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1. Hva saken gjelder 

 
Strategisk målbilde for Sykehuspartner HF ble vedtatt som en del av sak 008-2021 strategisk målbilde 
2025, kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Det har vært arbeidet med å konkretisere målbildet, 
og styret inviteres til å gi innspill i forkant av at underlaget sendes på innspillsrunde i helseregionen. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Som en del av arbeidet med kjernevirksomhet og –kompetanse ble det utarbeidet et strategisk 
målbilde for Sykehuspartner HF 2025. Innen rammen av regionale strategier og planer gir det 
strategiske målbildet en overordnet beskrivelse av Sykehuspartner HFs utvikling mot 2025. Styret 
vedtok strategisk målbilde i sak 008-2021, og strategisk målbilde inngikk også i styresak Helse Sør-Øst 
RHF 050-2021 Sykehuspartner HF, kjernevirksomhet og kjernekompetanse.  
 
Den økende digitaliseringen av spesialisthelsetjenesten krever at Sykehuspartner HF må tilpasse seg 
utviklingen i takt med helseforetakene. Økt digitalisering og innovasjonstakt betyr at Sykehuspartner 
HF må levere på nye og endrede behov i årene som kommer, i tillegg til å levere effektiv drift og 
utvikling av tjenester i dagens tjenesteportefølje.  
 
Kjernen i det strategiske målbildet er at Sykehuspartner HF er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det.  
 
Målbildet består i tillegg av fem områder (pilarer) som støtter opp om målbeskrivelsen, og de 
viktigste områdene per pilar er: 

Levere som avtalt – Forutsigbarhet, effektivitet gjennom god prosessflyt og effektiv 
ressursutnyttelse på tvers. Finansiering og prioritering med vekt på felles regionale løsninger.  
 
Tett på – arbeide for at Sykehuspartner HF har et godt omdømme, er samkjørt i møte med 
kunder og brukere. Sikre at Sykehuspartner HF har en tydelig rolle i regionen, og at det er 
etablert tett dialog som muliggjør at Sykehuspartner HF kan fylle rollen som rådgiver for 
helseforetakene.  

 
Felles løft – med vekt på standardisering, modernisering og samhandling. Arbeidet med 
standardisering og modernisering av den regionale infrastrukturen i regi av program STIM er 
sentralt i denne pilaren. 
 
Solid kompetanse – her vektlegges arbeidet med kjernekompetanse. Sikre at Sykehuspartner 
HF er en attraktiv arbeidsplass og øke leveransekapasiteten i samspill mellom utvikling av 
fagområder i Sykehuspartner HF og aktivt bruk av markedet.  
 
Fleksibel organisasjon – er et virkemiddel. For å kunne levere på oppdraget og utvikle 
organisasjonen i tråd med strategisk målbilde må Sykehuspartner HF lykkes med dette 
området. Områder som er vektlagt er tilpassing av arbeidsmåter til nye behov, en løpende 
vurdering av egen organisasjon, bedre styring for blant annet å sikre gevinster og å 
videreutvikle Sykehuspartner HFs kultur. 

 
Sykehuspartner HF har arbeidet videre med å konkretisere det strategiske målbildet. 
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Med utgangspunkt i det strategiske målbildet er det utarbeidet en beskrivelse av 3-4 viktige mål for å 
nå overordnet målsetting innen hvert enkelt område (pilar). Dette er prioriterte mål hvor 
Sykehuspartner HF må lykkes for å få en ønsket utvikling. For hvert mål er det igjen formulert 2-4 
tiltak, og det er lagt vekt på tiltak som allerede er igangsatt.  Planen er forankret i Sykehuspartner 
HFs organisasjon, og den er gjennomgått med de ansattes organisasjoner. Helse Sør-Øst RHF ved 
Teknologi og ehelse er kjent med forslaget, og vil inviteres inn i den foreslåtte innspillsrunden.  
 
I vedlegget er mål og tiltak per område (pilar) synliggjort med en illustrasjon og overskrifter. Dette for 
å få frem hovedlinjene, og det er her også angitt hvilke områder som spesielt krever samhandling 
med Helse Sør-Øst RHF. Det er i tillegg for hvert område (pilar) skrevet ut målformuleringer og tiltak. 
 
I tillegg til konkretisering av pilarene er det utarbeidet forslag til måleindakatorer. Formålet med 
disse er å ha et faktabasert grunnlag for å vurdere utviklingen over tid. Forslaget til måleindikatoer 
inngår som en del av dokumentet om strategisk målbilde. 
 
Det legges opp til en årlig rullering av strategisk målbilde, hvor det forventes at pilarene og 
overordnet målsetting for disse i hovedsak vil ligge fast. Det legges opp til en årlig gjennomgang av 
hvilke tiltak som skal prioriteres og der det vil vurderes om det er behov for å justere på målbildet. 
Denne prosessen koordineres med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan, samt årlige budsjett og 
handlingsplaner. 
 
Innspillsrunde 
Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene ble invitert til å komme med innspill til strategisk målbilde, 
som en del av arbeidet med kjernevirksomhet og –kompetanse. Realiseringen av det strategiske 
målbildet skal gi gevinster for helseforetakene og krever tett dialog og samhandling med Helse Sør-
Øst RHF og helseforetakene. Det er derfor ønskelig å invitere disse til å gi innspill også på 
konkretiseringen som nå er gjort. Det vil bli bedt om innspill på alle deler av dokumentet, men 
spesielt innspill til om målområdene for område (pilar) 1-3 som er de som i størst grad direkte treffer 
helseforetakene. Det vil også bli bedt om innspill på forslag til måleindikatorer. 
 
Mottatte innspill vil bli gjennomgått og vurdert før endelig forslag til konkretisering av målbildet 
legges frem for behandling i styret.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF ønsker å understøtte helseforetakenes behov i enda større grad i fremtiden. 
Dette er oppsummert i det strategiske målbildet.  
 
For å sikre felles forståelse for retningen, og felles prioritering av de viktigste tiltakene er den 
vedlagte operasjonaliseringen viktig. Dette gir et bedre styringsverktøy, og gir organisasjonen et 
grunnlag for å utvikle egne handlingsplaner og tiltak. 
 
Det er viktig for Sykehuspartner HF at strategi og prioriteringer er avstemt med eier og 
foretaksgruppen. Det vurderes derfor av stor verdi at Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene gis 
mulighet til å gi innspill til forslaget. Styret inviteres til å gi sine innspill på grunnlaget, og at disse 
innarbeides før dokumentet sendes ut. 
 
Det innstilles på at styret godkjenner at forslag til konkretisering av strategisk målbilde for 
Sykehuspartner HF  2025 sendes på innspillsrunde til Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i 
regionen. 


