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1. Hva saken gjelder 

Saken oppsummerer innspill fra foretaksgruppen på arbeidet med å konkretisere strategisk målbilde 
2025 for Sykehuspartner HF med utdypende mål.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Styret fastsatte et overordnet strategisk målbilde for Sykehuspartner HF i sak 008-2021 strategisk 
målbilde 2025, kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Sykehuspartner HF har gjennom 2021 
arbeidet med å konkretisere det strategiske målbildet, og jf. styresak 079-2021 er det gjennomført en 
innspillsrunde i foretaksgruppen. 
  
Det er mottatt seks innspill, og disse kommenteres kort nedenfor.  
 
Sykehuset Østfold HF skriver i sitt innspill at konkretiseringen innehar gode og relevante mål og tiltak, 
og at målbildet peker i en riktig og god retning som imøteses av helseforetaket, og inneholder 
forhold som helseforetaket mener blir viktig i det videre arbeidet. Blant forholdene som blir trukket 
frem er ønsket om insentiver for Sykehuspartner HF til å levere som avtalt og med konsekvenser ved 
avvik. Andre områder trukket frem er økt gjenbruk av tidligere dokumentasjon på ROS-området, at 
effektivisering må synliggjøres i tjenestepris, enklere dialog mellom helseforetakene og utførende 
ledd i Sykehuspartner HF, og at det viktig at Sykehuspartner HF har forståelse og kunnskap om 
helseforetakene (sense of urgency). 
 
Akershus universitetssykehus HF peker i sitt innspill på at helseforetakene har ulike behov og 
forventninger, og at Sykehuspartner HF bør ta hensyn til dette ved utvikling av nye tjenester blant 
annet ved å involvere flere ulike helseforetak ved pilotering, og styrke bruker- og 
kundeinvolveringen. Helseforetaket trekker frem at de opplever at Sykehuspartner HF svarer ut like 
saker ulikt.  
 
Sykehuset Innlandet HF finner også mye bra i dokumentet, og fremhever i sitt innspill noen forhold 
som blir viktige fremover. Spesielt er helseforetaket opptatt av tettere dialog med og om brukerne, 
og viser til at de opplever at de ikke blir hørt, og at Sykehuspartner HF ikke har nok forståelse for 
helseforetakets behov, og er glade for økt bruk av markedet. 

 
Vestre Viken HF peker i sitt innspill på at det strategiske målbildet som er presentert i brevet er i tråd 
med visjonen som Vestre Viken også har for digital transformasjon i helsetjenesten. Helseforetaket er 
imidlertid usikker på realismen i å nå målbildet innen 2025, og etterlyser en mer konkret 
handlingsplan. Helseforetaket mener forholdet mellom foretaket og Sykehuspartner HF i for stor 
grad er et kunde/leverandør-forhold, og ikke et partnerskap. Videre er helseforetaket bekymret for 
Sykehuspartner HFs kapasitet, og mulighet til å levere i henhold til inngåtte avtaler til Nytt sykehus i 
Drammen. Helseforetaket savner tydeligere planer fra Sykehuspartner HF om hvordan det økte 
ressursbehovet skal løses. 
 
Sykehuset Telemark HF fremhever i sitt innspill at dokumentet overordnet har gode prioriteringer og 
at målbildet er ryddig og oversiktlig beskrevet. Helseforetaket understreker viktigheten av helhetlig 
porteføljestyring, på tvers av porteføljer, da helseforetakene må forholde seg til helheten, uavhengig 
av om det er Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuspartner HF som eier prosjektene. Helseforetaket ønsker 
større tilstedeværelse lokalt for at Sykehuspartner HF skal forstå helseforetaket bedre. Det foreslås 
at målingen av kundetilfredshet utvides, slik at flere grupper blir hørt, som IKT-ledere. Helseforetaket 
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ønsker at personvern skulle fått mer plass i dokumentet, og helseforetaket støtter bruk av 
benchmark for å sammenligne Sykehuspartner HF mot andre leverandører.  
 
Oslo universitetssykehus HF skriver i sitt innspill at formen på fremstillingen oppleves som tilgjengelig 
og at målbildet er kommunisert på en likefrem og enkel måte, men at det er behov for en 
konkretisert handlingsplan for å sikre gjennomføringen. Helseforetaket ønsker større tydelighet 
rundt regional styringsmodell, hvilke oppgaver Sykehuspartner HF skal løse og hvordan kompetanse 
skal sikres. Helseforetaket mener at dokumentet mangler fokus på driftsaspektet ute på 
helseforetakene, og at det i tillegg til regionale løsninger er viktig at Sykehuspartner HF også 
understøtte lokale behov. Det pekes på at det er flere områder Oslo universitetssykehus HF er alene 
om, og at disse også må følges opp. 
 
Oslo universitetssykehus HF har i sitt innspill også foreslått konkrete tillegg til dokumentet, alle med 
utgangspunkt i MTU-området. Det vises til at det også for dette området må sikres styrket 
tjenesteleveranse og leveransepresisjon og at dialogen i tilknytning til IKT-grenseflaten for medisinsk-
teknisk utstyr må forbedres. Det forslås også som konkretisering at det i forbindelse med at regional 
samhandlingsmodell for området MTU-IKT gjennomføres, sikres kompetanse på området i samarbeid 
mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF.  
 
Oppsummering og oppfølging av innspill 
Innspillene gir gode tilbakemeldinger på oppsett og innhold i dokumentet.  
 
Basert på forslag fra helseforetakene, er følgende innspill innarbeidet i dokumentet:  

 Under levere som avtalt:  
o Sykehuspartner HF skal sørge for sikker og stabil drift for å bidra til god drift i 

helseforetakene (nytt) 
o Styrket leveransepresisjon og effektive leveransemodeller for ulike 

tjenestekategorier, inklusive MTU og andre lokale løsninger (endret fra Styrket 
tjenesteorientering, prioritering av fellestjenester og tydeliggjøring av ansvar) 

 Under tett på 
o Samkjørt og transparent dialog med kundene - styrke kundeplan og tidligfase 

(endret fra Samkjørt og transparent dialog med kundene - styrke kundeplan) 
o Styrket lokal tilstedeværelse og behovsavklaring (endret fra Styrket 

tidligfase/behovsavklaring) 

 Under felles løft 
o Fremtidsrettet informasjonssikkerhet som også bidrar til å ivareta personvern 

(endret fra Fremtidsrettet informasjonssikkerhet) 
 
Som helseforetakene peker på er det viktig å omsette det strategiske målbildet til konkrete tiltak. 
Dette arbeidet er i gang. Sykehuspartner HF har revidert årshjulet for strategi, mål, plan og budsjett 
for å sikre at prosessene henger sammen, at de kortsiktige mål og handlingsplanene henger sammen 
med det strategiske målbildet og at årsbudsjettene og innspill til økonomisk langtidsplan henger 
sammen med plan og strategidokumentene. Sykehuspartner HF ønsker å styrke informasjonen til 
helseforetakene om status i pågående initiativ og handlingsplaner knyttet til strategisk målbilde, og 
vil ta initiativ til dette via teknologiledermøtet i starten av 2022. Sykehuspartner HF vil fortsette å 
holde helseforetakene informert om STIM i porteføljestyremøtet, og løfte saker til beslutning der det 
må prioriteres mellom helseforetak.    
 
Forslag til KPIer/måltall som skal vise utviklingen på sentrale områder i planperioden inngår i 
dokumentet. Det er ikke gitt innspill på endringer av disse. Innspill om at flere hos helseforetakene 
burde få svare på kundeundersøkelsen, tas med i det videre arbeidet.  
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Flere av innspillene fremhever at samarbeidet mellom helseforetakene og Sykehuspartner HF bør 
styrkes. Dette for at Sykehuspartner HF skal levere bedre gjennom å forstå helseforetakenes behov i 
større grad enn i dag og forstå hva som er viktig, men også utnytte at helseforetakene sitter på 
ressurser som kan støtte Sykehuspartner HF.  Sykehuspartner HF er enig med helseforetakene om å 
utvikle samhandlingen videre, og dette er også en del at målbildet. Et tiltak for å øke forståelsen for 
behovene i foretakene, komme tettere på, styrke dialogen og øke tilstedeværelsen, er etablering av 
kundeteam for hvert helseforetak. Kundeteamene ble etablert i november, og i tett dialog med 
helseforetakene skal teamene utvikles for å understøtte helseforetakenes behov i det daglige. 
Kundeteamene ledes av kundeansvarlig for hvert helseforetak. Sykehuspartner HF ønsker å gå i 
dialog med helseforetakene rundt hvordan samhandlingen kan videreutvikles og vil ta initiativ til 
dette i 2022.   
 
Helseforetakene trekker frem Sykehuspartner HFs leveranseevne og gjennomstrømmingshastighet. 
Dette er et område Sykehuspartner HF har stor oppmerksomhet på, og som har høy prioritet. 
Sykehuspartner HF har satt i gang flere tiltak for å adressere nettopp dette, og det forventes økt 
effekt av dette arbeidet utover i 2022, blant annet for å kunne levere flere leveranser i kundeplan. 
Samtidig observerer Sykehuspartner HF at budsjettene hos helseforetakene for lokal IKT øker, og at 
det fremdeles vil være behov for å løse lokale behov spesielt knyttet til MTU-området uten at alle 
kapasitetsutfordringene hos Sykehuspartner HF knyttet til dette er løst.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Strategisk målbilde for Sykehuspartner HF understøtter regionale strategier og planer, og viser 
retning for Sykehuspartner HFs utvikling fremover. Strategisk målbilde ble vedtatt som en del av 
styresak 008-2021 strategisk målbilde 2025, kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 
Konkretiseringen som nå har vært på innspillsrunde i regionen viser i større detalj hvilke områder 
som er prioritert for å sikre realisering.  
 
Innspillsrunden viser at det er godt engasjement rundt Sykehuspartner HF sitt bidrag i 
foretaksgruppen. I innspillene gis det gode tilbakemeldinger på form og innhold, og at det nå blir 
viktig å sikre gjennomføring av tiltak for å realisere målbildet. Strategisk målbilde er ambisiøst og 
stiller store krav til Sykehuspartner HF, samtidig som en rivende teknologisk utvikling gir nye 
muligheter som Sykehuspartner HF må legge til rette for. Det er derfor viktig at Sykehuspartner HF 
lykkes med å endre seg i tråd med det strategiske målbildet.  
 
Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF i tillegg til å realisere det strategisk 
målbildet, leverer på inngåtte avtaler med helseforetakene, leverer på oppdrag og bestilling og 
gjennomfører prosjekter i tråd med vedtatte planer. Det er nødvendig å utvikle og omstille 
Sykehuspartner HF videre, og det er viktig å ivareta leveransene og sikre kundefokuset i omstillingen.  
   
I strategisk målbilde er utgangspunktet Sykehuspartner HFs rolle som leverandør av regionale 
fellesløsninger, i tråd med regionale strategier og planer, og utvikling av den rollen i tett samhandling 
med eier og helseforetak.  Administrerende direktør ser at det er området rundt leveranser og 
bestillinger som opptar Helseforetakene mest i sine innspill, og utfordringene knyttet til lokale behov 
som er mest i fokus. Samkjøring av prioriteringer, blant annet gjennom helhetlig porteføljestyring på 
tvers av porteføljer kan være et viktig bidrag for å få til dette.  
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Helseforetakene fokuserer på samhandlingen med Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF må ha god 
innsikt i helseforetakenes arbeid og prioriteringer, og det er viktig å utnytte den kompetansen som 
ligger i helseforetakene. Helseforetakene viser gjennom innspillene at Sykehuspartner HF fremdeles 
oppleves å ha et betydelig utviklingspotensiale på dette området. Administrerende direktør er glad 
for at helseforetakene ønsker å bidra positivt til å løse felles utfordringer og vil følge opp dette. 
 
Flere av innspillene peker på behovet for en tydeligere styringsmodell i Helse Sør-Øst. Dette er også 
et av områdene i delstrategi for teknologiområdet i Helse Sør-Øst RHF, og administrerende direktør 
vil fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om dette. Tydeliggjøring av Sykehuspartner HFs rolle i 
regionale utviklingsprosjekter er en del av denne avklaringen.  
 
Sykehuspartner HF vil ta med innspillene fra helseforetakene i det videre arbeidet, ut over de 
endringene som er tatt inn i hoveddokumentet.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar konkretisert strategisk målbilde 2025 for 
Sykehuspartner HF, og at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
 


