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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF  23. november 2022 

 
 
 
SAK NR 104-2022 

 
 
BUDSJETT 2023 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar budsjett for 2023 med sum inntekter 5 481 millioner kroner, sum 
driftskostnader inkludert finanskostnader 5 381 millioner kroner, og et resultat etter 
finanskostnader på 100 millioner kroner.  
 

2. Styret vedtar investeringsbudsjett for 2022 på 1 104 millioner kroner inkludert lokale IKT 
investeringer. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. I tillegg kommer investeringsbudsjett fra den regionale IKT-
prosjektporteføljen. 
 
Styret tar til orientering at i investeringsbudsjettet for 2023 er finansieringen for anskaffelser 
av periferiutstyr i Sykehuspartner HF endret fra finansiell leie til kjøp. Det vil være en 
overgangsperiode på starten av året der begge finansieringsformene vil bli benyttet. 

 
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer basert på 

kvalitetssikring av budsjettet. 
 
 
 
 
Skøyen, 16. november 2022 
 
 
 
Hanne Tangen Nilsen 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

I saken presenteres budsjett for Sykehuspartner HF for 2023. 

 

 

2. Hovedpunkter 

I møter med Helse Sør-Øst har Sykehuspartner HF presentert et forslag til budsjett for 2023 hvor 

kostnadsnivået er høyere enn økonomisk langtidsplan (ØLP).  

Opprinnelig spilte Sykehuspartner HF inn et budsjettforslag med en økning i driftsinntekter på 277 

millioner kroner, jf. sak 097-2022. Som styret ble orientert om i møte 20. oktober 2022 er det etter 

dialog med Helse Sør-Øst RHF vært nødvendig å redusere forslaget til budsjettramme for 2023.  

Sykehuspartner HF leverte revidert forslag som innebar en økning på 130 millioner kroner i forhold 

til indeksregulert ØLP, mens endelig budsjettramme er 81 millioner kroner over indeksregulert ØLP. 

Økningen på 81 millioner kroner i forhold til indeksregulert ØLP begrunnes med økte 

strømkostnader, økte rentekostnader og nye tjenester (ERP til sykehusapotekene). 

Sykehuspartner HF anerkjenner helseforetakenes utfordringer knyttet til økonomiske 

rammebetingelser, og har jobbet for å få budsjetterte kostnader ned til ønsket nivå og innenfor 

håndterbar risiko. Det må imidlertid påpekes at ytterligere 49 millionene, utover de 147 millionene, 

er krevende å håndtere og derfor utgjør en økonomisk risiko.  

Kostnadene i Sykehuspartner HF er i all hovedsak knyttet opp mot leverandøravtaler og 

personalkostnader. Kostnadspostene har en pris- og lønnsutvikling i 2022 som langt overstiger 

deflator i statsbudsjettet.  Kontraktene blir som oftest prisjustert automatisk basert på KPI indeks fra 

Statistisk sentralbyrå.   

Sykehuspartner HF registrerer i tillegg at summen av initiativ i foretaksgruppen resulterer i økte 

avtalekostnader utover nivået hensyntatt i økonomisk langtidsplan og at det tilkommer tjenester 

som helt eller delvis ikke er innarbeidet. 

Sykehuspartner HF jobber med effektivisering, men initiativene innen sanering, automatisering og 

optimalisering gir ikke tilstrekkelig effekt til å kompensere for kostnadsvekst og volumvekst. 

Realisering av store kostnadsgevinster krever store løft, hvor effekten først kommer når porteføljen i 

stor grad er standardisert. 

Sykehuspartner HF vurderer at effektene av kostnadstiltakene som er identifisert for å nå vedtatt 

ramme fra Helse Sør-Øst RHF vil påvirke tjenestenivået, herunder sikker og stabil drift. Prosjekter 

kan få redusert intern bemanning og økte kostnadene som følge av økt ekstern bemanning. 

Sykehuspartner HF har risiko knyttet til teknisk gjeld (EOL/EOS) og foreslåtte tiltak vil øke 

sannsynlighet for flere driftshendelser. Problemløsningstiden vil øke på tjenester hvor supportnivået 

reduseres eller supportavtaler sies opp, og support til høyere kostnad må bestilles som 

enkeltoppdrag ved behov. Konsekvensene av tiltakene er ikke avstemt med helseforetakene.  

Eksempler på områder som berøres av nedjustert SLA innen det kliniske området:  

• Utsettelse av en av to Metavision-oppgraderinger.  

• Utsettelse av RAM-oppgradering som vil påvirke fremdrift for prosjektet med å ta frem 

regional tjeneste i stabiliseringsfase. Det er ukjent hvordan dette påvirker multimedia.  

• Utsettelse av EPJ-oppgradering (DIPS Classic) som betyr at OUS-funksjonalitet blir førende for 

øvrige foretak som skal inn på løsningen, og ingen ny funksjonalitet tilkommer etter OUS.  
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• Utsettelse av oppgradert talegjenkjenning, med konsekvens at neste generasjon 

talegjenkjenning ikke blir tilgjengelig.  AHUS, SSHF, STHF, SIHF og VVHF kommer ikke over på 

konsolidert base. Vi kan derfor ikke hente ut stordriftsfordeler. 

• Utsettelse av PACS på Vestre Viken, som betyr at løsningen må stå til bygg er sluttført. EOL vil 

trolig føre til utfordringer rundt funksjonalitet og sårbarheter. 

Mindre initiativer vil også bli berørt, eksempelvis vil ikke all ønsket funksjonalitet bli levert. Det er 

sannsynlig at kuttene vil påvirke leveranser på kundeplan, og at bemanningsbehov som ikke er 

konkludert i prosjektfasen (eksempelvis. helselogistikk 2023 og RDAP) blir vanskelig å håndtere. 

Gjennomføring av prosjekter, tjenesteutvidelser, nye tjenester må vurderes og prioriteres løpende.  

Sykehuspartner HFs budsjett anses som krevende når man samtidig skal forbedre leveransetider og 

stå for betydelige leveranser innenfor regionale prosjekter, bygg, modernisering av nettverk og øvrig 

infrastruktur.  

 

 

2.1  Økonomiske hovedtall   
     

Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett omfatter hovedsakelig drift og forvaltning av eksisterende, 
nye og utvidede tjenester. Hovedtallene for budsjett 2023 er som følger: 

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

 

Inntekter 

 
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 noen strategiske prosjekter, som ikke er en del 

Desember 2021 des.22

Sykehuspartner HF
 Realisert 

2021 

 Budsjett 

2022 

 ØLP (i)

2023 

Budsjett 

2023
 Beløp  % 

Basisramme 389 432 335 343 8 3 %

Driftsinntekter 4 039 4 512 4 770 4 850 81 2 %

Konsulentinntekt 179 200 283 287 4 1 %

Sum driftsinntekter 4 607 5 143 5 388 5 481 93 2 %

Lønnskostnader 1 153 1 292 1 396 1 419 23 2 %

Overtid og ekstrahjelp 55 52 56 46 -10 -17 %

Pensjonskostnad 200 212 222 217,8 -4 -2 %

Lønnsrefusjoner -48 -33 -35 -38 -3 8 %

Annen lønn 196 237 243 248 4 2 %

Sum personalkostnader 1 556 1 759 1 883 1 893 11 1 %

Aktiverbare timer -97 -134 -112 -112 0 0 %

Varekostnad 58 43 39 41 2 5 %

Avskrivninger 1 306 1 353 1 497 1 417 -80 -5 %

Lisenser,service og vedlikehold 1 114 1 329 1 366 1 437 72 5 %

Ekstern bistand 326 397 251 252 1 0 %

Andre driftskostnader 220 239 242 282 39 16 %

Sum driftskostnader 4 483 4 985 5 166 5 210 45 1 %

Driftsresultat 124 158 222 270 49 22 %

Nettofinans 24 58 122 170 49 40 %

Resultat 100 100 100 100 0 0 %

Andre nøkkeltall:

Konsulentinntekt & aktivering 275 334 395 399 4 1 %

Gjennomsnitt antall FTE 1 621 1 748 1 815 1 793 -21 -1 %

UB antall FTE 1 661 1 775 1 852 1 830 -22 -1 %

Avvik ØLP
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av daglig drift, (Helselogistikk fase 4 -planfasen, M365, og nytt Service Management-verktøy) 
inkludert i programporteføljen.   

Basisfinansieringen inkluderer også 100 millioner kroner reservert til å håndtere det akkumulerte 
underskuddet per 31.12.2018 i Sykehuspartner HF, og 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, 
felleskostnader, sikkerhet samt direkte gjennomfakturering av kostnader. SLA-oppgraderingene 

finansieres gjennom driftsinntektene.  

Driftsinntekter i budsjettinnspillet er 4 850 millioner kroner som er 81 millioner kroner høyere enn 

forutsatt i indeksjustert økonomisk langtidsplan.  
 
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 faktureres eller aktiveres. Det er 

budsjettert med leveranser for 399 millioner kroner i timeleveranser, som utgjør en økning på 65 

millioner kroner over nivå i budsjett 2022. Det betyr at ca. 260 årsverk (15 % 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. Behov 

for økt kapasitet håndteres gjennom bruk av ekstern bistand og tjenestekjøp i leverandørmarkedet.   

 

Driftskostnader  
 

Lønnskostnader  

 
Tabell: Personalkostnader fordelt på kontogruppe  

 

Totale lønns- og personalkostnader utgjør 1 893 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 og arbeid i 

prosjekter.  

 

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 Sykehuspartner HF er i prosess om kostnadsfastsettelse, og 

overdragelse av ressurser fra Sykehusinnkjøp HF til Sykehuspartner HF. 

Desember 2021 des.22

Sykehuspartner HF
 Realisert 

2021 

 Budsjett 

2022 

 ØLP (i)

2023 

Budsjett 

2023
 Beløp  % 

Lønnskostnader 1 153 1 292 1 396 1 419 23 2 %

Overtid og ekstrahjelp 55 52 56 46 -10 -17 %

Pensjonskostnad 200 212 222 217,8 -4 -2 %

Lønnsrefusjoner -48 -33 -35 -38 -3 8 %

Annen lønn 196 237 243 248 4 2 %

Sum personalkostnader 1 556 1 759 1 883 1 893 11 1 %

Avvik ØLP
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Forslag i statsbudsjettet for 2023 om økt arbeidsgiveravgift på 5% av lønninger utover 750-tusen er 

ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Det er en forventning om at økt kostnad vil bli kompensert. 

 

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 i dagens stramme arbeidsmarked.   

Økningen i personalkostnader i forhold til økonomisk langtidsplan skyldes primært 

bemanningsøkning innen Administrative fellestjenester, IKT-tjenester og Teknologi og 

arkitekturstyring. Dette omhandler blant annet nye leveranser, stabilisering av kapasitet for å 

redusere sykefravær, oppbygging av nye tjenester og kompetanse (sky, low code, IaC). Videre har 

lønnsøkningen blitt høyere enn forutsatt i økonomisk langtidsplan. 

 

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. Investeringene er tatt ned i revidert budsjettforslag.  

 
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 1 437 millioner kroner, og er økende i 
forhold til forventet nivå. Budsjett 2023 inkluderer en betydelig kostnadsøkning knyttet til 
avtalekostnader hos Sykehuspartner HF. Nye avtaler, utvidelser av eksisterende avtaler og forventet 

prisstigning 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. Overgang til skytjenester og 
leieavtaler fører også til økte avtalekostnader, samtidig gir det en reduksjon i avskrivninger. 

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 262 250 245 -18 -6

Sikkerhetstiltak 81 90 73 -7 -16

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 95 -2 -25

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 1 417 64 -80
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Det er lagt inn et betydelig krav til effektivisering i avtaler innen IKT-tjenester og Kliniske IKT-
tjenester.  Det arbeides aktivt med innkjøpsanalyser og avtaleoptimalisering. En vesentlig 
forutsetning for effektivisering innen avtalekost er imidlertid standardisering og redusert variasjon. 
For å lykkes med dette er det helt nødvendig at øvrige helseforetak prioriterer å samarbeid med 
Sykehuspartner HF om dette.  
  

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. Denne 
posten er redusert betraktelig i forhold til dagens nivå og vil kreve en kraftig omstilling for 

Sykehuspartner HF.  Ekstern bistand ble tatt kraftig ned i ØLP og er tatt ytterligere ned i budsjett 

2023. Realisert 2021 og 2022 er over det dobbelte av hva som nå ligger i budsjett 2023 og 
virksomhetsområdene har dermed kun anledning til å leie inn kritisk kompetanse på et minimum. 

Dette utgjør en stor risiko for forsinkelser i prosjektleveranser og flere kritiske driftshendelser.  

Andre driftskostnader  

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

telefoni, møtekostnader og strøm. Disse postene er redusert i forhold til opprinnelig forslag. Økte 

strømkostnader knyttet til datasentrene er beregnet til 40 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.  

Finans  

Rentekostnader er først og fremst renter på mellomværende gjeld mot Helse Sør-Øst RHF, beregnet 

ut fra investeringsomfang og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale finanskostnader for 
2023 er beregnet til 170 millioner kroner, som er 49 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.  

    

Investeringer 

Totalt investeringsnivå er tatt ned med 142 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan (ikke 

indeksjustert). 
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Tabell: Investeringer i budsjett  

 

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.  

 

Sikker og stabil drift  

Redusert med 50 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan. Reduksjonen gir økt teknisk 

gjeld og risiko for flere driftshendelser. Avskrivninger blir lavere som følge av lavere investeringer.  

 

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. 

 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Som understreket i saken anerkjenner Sykehuspartner HF den økonomiske situasjonen i regionen og 
helseforetakenes utfordringer knyttet til økonomiske rammebetingelser. Det er derfor vært jobbet 
med å få budsjetterte kostnader ned til ønsket nivå og innenfor håndterbar risiko. Administrerende 
direktør påpeker at de siste reduksjonene i budsjettrammen er krevende å håndtere og derfor utgjør 

en økonomisk risiko.  

Budsjettrammen krever omstilling på flere områder, og vil kreve ledelsesfokus og -kraft. 
Omdisponering av budsjett vil kunne bli nødvendig gjennom 2023.  

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

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* 237 265 265 265 215 -50

Sikkerhetsti l tak (CERT og Øvrig) 25 90 59 90 69 -21

Forvaltning av kundetjenestene 41 40 31 40 18 -22

Automatisering og effektivisering 17 45 20 22 47 25

Sum øvrig 320 440 375 417 350 -68

Totalt 525 866 641 920 777 -142

Andre investeringer i regionen

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 1 104 -142

ØLP
Endring fra 

ØLP
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Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar budsjett for 2023 med sum inntekter 5 481 
millioner kroner, sum driftskostnader inkludert finanskostnader 5 381 millioner kroner, og et resultat 
etter finanskostnader på 100 millioner kroner. Videre anbefales det at styret vedtar 

investeringsbudsjett for 2022 på 1 104 millioner kroner inkludert lokale IKT investeringer, og at 

styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. I tillegg kommer 
investeringsbudsjett fra den regionale IKT-prosjektporteføljen.  

Det anbefales også at styret tar til orientering at i investeringsbudsjettet for 2023 er finansieringen 

for anskaffelser av periferiutstyr i Sykehuspartner HF endret fra finansiell leie til kjøp, med en 
overgangsperiode på starten av året der begge finansieringsformene vil bli benyttet. Det anbefales 
at styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer basert på 

kvalitetssikring av budsjettet. 
 

 

 


