på EPJ modernisering et økt FTE behov på 
14 FTE internt i Sykehuspartner HF. Av linjen «aktiverbare timer» fremgår det at mer kapasitet 
planlegges levert i prosjekter.  
 
Avskrivninger er redusert som følge av lavere investering og forskyvning av investering innen regional 
IKT-prosjektportefølje og i Sykehuspartner HF (STIM og WIN 10). Avskrivninger er 98 millioner kroner 
lavere enn økonomisk langtidsplan for 2022.   
 
Lisenser, service og vedlikeholdskostnader utgjør i 2022 1 329 millioner kroner. Avtalekostnadene er 
økende i forhold til forventet nivå i 2021. Dette skyldes primært ny avtale med en stor leverandør, 
men også andre avtaler knyttet til økt behov hos helseforetakene som ikke var kjent og som driver 
opp kostnadsnivået. Noen få avtaler utgjør hoveddelen av økningen fra budsjett 2021 og ØLP 2022. 
De nye avtalene er budsjettert, men samtidig er det lagt inn et overordnet effektiviseringsmål på 40 
millioner kroner for 2022. 
 
Ekstern bistand benyttes både i drifts- og investeringsprosjekter i Sykehuspartner HF. 
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Tabell: Ekstern bistand i drift (driftskostnader) 

 
Tabellen over viser driftsbudsjettet for ekstern bistand i Sykehuspartner HF. Tallene inkluderer 
ekstern bistand til STIM og Windows 10 prosjektet. Øvrig Sykehuspartner HF har en mindre økning i 
forhold til ØLP 2022, som skyldes behov for innleie av spesialkompetanse innen Kliniske IKT- 
tjenester. I tillegg er det forventet noe økning knyttet til EPJ prosjektet.  
 
Resultat 
Resultat på 100 millioner kroner er i tråd med økonomisk langtidsplan for 2022. 
 
Investeringer 
Utkast til investeringsbudsjett for 2022 er i stor grad sammenfallende med nivå fra økonomisk 
langtidsplan 2022 – 2025. Unntaket er program STIM og prosjektet Windows 10, hvor nivået har 
blitt trukket ned med totalt 96 millioner kroner basert på tidligere erfaring knyttet til 
ressurstilgang og kapasitet for gjennomføring. For å sikre gjennomføringsevne ut over dette 
foreslås det å reservere likviditet hos Helse Sør-Øst RHF med 50 millioner kroner hvis prosjektenes 
framdrift skulle tilsi økt behov for investering. 
 
For øvrige porteføljer styrt av Sykehuspartner HF er nivået i budsjett 2022 i tråd med økonomisk 
langtidsplan 2022-2025.  
 

 
Tabell: Sum investeringer i Budsjett 2022 for Sykehuspartner HF  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HFs tjenester skal understøtte trygg og sikker pasientbehandling i helseforetakene. 
IKT blir en stadig mer integrert del av pasientbehandlingen, noe som forsterker kravet til sikker og 
stabil drift. 

 

Det er mange initiativ i regionen som har behov for ressurser og leveranser fra Sykehuspartner HF. 

Standardisering og infrastrukturmodernisering, regionale prosjekter og leveranser til sykehusbygg 

har alle behov for ressurser både i prosjekt og forvaltning. Dette kommer i tillegg til drift- og 

 Investeringer - Prosjekter og drift  P2021  B2021  ØLP  B2022  Endring 

STIM* 179 372 465 399 -66

Windows 10 52 52 97 77 -20

Reservert likviditet STIM -50 -40 -50 -10

SUM STIM og Windows 10 232 373 522 426 -96

Sikker og stabil drift 260 260 265 265 0

Sikkerhetstiltak 44 62 90 90 0

Forvaltning av kundetjenestene 40 40 40 40 0

Automatisering og effektivisering 21 50 45 45 0

Utstyrsforvaltning 179 190 225 225 0

Annet 11 0 0 0 0

Sum Investeringer styrt av SP 786 975 1 187 1 091 -96

Lokal finansiering** 124 100 115 115 0

SUM lokalt finansierte IKT-investeringer 124 100 115 115 0

Sum Investeringer styrt av SP og Lokalt finansiert 909 1 075 1 302 1 206 -96

Regional forbedring 85 85 100 90 -10

Overført fra Regional IKT 484 611 852 953 101

Sum investeringer styrt av HSØ 569 696 952 1 043 91

Totalt 1 479 1 771 2 254 2 249 -5
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forvaltning og tjenesteleveranser. Behovet og forventningene innen tjenesteinnovasjon er også 

økende. Summen av disse behovene går ut over budsjettert bemanning. Budsjettinnspillet er likevel 

lagt på nivå med økonomisk langtidsplan 2022-2025, da vurderingen er at det ikke er realistisk å få til 

en større økning i aktiviteten enn det som det er lagt opp til.  

 
Prioriterte aktiviteter for 2022 er videreføring av program STIM og Windows 10, standardisering og 
sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst, økt forutsigbarhet og forbedret leveransekvalitet 
ut mot helseforetakene. I tillegg vil Sykehuspartner HF bidra inn i regionale utviklingsprosjekter, og 

fortsette videreutviklingen som en tjenesteorientert organisasjon. Omfanget av leveranser til nye 
sykehusbygg vil øke i 2022.  

 

Sykehuspartner HF har i 2021 fokusert på å skape mer helse for hver krone og jobber kontinuerlig 
med å bygge en kultur for gevinstrealisering. Det er etablert et gevinstteam bestående av 
representanter fra hvert virksomhetsområde for å sikre bred involvering og felles forståelse. 
Bevisstheten blant de ansatte skal økes og effektiviseringstiltak av vesentlige størrelser skal følges 

opp for å oppnå ønsket resultat og utvikling.   
 

De store effektiviseringsgevinstene er koblet til standardisering og regionalisering av 
tjenesteporteføljen gjennom reduksjon av unødig variasjon og kompleksitet. Dette er langsiktige 

prosjekter og de store effektene forventes å komme etter 2022 i takt med at lokale varianter 
saneres.  Standardisering av tjenesteporteføljen vil kreve betydelig innsats fra Sykehuspartner HF, 

helseforetakene og Helse Sør-Øst. Kapasitet kan da overføres til utvikling av regionale 

standardløsninger, framfor å ivareta unødvendig kompleksitet knyttet til sikkerhet, integrasjoner, 

avtalekostnader, videreutvikling og drift med overvåking av mange ulike lokale løsninger.      

 
Sykehuspartner HF er avhengig av tett samarbeid med helseforetakene og eier for å lykkes. 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, tydeliggjør dagens aktørbilde og roller og ansvar for teknologiområdet i regionen. Dette 
stiller store krav til Sykehuspartner HFs omstillingsevne og fordrer god koordinering med Helse Sør-
Øst RHF og helseforetakene.  
 
I en situasjon der behovet er større enn kapasiteten blir det viktig å prioritere på tvers av 
foretaksgruppen og de ulike porteføljene.  
 
Administrerende direktør legger vekt på å utvikle egne medarbeidere innenfor det som skal være 
Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet. For å lykkes med omfattende oppgaver i årene som kommer 
er det helt avgjørende at Sykehuspartner HF evner å videreutvikle egne medarbeidere i takt med den 
teknologiske utviklingen, og utnytter kompetansen og kapasiteten i leverandørmarkedet på en 
hensiktsmessig måte, med en dreining fra innleie av konsulenter til tjenestekjøp. 
 
Det er risiko knyttet til gjennomføring av prosjekter i program STIM. Imidlertid er flere av de største 
prosjektene nå på vei over i gjennomføringsfase, og budsjett og planer er mer gjennomarbeidet enn i 
de tidligste fasene foregående år. Leveransesituasjonen for en del utstyr er krevende som følge av 
komponentmangel på verdensbasis, dette utgjør en risiko for investeringsplanene både for STIM og 
for investeringer for øvrig. Sykehuspartner HF har sammen med Sykehusinnkjøp HF tett dialog med 
leverandørene. 
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Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF skal være en forutsigbar 
tjenesteleverandør, og har lagt vekt på at rammene i økonomisk langtidsplan skal holdes. 
Sykehuspartner HF skal levere kostnadseffektive tjenester slik at midler i foretaksgruppen kan 

allokeres til beste for pasientbehandlingen. Samlet sett er det betydelige utviklingsoppdrag 

Sykehuspartner HF står overfor. Administrerende direktør vurderer at Budsjett 2022 gir 
Sykehuspartner en mulighet til å videreføre den transformasjonen Sykehuspartner HF må gjennom.  
 
Administrerende direktør anbefaler styret å vedta budsjettinnspill for 2022 med sum inntekter 5 141 
millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 5 041 millioner kroner, og et resultat 
etter finanskostnader på 100 millioner kroner.  
 
Videre anbefales det at styret vedtar innspill til investeringsbudsjett for 2022 på 1 206 millioner 
kroner inkludert lokale IKT investeringer, i tillegg til at reserveres 100 millioner kroner til program 
STIM likt fordelt på drift og investering og at styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF reserverer 
likviditet tilsvarende. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 

 
Videre at styret tar innspill til investeringsbudsjett fra den regionale IKT-prosjektporteføljen på 953 
millioner kroner samt 90 millioner kroner for regional forbedring til orientering, og at 
administrerende direktør gis fullmakt til å fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst 
RHF knyttet til disse investeringene. Til slutt anbefales det at styret gir administrerende direktør 
fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer basert på kvalitetssikring av budsjettinnspillet i 
dialog med Helse Sør-Øst RHF. 
 


