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1 Innledning  

Sykehuspartner HF er leverandør av fellestjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst innenfor 

områdene IKT-, HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF leverer drift og utviklingsprosjekter og 
bidrar med kompetanse og kapasitet i regionale og nasjonale prosjekter. Sykehuspartner HF løser sitt 
oppdrag gjennom egenproduksjon og bruk av eksterne aktører, både i form av innleie og kjøp av 
tjenester. 

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs leveranser, tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig 

for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. IKT løsninger blir en stadig viktigere 
forutsetning for effektiv pasientbehandling og er et satsningsområde innenfor helseforetaket.    

 

1.1 Økonomiplanprosessen   
De overordnede føringene for budsjett 2023 er å sikre økonomiske rammebetingelser for å oppfylle 
mål- og resultatkrav som gis i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Foretaksgruppen utarbeider 
årlig rullerende økonomiske langtidsplaner for de neste fire år. Økonomiplanen er et viktig 

styringsverktøy i regionen.  

 

1.2 Forutsetninger  
Følgende forutsetninger ligger til grunn for budsjettinnspillet for 2023: 

Budsjettskriv nr. 4 – tidsplan og forutsetninger for budsjett 2023 – fra Helse Sør-Øst RHF: 

• Budsjett 2023 skal være basert på økonomisk langtidsplan 2023-2026 (ØLP), justert for 

endringer blant annet som følge av forslaget til statsbudsjett for 2023.  

• Erfaringstall, budsjett 2022 samt øvrige kjente forhold, legges til grunn for budsjett 2023.  

• Helseforetakene skal i budsjettering av pensjonskostnadene benytte NRS-beregninger fra 

juni 2022 som inneholder budsjett for 2023. 

• Renteforutsetninger på konserninterne fordringer/gjeld er for 2023 satt til 3,7 prosent for 

første og andre halvår. 

Andre forutsetninger:  

• Budsjett 2023 tar utgangspunkt i økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 (ØLP).  
o ØLP 2022 var beregnet basert på en prisvekst på 1,5% og med et lønnsoppgjør på 

3,0%. Virkelig prisvekst og lønnsoppgjør for 2022 ble vesentlig høyere og grunnlaget 
for indeksjustering til 2023 er derfor for lavt. 

o Økonomisk langtidsplan er indeksjustert fra 2022-kroner til 2023-kroner med en 
prognostisert indeks på 3,0% og lønnsøkning på 4,1 %. Avskrivninger er ikke 
indeksjustert. 

o I Budsjett 2023 er det benyttet en fast timepris på kr 935,- for Sykehuspartner HF 
ressurser. Prisen er indeksjustert. 

o Lønnsoppgjør for 2023 er forutsatt å ende på 4.1%. Pensjonskostnad for 2022 er 
beregnet ut fra NRS-beregninger fra juni 2022.  

• Program (STIM, Windows 10 og strategiske prosjekter) blir basisfinansiert av Helse Sør-Øst.  
o Andre betydelige og strategiske prosjekter som ikke er en del av daglig drift 

forutsettes finansiert via program med basisfinansiering (Helselogistikk fase 4 
(planfasen), M365, og nytt Service Management-verktøy).   
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o Videre utvikling av Helselogistikk forutsettes finansiert fra HSØ (Regional IKT / 
Regional forbedring) og vil inngå i det regionale prosjektets fase 3.  

• Windows 10 prosjektet forlenges inn i 2023, og kostnader knyttet til «end of life»-lisenser 
forutsettes fortsatt dekket av Helse Sør-Øst RHF. I budsjett er dette hensyntatt med en 
viderefakturering til Helse Sør-Øst RHF.  

• Nye tjenester vil resultere i økte FTE kostnader, blant annet knyttet til ny prosess- og 
integrasjonsplattform, byggeprosjekter, samt nye kliniske systemer. Finansiering av 
byggeprosjektene fase 1 (ikke i ØLP) er fortsatt uavklart. 

• Det er ikke mottatt budsjett for planlagt virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst. Budsjett 
for denne enheten vil bli lagt til i sin helhet og fakturert Helse Sør-Øst i 2023.  Dette 
medfører en økning i ØLP 2024 hvor kostnaden blir lagt inn i tjenestepris til Helseforetakene. 
Tilsvarende gjelder for Statistikk- og logganalyseløsningen hvor vi er i prosess om 
kostnadsfastsettelse, og overdragelse av ressurser fra Sykehusinnkjøp til Sykehuspartner. 

• Budsjett 2023 inkluderer en betydelig kostnadsøkning knyttet til avtalekostnader hos 
Sykehuspartner HF.  

o Økningen inkluderer nye avtaler og utvidelser av eksisterende avtaler.  
o Bildet er sammensatt og økningen skyldes både bestillinger fra helseforetakene, 

overføring av eksisterende avtaler, regionale prosjekter (hvor forvaltning og drift 
ikke er tilstrekkelig estimert og ivaretatt), nye sikkerhetsløsninger og generelle 
volumøkninger.  

o Lav grad av regional standardisering medfører at kun et fåtall avtaler kan avsluttes. 

• I forbindelse med det strategiske initiativet Standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst, har det blitt avdekket at det er om lag 1500 
applikasjonsinstanser som ikke er i tjenestekatalogen.  

o Dette er applikasjoner som helseforetakene i utgangspunktet har behov for og som 
følgelig ikke kan saneres.  

o Overføring til SP tjenestekatalog vil gjennomføres i løpet av 2023 som et prosjekt. 
Estimert kostnad er 10-30 millioner, og beløpet forutsettes oppdragsfinansiert i 
2023 og skal innlemmes i tjenestepris fra 2024. Det er usikkert hva tjenestepris blir. 
Dette avhenger blant annet om vi klarer å etablere en skalerbar rigg for forenklet 
forvaltning (pågående pilot), og hvor stor andel av dagens applikasjoner utenfor 
tjenestekatalogen som vi klarer å ta inn i en slik rigg. 

• Driftskostnader budsjetteres eksklusiv mva. og investeringer budsjetteres inklusiv mva. 

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

forutsatt å gi fortsatt god effekt. 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.  

• Investeringsnivå knyttet til «lokale IKT investeringer» er fastlagt av Helse Sør-Øst RHF. Økt 
behov innenfor disse postene vil føre til ytterligere finansieringsbehov. Dette fremmes 
eventuelt i egne forespørsler. 

• Sykehuspartner HF vil intensivere rekruttering høsten 2022 for å få opp kapasiteten og vil 

planlegge ut i fra at det vil være turnover. Forutsatt at vi får godt kvalifiserte søkere kan det 

bety at vi i perioder kan ligge foran planene. En eventuell ytterligere overføring av eierskap 

av lisenser og programvare fra helseforetakene til Sykehuspartner HF er ikke hensyntatt. En 
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slik overføring vil føre til økte kostnader, men forutsettes å ikke ha resultateffekt for 
Sykehuspartner. Kostnaden vil bli viderefakturert aktuelt helseforetak. 

• Periferiutstyr er i Sykehuspartner tradisjonelt finansiert gjennom leasingavtaler. Helse Sør-Øst 
ønsker at også periferiutstyr skal finansieres som egen investering, og 2023 vil bli et 

overgangsår med både leasingavtaler og egen finansiering.   

 

1.3 Sykehuspartner HF oppdrag og hovedprioriteringer 
Regional utviklingsplan 2035 setter sammen med Regional delstrategi for teknologiområdet retning for 
IKT-utviklingen og tjenestene som forvaltes og driftes av Sykehuspartner HF.  

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 fundamentet i Sykehuspartner HFs leveranser. For å sikre fremtidige leveranser 
er det nødvendig med en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør 

leveranse av fleksible, effektive og innovative løsninger til helseforetakene. Program STIM bidrar til å 
realisere denne infrastrukturen. Informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning og har vært et 
prioritert område de siste årene.  

Sykehuspartner HF ivaretar videre leveranser innenfor IKT til pågående og planlagte byggeprosjekter. 
Leveranser til byggeprosjekter øker i omfang i de kommende årene og antas å kreve en betydelig 
ressursinnsats og prioritering fra Sykehuspartner HF sin side. 

Sykehuspartner HF har lagt hovedprioriteringene fra Oppdrag og bestilling 2022 til grunn for arbeidet 

med budsjett 2023. 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 

 

For å kunne levere på oppdragene innenfor rammebetingelsene må Sykehuspartner HF gjennomføre 
vesentlige endringer de neste årene. I dette ligger en tydelig dreining mot kunde- og 

tjenesteorientering. Dette vil kreve helhetlig målstyring, hvor endringsledelse og god kommunikasjon 
står sentralt. Pågående aktiviteter er viktige for å øke Sykehuspartner HFs leveranseevne, redusere 
variasjon og muliggjøre at Sykehuspartner HF vil kunne fylle rollen som en effektiv, standardisert og 
fleksibel fellestjenesteleverandør til helseforetakene.  

Sykehuspartner HF er avhengig av et godt samarbeid og felles mål med helseforetakene og eier for å 

lykkes. Dette gjelder spesielt standardisering og sanering for å redusere variasjon, og videreutvikling av 
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porteføljestyringen slik at foretaksgruppen i større grad kan prioritere på tvers av porteføljer og 
tydeliggjøre dagens aktørbilde, roller og ansvar for teknologiområdet i regionen. 

 

Standardisering og Sanering 
De senere år har det vært arbeidet aktivt med sanering av unike applikasjoner og applikasjonsinstanser.  

Prosjektet har kartlagt saneringskandidater og har sammen med Helse Sør-Øst og helseforetakene 
sanert om lag 37% av unike applikasjoner med baseline i januar 2020. Arbeidet videreføres i 2022 og er 

et viktig element i Sykehuspartner HFs forenkling og kostnadsoptimalisering. Saneringen har så langt 
gitt en kostnadsunngåelse på ca 100 millioner kroner relatert til Windows 10 prosjektet som følge av 

færre oppgraderinger. Flere applikasjoner bør saneres og arbeidet videreføres. 

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. 

Samtidig arbeides det med flere større regionale prosjekter for felles standardiserte løsninger i 
Regional IKT hos Helse Sør-Øst. Prosjektene er langsiktige og det tar lang tid for utvikling og deretter 
utfasing av lokale løsninger. Standardisering ute i helseforetakene er en forutsetning for at 

Sykehuspartner HF får ned kompleksiteten og kan utnytte stordriftsfordelene gjennom standardiserte 

leveranser. Frigjort kapasitet kan da overføres til utvikling av løsningene, framfor å ivareta unødvendig 
kompleksitet knyttet til sikkerhet, integrasjoner, avtalekostnader, lokal videreutvikling og tilhørende 
drift med overvåking.      

 

Raskere kundeverdi – nye måter å levere på (økt leveranseevne)  
Et viktig satsningsområde for Sykehuspartner HF er å fjerne unødig 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 for å sikre at det jobbes med de riktige sakene og ikke for mange saker 
samtidig. Arbeidet har vist gode resultater gjennom økt antall leveranser på helseforetakenes 

kundeplaner. Arbeidet videreføres inn i 2023. 

Videreutvikling av kundeplan er også viktig, og kundeplan for 2023 ferdigstilles innen utgangen av 
november 2022. 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.  

Gjennom budsjettprosessen har Sykehuspartner HF kartlagt behovet for underliggende aktiviteter med 
tilhørende ressursbehov for å levere på de overordnede prioriteringene. 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. I tillegg til videre arbeid med å effektivisere leveranseprosessene, må det gjøres en tydelig 

prioritering på tvers av de ulike porteføljene.  

Gjennom økt bruk av markedet på oppgaver som ikke er definert som kjernevirksomhet vil 

Sykehuspartner øke sin kapasitet på kjernekompetanse. Ved turnover vil behov for ny 
kjernekompetanse prioriteres. For at Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakene som en 
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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.  

 

1.4 Utfordringsbildet 
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. Dette kommer i tillegg til drift- og forvaltning og tjenesteleveranser. Behovet 

og forventningene innen tjenesteinnovasjon er også økende. Summen av disse behovene går ut over 

budsjettert bemanning. Budsjettinnspillet er likevel lagt lavere, da vurderingen er at det er krevende å 

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

Sykehuspartner HF vil videreføre og styrke arbeidet med effektivisering og kontinuerlig forbedring. Gitt 

utfordringsbildet med det store antallet applikasjonstjenester og tilhørende gap mellom avtalte 

forpliktelser og bemanning, må det påregnes at effektivisering og vridning til kjernekompetanse, i 

mange tilfeller vil gå med til å øke kapasitet og leveranseevne på eksisterende tjenester hvor man i dag 

ikke klarer å oppfylle avtalte forpliktelser. 

For å øke kapasiteten på sikt er det helt avgjørende at arbeidet med å redusere variasjon gjennom 

sanering og standardisering i foretaksgruppen videreføres.  I en situasjon der behovet er større enn 

kapasiteten blir det viktig å prioritere på tvers av foretaksgruppen og de ulike porteføljene.  

For bedre å kunne utnytte ressurser i Sykehuspartner HF er overgang fra lokale løsninger til felles 

regionale nødvendig, dette krever langsiktig strategi og satsning.  

Aktiviteter som støtter opp under utvikling og økt bruk av fellestjenester, etablering av regionale 

tjenester og nye satsningsområder hos Helse Sør-Øst vil prioriteres. I praksis vil dette få betydning for 

hvilke versjonsoppgraderinger og leveranser på lokale løsninger som vil bli gjennomført i løpet av året. 

Den største utfordringen er imidlertid at det pågår mange store løp, som tilfører Sykehuspartner HF 

helt nye oppgaver, og som vil kreve ressurser til drift og forvaltning. Blant disse er:  

• DIPS Arena 

• Helselogistikk fase 3, og påfølgende forvaltning 

• Reg-ERP 

• EPJ 

• RAM  

• M365 - Samhandling 

• STIM moderniseringsprosjekter 

• Sikkerhetsprosjekter 

• Byggeprosjektene (RAD, OSBL, ARH, NDS++) 

Det er viktig at det fremover etableres en praksis der det i tillegg til å budsjettere for avskrivninger 

settes av budsjett til livsløpskostnader (drift og tjenesteforvaltning) når prosjekter vedtas gjennomført, 

og at økonomisk langtidsplan og budsjett gjenspeiler de beslutningene som er fattet. Som en 
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tommelfingerregel bør det settes av like mye budsjett til drift og forvaltning som avskrivningsbeløpet i 

en femårsperiode. På samme måte som det må budsjetteres for nye initiativ vil Sykehuspartner HF 

frigjøre kapasitet gjennom å effektivisere innenfor eksisterende tjenester og dreie kompetanse og 

medarbeidere over til nye tjenester. 

Vi ser også at det for Sykehuspartner er vanskelig å optimalisere avtalebasen på grunn av tilførsel av 
nye avtaler og utvidelse av eksisterende avtaler. Budsjett 2023 inkluderer en betydelig kostnadsøkning 

knyttet til avtalekostnader hos Sykehuspartner HF. Bildet er sammensatt og økningen skyldes både 

bestillinger gjort av helseforetakene, overføring av eksisterende avtaler fra helseforetak, regionale 
prosjekter som krever forvaltning (hvor forvaltning og drift ikke er tilstrekkelig estimert og ivaretatt), 
nye sikkerhetsløsninger og generelle volumøkninger. Lav grad av regional standardisering medfører at 

få avtaler går ut. 

  

 

2 Budsjettinnspill 2023 
 

Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett omfatter hovedsakelig drift og forvaltning av eksisterende, nye 
og utvidede tjenester. Den økonomisk utviklingen er beregnet ut fra nåværende kostnadsnivå, økt 
tjenestenivå, volumvekst og planlagte prosjekter. Stadig økende leveransenivå gir behov for økt 

ressursinnsats og avtalekost. En risikobasert vurdering og prioritering av leveransene vil måtte gjøres 

gjennom året.  

Budsjettinnspillet for 2023 påvirkes av noen vesentlige endringer sammenlignet med det som ble lagt 
til grunn i økonomisk langtidsplan. De største endringene er: 

• Økte rentekostnader      +   59 millioner kroner  

• Økte strømkostnader       +   50 millioner kroner 

• ERP Sykehusapotekene      +   15 millioner kroner 

• Samhandling M365      +     8 millioner kroner 

• Økte avtalekostnader IKT (volum, nye avtaler, sikkerhet mm) + 113 millioner kroner 

• Økt satsning innen arkitektur; lettvektskoding, sky                       
og infrastrukturkoding (IAC)     +    9 millioner kroner 

• Avskrivninger (STIM, Windows 10, Regional IKT)  -   43 millioner kroner  
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2.1 Sykehuspartner HFs resultatbudsjett 
 

 
Tabell: Totalt driftsbudsjett for Sykehuspartner HF – 2023. ØLP 2023 er indeksjustert (i)  

 

 Basisramme 
I budsjettforslaget er finansiering via basisramme satt til 343 millioner kroner, som er 8 millioner 

kroner over økonomisk langtidsplan. Dette skyldes at Windows 10 prosjektene planlegger med en 

utvidelse av prosjektfasen fra januar til hhv april og juni 2023, noe som medfører en økning i 
driftskostnader på ca. 29 millioner kroner. I tillegg er strategiske prosjekter, som ikke er en del av daglig 

drift, (Helselogistikk fase 4 -planfasen, M365, og nytt Service Management-verktøy) inkludert.   

Basisfinansieringen inkluderer også 100 millioner kroner reservert til å håndtere det akkumulerte 

underskuddet per 31. desember 2018 i Sykehuspartner HF, 243 millioner kroner til finansiering av 
driftskostnader i Programprosjekter.  
   

 Driftsinntekter 
Driftsinntekter gjenspeiler tjenestepriser med unntak av inntektsstrømmer for konsulentinntekter og 
basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle 

kundetjenestene fra både IKT og Administrative fellestjenester, periferiutstyr, brukerstøtte og 

felleskostnader, sikkerhet og utvikling og eventuell gjennomfakturering av kostnader. SLA-
oppgraderingene finansieres gjennom driftsinntektene. I det videre arbeidet med detaljering av 
budsjett på tjenesteprisnivå vil dette bli stykket opp ytterligere mot de forskjellige kundetjenestene og 
helseforetakene.  

Driftsinntekter i budsjettinnspillet er 5 046 millioner kroner og er 277 millioner kroner høyere enn 

forutsatt i indeksjustert økonomisk langtidsplan.  
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 Konsulentinntekter og aktiverbare time 
Konsulentinntekt og aktiverbare timer må ses i sammenheng. Dette er summen av Sykehuspartner HFs 

ressursinnsats i prosjekter og leveranser som enten kan viderefaktureres eller aktiveres. Det er 
budsjettert med leveranser for 394 millioner kroner i timeleveranser, som utgjør en økning på 60 
millioner kroner over nivå i budsjett 2022. Det betyr at 250 årsverk (14 % av antall årsverk) skal bidra 

inn i prosjekter i 2023.  

Tilgjengelige ressurser benyttes til store leveranser som STIM, Windows 10, regional IKT-

prosjektportefølje, Regional forbedring, leveranser til nye sykehusbygg og tjenesteendringer. Den 
totale etterspørselen innenfor disse områdene er større enn tilgjengelige interne ressurser og dette 

håndteres gjennom bruk av ekstern bistand og tjenestekjøp i leverandørmarkedet.   

I tillegg er det budsjettert med 65 årsverk til SLA-oppgraderinger som blir finansiert via tjenestepris. 
 

 Driftskostnader  
 

Lønnskostnader  

 
Tabell: Personalkostnader fordelt på kontogruppe  

 

Totale lønns- og personalkostnader utgjør 1 946 millioner kroner og består av direkte lønn, feriepenger, 

overtid, pensjon og annen lønn – herunder arbeidsgiveravgift. Lønnskostnadene er økende på grunn av 

økte behov for nye årsverk til drift og forvaltning av nye tjenester, arbeid i prosjekter og utskifting av 

eksterne konsulenter med egne medarbeidere.  

Det er vurdert som hensiktsmessig å benytte interne ressurser innen Sykehuspartner HFs 

kjernevirksomhet framfor ekstern innleie. Behovet for IKT kompetanse vil være økende og risikoen 

knyttet til ansettelser vurderes som lav. Bruk av egne medarbeidere vil være billigere og arbeidskraften 

vil være mer stabil samtidig som viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Det antas at det 

vil bli utfordrende å rekruttere nødvendig kapasitet i dagens stramme arbeidsmarked.   

Økningen i personalkostnader i forhold til økonomisk langtidsplan skyldes primært bemanningsøkning 

innen Administrative fellestjenester og Teknologi og arkitekturstyring. Videre har lønnsøkningen blitt 

høyere enn forutsatt i økonomisk langtidsplan. 

 

Administrative fellestjenester:  

Budsjett 2022 og ØLP 2023 inneholdt fiktivt høye avtalekostnader og tilsvarende lave lønnskostnader 

knyttet til Regionale HR-tjenester, og dette er korrigert i utkast til budsjett 2023. I tillegg øker 

lønnskostnadene som følge av nye leveranser, stabilisering av kapasitet for å redusere sykefravær som 

har vært høyt over tid, samt vikarbruk. 

 

  

Desember 2021 des.22

Sykehuspartner HF
 Realisert 

2021 

 Budsjett 

2022 

 ØLP (i)

2023 

Budsjett 

2023
 Beløp  % 

Lønnskostnader 1 153 1 292 1 396 1 448 52 4 %

Overtid og ekstrahjelp 55 52 56 55 -1 -3 %

Pensjonskostnad 200 212 222 218 -4 -2 %

Lønnsrefusjoner -48 -33 -35 -37 -2 5 %

Annen lønn 196 237 243 262 19 8 %

Sum personalkostnader 1 556 1 759 1 883 1 946 64 3 %

Avvik ØLP
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Teknologi og arkitekturstyring (TAS) 

Økningen i TAS skyldes en økning i antall FTE på 22 FTE utover nivå i ØLP. Det er lagt opp til en økning 

utover økonomisk langtidsplan innen følgende områder Kompetansesenter Sky (felles plattform), 

Prosess og oppgaveplattform, Nye integrasjonstjenester, Digital tjenesteutvikling, 

Virksomhetsarkitektur, Helhetlig arkitektur, og Information manager (M365). 

 

Varekostnad  
Budsjett for varekostnad gjelder pc-utstyr og telekommunikasjon som anskaffes av helseforetakene, og 

blir viderefakturert til kostpris.  Budsjettert varekostnad er i tråd med økonomisk langtidsplan.  
 

Avskrivninger  
Avskrivningene er redusert i forhold til økonomisk langtidsplan. I hovedsak kommer dette som en 
konsekvens av lavere investeringsnivå i program (STIM og WIN 10), sikkerhetstiltak og lokale investeringer.  

 

Tabellen under viser sammenhengen mellom avskrivninger i økonomisk langtidsplan og budsjett 2023.  

 
Tabell: Avskrivninger i budsjett 2023 sammenlignet med ØLP 2023 og budsjett 2022 
 

Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler  
Lisenser, service og vedlikeholdskostnader utgjør i 2023 1 443 millioner kroner, og er økende i forhold 

til forventet nivå. Budsjett 2023 inkluderer en betydelig kostnadsøkning knyttet til avtalekostnader hos 

Sykehuspartner HF. Flere nye avtaler og utvidelser av eksisterende avtaler er inkludert i avtalebasen.  

Bildet er sammensatt og økningen skyldes både bestillinger gjort av helseforetakene, overføring av 
eksisterende avtaler, regionale prosjekter (hvor forvaltning og drift ikke er tilstrekkelig estimert og 
ivaretatt), nye sikkerhetsløsninger og generelle volumøkninger.  Som tidligere er det lagt inn et 
overordnet effektiviseringsmål på ca. 40 millioner kroner for 2023. 

 
Det arbeides aktivt med innkjøpsanalyser og avtaleoptimalisering, spesielt innen IKT-Tjenester og 
Kliniske IKT-tjenester, de to virksomhetsområdene med høyest avtalekostnad. En vesentlig forutsetning 
for effektivisering innen avtalekost er standardisering og redusert variasjon.  
 

Overgang til skytjenester og leieavtaler fører også til økte avtalekostnader, samtidig gir det en 

reduksjon i avskrivninger. 20 millioner kroner er flyttet fra avskrivingskostnad til avtalekostnad. 

Avtalekostnader knyttet til utvidet support forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF. 

  

Sykehuspartner - avskrivninger 
Budsjett ØLP 2023 Budsjett Endring Endring

MNOK 2022 2023 B2023 B23-B22 B23-ØLP

Program (STIM, Win 10) 123 177 156 32 -22

Sikker og stabil drift 262 250 263 0 12

Sikkerhetstiltak 81 90 77 -3 -12

Forvaltning av kundetjenestene 22 31 29 7 -2

Automatisering og effektivisering 17 23 17 0 -6

Utstyrsforvaltning 152 168 164 12 -4

Lokale IKT investeringer 97 120 110 13 -10

Overført fra Regional IKT 481 503 507 26 4

Regional forbedring 25 27 34 9 7

Sykehusbygg 79 96 84 5 -13

Øvrig 13 11 12 -1 1

SUM 1 353 1 497 1 454 101 -43
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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 for å muliggjøre at virksomhetsområdene kan bidra inn i STIM 
og andre programmer 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.  
   

Ekstern bistand benyttes både i drifts- og investeringsprosjekter i Sykehuspartner HF. 

 

 
Tabell: Ekstern bistand i drift (driftskostnader) 

 

Tabellen over viser driftsbudsjettet for ekstern bistand i Sykehuspartner HF. Tallene inkluderer 

ekstern bistand til prosjekter i program. Ekstern bistand ble tatt kraftig ned i ØLP. Prognose/trend 
for 2022 viser at behovet fra virksomhetsområdene ligger høyere. Med unntak av Program og 

Administrative fellestjenester er budsjett likevel på nivå forutsatt i ØLP eller lavere.  

Program inkludert strategiske prosjekter: øker med 40 millioner kroner i forhold til ØLP, men er 

vesentlig lavere enn budsjett og prognose 2022.  29 millioner kroner av økningen skyldes at WIN 10 

prosjektene forlenges 6 måneder inn i 2023.  

IKT-tjenester: Gjennom 2021 og 2022 har innleie av eksterne konsulenter vært betydelig høyere enn 

budsjett 2023. Innleie utgjør i stor grad backfill for ressurser som allokeres til prosjekt, og dette 
utgjør en betydelig risiko i budsjettforslag for 2023 (prosjektgjennomføring / kostnader). 

Administrative fellestjenester: Sum konsulenter gjelder blant annet: 
- Timer til løpende forvaltning og oppgradering ERP, som tidligere har blitt behandlet som 

avtalekostnad. +17 millioner kroner. 
- Ekstern bistand M365 +3 millioner kroner 

- Spesialkompetanse, revisjoner, sikkerhetsavvik, stabilisering av tjenester +5 millioner kroner.   
- Ekstern bistand inkluderer også viderefakturering med 17 millioner kroner.  Dette er i hovedsak 

knyttet til finansiering av prosjekter finansiert over rammen til Regional forbedring. 

Andre driftskostnader  
Under samleposten «andre driftskostnader» inngår blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni, 

møtekostnader og strøm. Økte strømkostnader knyttet til datasentrene er beregnet til 50 millioner 

kroner og er hovedårsaken til at kontogruppen ligger over økonomisk langtidsplan. Husleiekostnader er 

hovedsak nøkkelbasert (kostnad per ansatt) og videreføres på samme nivå gjennom perioden og følger 
dermed utviklingen i antall medarbeidere.  

Desember 2021des.22

Ekstern bistand - totalt  Realisert 

2021 

 Budsjett 

2022 

 ØLP (i)

2023 

Budsjett 

2023

 Beløp  % 

(1) Stab Sykehuspartner 17 8 9 11 2 27 %

(2) Drift 4 2 -8 0 8 -100 %

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

(4) Administrative fellestjenester 30 32 35 45 11 31 %

(5) Teknologi- og arkitekturstyring 0 2 1 2 1 66 %

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 30 27 20 18 -2 -12 %

(7) IKT-Tjenester 71 57 50 49 -1 -1 %

(8) Kliniske IKT-Tjenester 38 38 29 32 3 10 %

(9) Program 128 222 110 150 40 36 %

Totalt 325 397 251 313 62 25 %

Avvik ØLP
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Finans  
Rentekostnader er først og fremst renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF, beregnet ut 

fra investeringsomfang og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale finanskostnader for 2023 
er beregnet til 180 millioner kroner, som er 59 millioner høyere enn økonomisk langtidsplan. 

Driftsresultat  

Med de forutsetningene som er tatt vedrørende driftsinntekter, basisramme, konsulentinntekt og 
arbeid i aktiverbare prosjekt har Sykehuspartner HF et resultat på 100 millioner kroner i 2023, som er 
likt med økonomisk langtidsplan.  

 

 

2.2 Gevinstrealisering 
Det er fokus på å identifisere effektiviseringsområder. Hvert enkelt virksomhetsområde følger opp 
gevinstmuligheter i egen linje.  
 
De store effektiviseringsgevinstene er koblet til standardisering og regionalisering av 
tjenesteporteføljen gjennom reduksjon av unødig variasjon og kompleksitet. Dette er langsiktige 

prosjekter og det vil ta tid å realisere de store effektene. Standardisering av tjenesteporteføljen vil 

kreve betydelig innsats fra Sykehuspartner HF, helseforetakene og Helse Sør-Øst.  En betydelig andel av 
de applikasjonene som har blitt sanert så langt har ikke hatt avtalefestet drift og forvaltning.  

Tjenestenivået fra Sykehuspartner HF er økende og veksten i kostnadsbasen er lavere enn den 
forventede veksten i leveranser.  Dette betyr at virksomhetsområdene må realisere 
effektiviseringseffekter, samt prioritere hvordan ressurser benyttes gjennom 2023.  
 
Effektivisering er knyttet til følgende hovedområder: 

 Økt leveranseevne  

 Sanering og standardisering 

 Redusert bruk av eksterne konsulenter 

 Kjøp av standardiserte tjenester og aktiv bruk av leverandørmarkedet 

 Prosessforbedring og strømlinjeforming av tjenestene  

 Forbedret leveransekvalitet  

 Økt bruk av automatisering og robotisering av arbeidsprosesser 

 Optimalisering av avtaler, blant annet lisenser og standardverktøy 

 Kapasitetsstyring 

Sykehuspartner HF har styrket innsatsen for å bedre leveranseevnen og øke samlet leveransekapasitet. 

Viktige innsatsområder er effektivisering av leveranseprosessen og reduksjon av unødvendig ventetid i 
prosessen. 

 

2.3 Årsverk (FTE)  
Sykehuspartner HF gjennomfører de nærmeste årene et stort løft i form av standardisering, sanering 
og infrastrukturmodernisering, i tillegg til løpende drift og oppgradering av dagens løsninger. Dette 
krever økt antall ressurser ut over det som frigis av kapasitet gjennom effektivisering. Sykehuspartner 

HF har også et betydelig antall innleide konsulenter. Sykehuspartner HF ønsker å benytte egne 

medarbeidere i roller hvor det er viktig å bygge kompetanse internt. Det vil likevel være behov for å 

benytte konsulenter for å øke kapasiteten og sikre kompetanse. I tillegg har det vist seg vanskelig å 
rekruttere IKT medarbeidere i dagens arbeidsmarkedet.  
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Per august 2022 er 20% av alle timer (drift og investering) i Sykehuspartner HF ført av eksterne. Ekstern 
innleie gir fleksibilitet i arbeidsstyrken og er nødvendig for å håndtere midlertidige behov for kapasitet 

og spesialkompetanse. Innleie over en lengre periode bør erstattes av faste ansatte hvis behovet for 
kompetansen er vedvarende og innenfor Sykehuspartner HFs kjerneområder.  
Sykehuspartner HF har budsjettert med en bemanningsøkning som ligger noe over økonomisk 

langtidsplan. Økning innen Administrative tjenester gjelder nye tjenester, mens økningen innen 
Teknologi og arkitekturstyring gjelder arkitektursamarbeid mellom Helse Sør Øst RHF og 
Sykehuspartner HF samt oppbygging av nye tjenester. 

 

 
Tabell: Utvikling i antall FTE i Sykehuspartner HF (Brutto FTE inkluderer overtid mv.)  

 

STAB 

Økning i STAB / Sikkerhet er i sin helhet knyttet til HR støtte til virksomhetsområdene. 
Virksomhetsområdene melder at de har behov for økt lederstøtte. 

 

Kunde- og servicetjenester: 

Tilføres flere oppgaver og forventer et høyere antall henvendelser med samme bemanning. 

 

Administrative fellestjenester:  

Redusere sykevikarer og overtid, håndtere nye leveranser, regelendringer og bidra inn i regionale 
prosjekter.  

Økning utover ØLP er knyttet til: Stabilisere Reg.HR +15, Tolketjeneste/spørreundersøkelse +3 FTE, REG 
ERP SA og øvrig + 5FTE, M365 +5 FTE. 

 

Teknologi- og arkitekturstyring (TAS): 

Økt antall ressurser innenfor følgende områder, Felles plattform, Prosess og oppgaveplattform, Nye 

integrasjonstjenester, Digital tjenesteutvikling, Virksomhetsarkitektur, Helhetlig arkitektur, og 
Information manager. 

 

Prosjekt og Leverandørstyring:  

Begrenset økning grunnet stramt arbeidsmarked. I den grad det er mulig vil man ansette flere, men 

disse vil da arbeide i prosjekt og generere inntekt (aktivering eller konsulent). Det er stadig et ønske å 
økte kapasiteten til prosjekter, samt benytte egne ansatte framfor innleie. 

 

IKT-Tjenester:  

Utskiftning av timefakturerende konsulenter, samt styrket leveransekapasitet innen utvalgte områder 

hvor kapasiteten er tøyd. Leveransemengden er sterkt økende. Forutsatt en underliggende 

effektivisering på 5% for å dekke økt leveransemengde. 

 

 

Desember 2021des.22

FTE (UB)  Realisert 

2021 

 Budsjett 

2022 

 ØLP (i)

2023 

Budsjett 

2023

 Beløp  % 

(1) Stab Sykehuspartner 110 118 116 119 3 3 %

(2) Drift 25 0 -25 -100 %

(3) Kunde- og servicetjenester 230 231 231 234 3 1 %

(4) Administrative fellestjenester 281 289 301 330 29 10 %

(5) Teknologi- og arkitekturstyring 35 47 47 69 22 47 %

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 266 287 306 286 -20 -7 %

(7) IKT-Tjenester 452 475 483 485 2 0 %

(8) Kliniske IKT-Tjenester 287 316 343 346 3 1 %

(9) Program 0 14 0 0 0

Totalt 1 661 1 778 1 852 1 868 16 1 %

Avvik ØLP
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Kliniske IKT-Tjenester:  

Har underkapasitet og etterslep som må lukkes, samt nye tjenester og utvidelser i eksisterende 

tjenester. ØLP inkluderte 5 FTE til EPJ og 12 til nye tjenester, utover dette er det budsjettert med 9 FTE 

til Sykehusbygg. 

 

2.4 Program: STIM, Windows 10 og strategiske prosjekter  
 
For både 2021 og 2022 har program STIM brukt mindre midler enn disponibelt i budsjett. Det har 
derfor vært et særlig fokus på å utarbeide et budsjett for 2023 som er mulig å realisere. Flertallet av 
prosjektene er nå i gjennomføringsfase. 

Risiko knyttet til bemanning av prosjekter og uforutsigbarhet i utstyr- og tjenesteleveranser er 
innarbeidet i budsjett 2023 på prosjektnivå. Totalnivå kan derfor være noe høyere enn det som lar seg 
realisere. Programmet ønsker at hvert enkelt prosjekt skal opprettholde sine planer.  

Driftskostnadene er totalt 8 millioner kroner høyere enn økonomisk langtidsplan (ikke indeksjustert). 
Videreføring av prosjekt Windows 10 gir en økning mot ØLP på 29 millioner kroner. I tillegg utgjør det 
nye prosjekt knyttet til M365, nytt service management system og helselogistikk til sammen en økning i 
driftskostnader på 19 millioner kroner. STIM prosjektene har en reduksjon i driftskostnader mot ØLP på 
32 millioner kroner, som følge av avstemming av planer mot prosjekt felles plattform i prosjekt 
tjenestemigrering og at prosjekt knyttet til tilgangsstyring ikke blir gjennomført.  

Investeringene er 75 millioner kroner lavere enn ØLP, og dette skyldes i hovedsak prosjekter som ikke 
blir gjennomført: alarm og meldingstjenester (52 millioner kroner), kontaktsenter (11 millioner kroner) 
og tilgangsstyring (13 millioner kroner). I tillegg er leveranser i prosjekt regional telekomplattform 
forskjøvet ut i tid (44 millioner kroner).  Prosjekt knyttet til oppgradering av lokale IKT-rom innen 
Nettverk (+19 millioner kroner), mobilitetsplattform sky inkludert i arbeidsflate (+9 millioner kroner) og 
M365 (+35 millioner kroner) reduserer avviket noe.   

 
 
 

 
 

 
Tabell: Drift og investering i program STIM og øvrige prosjekt 
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Windows 10   

Windows 10 prosjektene har meldt inn et budsjettbehov i 2023 på totalt 50 millioner kroner, hvorav 41 

millioner kroner er driftskostnader og 9 millioner kroner er investeringer. Dette er som følger av at 
Windows 10 fase 2 og 3 har måttet forlenge prosjektperioden til henholdsvis mars for fase 2 og juni 
2023 for fase 3. Dette øker driftskostnadene med 29 millioner kroner og investeringene med 8 
millioner kroner, totalt 36 millioner kroner i 2023 i forhold til økonomisk langtidsplan. Beløpene er 

innenfor godkjente businesscaser for prosjektene.  

 

 

2.5 Investering 
 

Totalt investeringsnivå er tatt ned med 56 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan (ikke 
indeksjustert). 

Program: 

• STIM: Reduserte investeringer hovedsakelig innen  

- Telekom med -103 millioner kroner (alarm og meldingstjenester (52 millioner kroner), 

kontaktsenter (11 millioner kroner) og leveranser i prosjekt regional telekomplattform 
forskjøvet ut i tid (44 millioner kroner).   

- Tilgangsstyring (-13 millioner kroner)  

- Prosjekt knyttet til oppgradering av lokale IKT-rom innen Nettverk (+19 millioner kroner), 
mobilitetsplattform sky inkludert i arbeidsflate (+9 millioner kroner) 

• Win10: Prosjekt forlenges +8 millioner kroner 

• M365: Nytt prosjekt i SPHF med estimert investering på +35 millioner kroner i 2023.  

 

Automatisering og effektivisering: 

• Delportefølje «Automatisering og effektivisering» inkluderer investering til «Modernisering og 
effektivisering testmiljø». Sykehuspartner HF er avhengig av å gi prioritet til prosjekter og 
initiativ i denne porteføljen for å kunne ta ut effektiviseringspotensial. 

 

 
Tabell: Investeringer i budsjett  

Sykehuspartner HF -  investeringer Reg. Bud. Prog. Bud.

MNOK 2021 2022 2022 2023 2023 2023

STIM 142 399 174 447 332 -115

WIN 10 51 77 69 1 9 8

Trådløst nett fase II 11 0 23 54 52 -2

Helselogis tikk 0 0 0 0 0 0

M365 0 0 0 0 35 35

Reservert l ikvidi tet STIM 0 -50 0 0 0

SUM Program 204 426 266 502 428 -75

Sikker og s tabi l  dri ft* 237 265 265 265 265 0

Sikkerhetsti l tak (CERT og Øvrig) 25 90 59 90 91 1

Forvaltning av kundetjenestene 41 40 31 40 32 -8

Automatisering og effektivisering 17 45 20 22 47 25

Sum øvrig 320 440 375 417 436 19

Totalt 525 866 641 920 863 -56

Andre investeringer i regionen MNOK

Utstyrs forvaltning 178 225 195 225 225 0

Lokale IKT investeringer 118 115 116 102 102 1

Annet (Korona, LHL bygg, mm) 9 0 2 0 0 0

Totalt 306 340 313 327 327 1

Samlet investeringsnivå 830 1 206 954 1 246 1 190 -56

ØLP
Endring fra 

ØLP
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