
Konkretisering av strategisk målbilde Sykehuspartner HF 2025 
Vedlegg styresak 079-2021

Per 6. oktober 2021



Strategisk målbilde 2025 

Visjon: En partner for helsetjenester i utvikling

- Felles løft -
Standardiserte og 

effektive fellestjenester
som understøtter 

helseforetakenes behov og 
endringsagenda.

- Tett på -
Nær relasjon med 

helseforetakene og god 
forståelse av 

helseforetakenes behov 
og forventninger.

- Levere som avtalt -
Fremtidsrettede 

fellestjenester med avtalt 
kvalitet og 

leveransepresisjon.

- Solid kompetanse -
Sterkt fagmiljø som også 

skaper verdi gjennom stolt 
bruk av markedet.

- Fleksibel organisasjon -
Smidig organisasjon med 

stor endringskraft.

Vi er den foretrukne 
teknologi- og tjenestetilbyderen, 
som gjør informasjon tilgjengelig 

for dem som trenger det



LEVERE SOM AVTALT

Tjenestestrategi på 
tvers av porteføljer *)

Videre tjenesteprising 
og finansiering *)

Kundeorienterte 
KPIer

Levere integrerte 
kundeleveranser

Produksjon og tjenestestyring

Øke flyteffektiviteten 
og fjerne flaskehalserKostnads-

effektivisering

FORUTSIGBARHET EFFEKTIVITET FINANSIERING OG PRIORITERING

«Fremtidsrettede fellestjenester med avtalt 
kvalitet og leveransepresisjon»

*) Forutsetter avklaringer / bidrag fra Helse Sør-Øst RHF

Tjenesteorientering og 
styrket 

leveransepresisjon



LEVERE SOM AVTALT
M Å L

FORUTSIGBARHET:
Forutsigbar partner som 
tilbyr fremtidsrettede og 

effektive fellestjenester på 
høyde med de beste i 

markedet

• Styrket tjenesteorientering, prioritering av fellestjenester og tydeliggjøring av ansvar

• Kundeorienterte KPIer i måling og oppfølging av kundeavtalene

• Styrket leveransepresisjon

• Måle prestasjon og utvikling mot anerkjente indekser og gjennom benchmark

• Utvikle og levere integrerte kundeleveranser med samspill på tvers av tjenester og 
gjennom hele livssyklusen

EFFEKTIVITET:
Helhetlig prosessflyt og 

effektiv ressursutnyttelse 
på tvers

M Å L

• Effektiv produksjons- og tjenestestyring på tvers av Sykehuspartner

• Synlig kostnadseffektivisering og økt automatisering 

• Øke flyteffektivitet og fjerne flaskehalser

• Fremtidsrettet kapasitetsstyring i tråd med samlet prioritering

FINANSIERING OG 
PRIORITERING:

Finansiering og tjenesteprising er 
tilrettelagt for effektiv ressursbruk

M Å L

• Tjenestestrategi på tvers av porteføljer

• Prioritering og finansiering på tvers av drift og utvikling og ulike porteføljer *)

• Videreutvikle tjenesteprising hvor hele tjenesteporteføljen insentiveres for regionale 
fellestjenester

«Fremtidsrettede fellestjenester med avtalt 
kvalitet og leveransepresisjon»

*) Forutsetter avklaringer / bidrag fra Helse Sør-Øst RHF



TETT PÅ

Øke samordning 
av fellestjenester 

*) 

Ny 
forvaltningsmodell

*)

Videreutvikle 
kundeoppfølging

Styrket
brukervennlighet

Bruker- og 
kundeinvolvering Felles målbilder, veikart 

og prioriteringer *)

Samkjøring på tvers 
av porteføljer *) 

GODT OMDØMME

«Nær relasjon med helseforetakene og god forståelse av 
helseforetakenes behov og forventninger»

SAMKJØRT TYDELIG ROLLE TETT DIALOG OG 
RÅDGIVNING

Økt 
kundefokus

Tydeliggjøring av 
roller og ansvar *)

Samkjørt og 
transparent 

dialog

Styrket 
tidligfase/ 

behovsavklaring
Felles innovasjons-

rammeverk *)

*) Forutsetter avklaringer / bidrag fra Helse Sør-Øst RHF



TETT PÅ «Nær relasjon med helseforetakene og god forståelse av helseforetakenes behov og 
forventninger»

M Å L
GODT OMDØMME:

Sykehuspartner har godt 
omdømme og er den 

foretrukne partneren for 
helseforetakene

• Økt fokus på brukeropplevelse og brukertesting for å bidra til tjenester og 
leveranser som svarer ut behov og forventninger

• Økt kundefokus 

• Styrket bruker- og kundeinvolvering 

• Prioritere brukervennlighet i utvikling av tjenestene 

SAMKJØRT:
Én samkjørt vei inn 
(for bestillinger og 

forespørsler)

M Å L

• Bli mer samkjørt med helseforetakene rundt felles målbilder, veikart og 
prioriteringer i tett dialog med Helse Sør-Øst RHF – for alle tjenesteporteføljer

• Samkjøring på tvers av porteføljer i Sykehuspartner

TYDELIG ROLLE
Sikre tydelige roller og ansvar for 
Sykehuspartner HF som en del av 

foretaksgruppen 
(HF, RHF, SP)

M Å L

• Øke samordning av fellestjenester på tvers av HF i ny forvaltningsmodell

• Bidra til tydeliggjøring av roller og ansvar i foretaksgruppen 

TETT DIALOG OG 
RÅDGIVNING

Tett dialog med kunden; 
proaktiv og helhetlig 

rådgivning for å dekke reelle 
behov

M Å L • Videreutvikling av kundeoppfølgingen – kundemøter og rapportering

• Samkjørt og transparent dialog med kundene - styrke kundeplan

• Styrket tidligfase/behovsavklaring 

• Felles innovasjonsrammeverk



FELLES LØFT

Gjennomgående 
master data 

management *)

Fremtidsrettet
Informasjonssikkerhet

Redusere variasjon og 
antall applikasjoner*)

Standardisert 
utstyr *)

Mobile enheter i 
pasientbehandlingen

Ny plattform for 
lettvekts-IKT – helhetlig 
integrasjonsplattform

Modernisering av 
nettet 

STANDARDISERING MODERNISERING SAMHANDLING

«Standardiserte og effektive fellestjenester som 
understøtter helseforetakenes behov og endringsagenda»

Felles regional 
Telekomplattform *)

Sentralisering av 
infrastruktur *)

Økt utnyttelse av 
informasjon

Bidragsyter i 
byggeprosjekter

*) Forutsetter avklaringer / bidrag fra Helse Sør-Øst RHF



FELLES LØFT
M Å L

STANDARDISERING:
Redusert 

applikasjonsportefølje og 
kontrollert variasjon. 

• Redusere variasjon gjennom sanering av 50% av eksisterende applikasjoner 
(baseline 2020)

• Felles applikasjoner på standardisert utstyr 

• Felles regional telekommunikasjonsplattform

• Reduksjon av teknisk gjeld og fjerne lokale domener

MODERNISERING:
En standardisert, modernisert 

og sikker regional IKT-
infrastruktur som muliggjør 

leveranse av fleksible, effektive 
tjenester og innovasjon i 

helseforetakene. 

M Å L • Mobile enheter i pasientbehandlingen

• Hybrid plattform og kompetansesenter sky

• Ny plattform for lettvekts-IKT – helhetlig integrasjonsplattform

• Modernisering av nettverk

• Sentralisering av infrastruktur

• Tydelig bærekraftsprofil

SAMHANDLING:
Lagt til rette for sikker og økt 

samhandling mellom 
helseforetak, omsorgsnivåer 

og eksterne aktører.

M Å L

• Gjennomgående master data management

• Fremtidsrettet informasjonssikkerhet

• Økt utnyttelse av informasjon

• Levere til byggeprosjekter 

«Standardiserte og effektive fellestjenester som understøtter 
helseforetakenes behov og endringsagenda»



SOLID KOMPETANSE

Tjenesteintegrator 

Prinsipper for bruk 
av markedet

Rammeverk for 
samspill

Tydeliggjøre 
oppgaver 

Kompetanseutvikling 
og kompetanseplaner

Kompetansesenter og 
satsingsområder

Leder- og 
medarbeiderutvikling

Attraktiv 
arbeidsgiver

KJERNEKOMPETANSE ATTRATIVT FAGMILJØ LEVERANSEKAPASITET

«Sterkt fagmiljø som også skaper verdi gjennom stolt bruk 
av markedet»



SOLID KOMPETANSE
M Å L

KJERNEKOMPETANSE:
Benytte og utvikle vår 

unike kjernekompetanse 
der vi er best

• Tydeliggjøre oppgaver og kompetansedreining i tråd med ny kjernevirksomhet

• Fremtidsrettet konsept for kompetanseutvikling 

• Helhetlige kompetanseutvikling med vekt på å integrere ny kompetanse

ATTRATIVT FAGMILJØ:
Attraktiv arbeidsgiver som 

dyrker ferdigheter og 
utvikler kompetansesenter

M Å L

• Videreutvikle rollen til ledende kompetansesenter i foretaksgruppen 

• Omforente målbilder og kompetanseplaner for viktige satsningsområder

• Systematisk leder- og medarbeiderutvikling

• Målrettet omdømmebygging for Sykehuspartner HF som attraktiv arbeidsgiver

LEVERANSEKAPASITET
Utvidet kapasitet og samspill 

med markedet og solide 
rammeverk for ende-til-ende 

samspill 

M Å L

• Hensiktsmessig bruk av markedet for økt leveransekapasitet 

• Helhetlig rammeverk for ende-til-ende samspill og ansvar i tråd med 
felles drifts- og forvaltningsmodell

• Styrket tjenesteintegratorrolle og merverdi gjennom styrket styring og 
samspill med leverandørene

«Sterkt fagmiljø som også skaper verdi 
gjennom stolt bruk av markedet»



FLEKSIBEL ORGANISASJON

Felles regime på 
gevinster og effekter 

Kundeorientering 
på alle nivå

Mer bruk av smidig 
tilnærming

Kontinuerlig 
utvikling

Mobilisering av 
organisasjon og individ

Fremtidsrettet 
organisasjonsdesign

ARBEIDSMÅTER

«Smidig organisasjon med stor endringskraft»

ORGANISERING STYRING KULTUR

Skape 
raskere 

kundeverdi
Styringsmodell

Økt samspill 
internt

Økt læring og 
utvikling

Bedre styringsinfo



FLEKSIBEL ORGANISASJON «Smidig organisasjon med stor endringskraft»

M Å L
ARBEIDSMÅTER:

Organisasjon med stor 
tilpasningsdyktighet og 

endringskraft tilrettelagt for 
tverrfaglighet og autonomi

• Verdi av smidig tilnærming demonstreres internt og for helseforetakene

• Effektiv bruk av felles drift- og forvaltningsmodell for raskere kundeverdi 

• Utvide bruk av kontinuerlig utvikling

• Tydelig mål og resultatoppfølging gjennom autonome team

ORGANISERING:
Fremtidsrettede og effektive 

organisasjonsmodeller for 
verdiskapning i samspill med 

helseforetak og eksterne

M Å L
• Økt endringskraft gjennom fremtidsrettet organisasjonsdesign – tilrettelegges for 

smidige arbeidsformer, tillit og autonomi innen etablerte rammer

• Økt samspill internt og bidrag fra stab/støtte

ra

STYRING:
Kontinuerlig måling og 

oppfølging av verdiskapning 
rundt kundens og 

foretaksgruppens behov

M Å L

• Felles regime og metodikk for gevinster og effekter 

• Videreutviklet styringsmodell med fokus på verdiskapning 

• Bedre styringsinformasjon, rapportering og styringsgrunnlag 

KULTUR:
Sulten organisasjon som ønsker å 
gjøre en forskjell og tør måle seg 

mot de beste  - med høy tillit til den 
enkelte medarbeider

M Å L
• Økt kundeorientering på alle nivå

• Økt mobilisering av organisasjon og individ i Sykehuspartner HF; endringsledelse, 
beslutningsprosesser og informasjonsflyt 

• Økt læring og utvikling på tvers av team og styringsnivå



For hver av pilarene er det definert en hoved-KPI for å 
følge opp utvikling i retning av vårt strategiske målbilde

- Felles løft -

Andel fellestjenester 
og

andel applikasjonstjenester
sanert som følge av 

standardisering og regionalisering

- Tett på -

Kundetilfredshet (KTI) 

- Levere som avtalt -

Andel leveranser 
i hht dato avtalt med kunden

(i tråd med SLA, første 
godkjente bestilling eller 
prosjektplan besluttet)

- Solid kompetanse -

Andel egne ansatte 
som jobber med 

kjernevirksomhet

- Fleksibel organisasjon -

Andel utvikling,
forvaltning og innovasjon

i % av totalen 
og

gjennomsnittelig
leveransetid 

Vi er den foretrukne 
teknologi- og tjenestetilbyderen, 
som gjør informasjon tilgjengelig 

for dem som trenger det


