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Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar beskrivelsen av fremdrift i arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og 
kjøp av tjenester i Sykehuspartner HF til orientering. 
 

2. Styret støtter at dette arbeidet må ha høy prioritet, og ser dette som et viktig bidrag for å 
styrke leveranseevne og realisering av strategisk målbilde.   
 

3. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
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1. Hva saken gjelder 

I saken orienteres styret om status og planer for arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse 
og økning av samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn 
Det følger av Sykehuspartner HFs vedtekter at Sykehuspartner HF skal utføre ikke-medisinske 

fellestjenester for foretakene innen Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF skal videre yte effektive 

tjenester, med standardiserte løsninger med høy kvalitet innen områdene IKT, lønn/personal og 

økonomi samt andre fellesoppgaver.  

Sykehuspartner HF er i oppdrag og bestilling 2021 (punkt 2.5) gitt i oppdrag å øke samlet 
leveransekapasitet ved bruk av underleverandører.  

Sykehuspartner HF skal følge opp arbeidet med egen kjernevirksomhet, kjernekompetanse og 
kapasitet i egen organisasjon. Viktige fokusområder i 2021 vil være organisasjonsutvikling, 
kompetanseutvikling og strategi for kjøp av tjenester der dette er hensiktsmessig.  

Strategiske målbilde 2025 og fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse for Sykehuspartner 
HF ble vedtatt i styresak 008-2021. Følgende områder ble definert som kjernevirksomhet for 
Sykehuspartner HF fremover: (1) tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer regionale og 
standardiserte fellestjenester, (2) informasjon tilgjengelig for dem som trenger det – sikker og sømløs 
samhandling og informasjonsdeling og (3) katalysator for sykehusenes digitalisering – styrket samspill 
for å støtte helseforetakenes endringsbehov. Arbeidet med kjernevirksomhet og kjernekompetanse 
blir også redegjort for i den ordinære tertialrapporteringen i virksomheten. 

Foretaksgruppen har planlagt og iverksatt bygging av flere nye sykehus, og omfanget av leveranser 
fra Sykehuspartner HF til sykehusbygg øker betydelig i de nærmeste årene. Det er en omfattende 
portefølje av regionale prosjekter som pågår for å understøtte utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten, i tråd med regionale utviklingsplaner. Sykehuspartner HF gjennomfører 
program for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen. Videre pågår det et 
omfattende arbeid med standardisering og sanering, samt oppgradering til Windows 10. 
Sykehuspartner HF arbeider i tillegg med å øke tjenesteleveransene til hvert enkelt foretak, og har et 
vedvarende leveranseetterslep. Alt dette skaper behov for kompetanse og kapasitet fra 
Sykehuspartner HF ut over det som er tilgjengelig. Det stilles derfor store krav til Sykehuspartner HFs 
evne til å videreutvikle leveransekapasiteten, prioritere hvordan egne ressurser benyttes og utnytte 
leverandørmarkedet på en hensiktsmessig måte.  

2.2 Sentrale tiltak og forutsetninger for å lykkes 
I det videre belyses noen forutsetninger og relaterte initiativ som påvirker kjernevirksomhet og 
behov for kompetanse og kapasitet som er sentrale for å lykkes med oppdraget å øke samlet 
leveransekapasitet.  

Sanering og standardisering 
Sykehuspartner HF har som mål å redusere antall unike applikasjoner med 50 pst. i 2022 målt mot 
antall applikasjoner per 2020. Dette er et tids- og ressurskrevende arbeid, og fordrer et tett og 
forpliktende samarbeid mellom Sykehuspartner HF, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Hittil er 
antall applikasjoner redusert med 31 pst.  
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Innen det administrative området er de fleste systemene regionaliserte og standardiserte løsninger. 
Felles regionalt økonomi og logistikksystem (Regional ERP) er i sluttfasen av utrullingen, og i løpet av 
2022 vil etter planen Oslo universitetssykehus HF som det siste helseforetaket ta i bruk løsningen. 
Innen lønn og personalområdet er løsningene regionale og i stor grad standardiserte, og 
Sykehuspartner HF jobber med å nyttiggjøre den høye graden av standardisering på teknologi og 
arbeidsprosesser til å forsterke graden av automatiserte administrative arbeidsoppgaver i 
foretaksgruppen. Innen kompetanse og utdanning samarbeider Sykehuspartner HF også med øvrige 
helseregioner for å få til nasjonal standardisering.   

Til tross for at det er utviklet flere regionale løsninger innen det kliniske området, er majoriteten av 
de løsningene Sykehuspartner HF leverer i dag lokale løsninger. Videre er det lokale installasjoner og 
ulikheter i konfigurering av flere av de regionale løsningene som gjør at oppgraderinger må 
gjennomføres lokalt. Det regionale prosjektet regional elektronisk pasientjournal modernisering skal 
modernisere og videreutvikle IT-funksjonaliteten i pasientadministrasjonssystemet og den 
elektroniske pasientjournalen. IT-systemene skal standardiseres og sentraliseres. Sykehuspartner HF 
tar en sentral rolle i dette gjennom å etablere en felles regional infrastruktur der alle helseforetakene 
i regionen inngår i en felles database og DIPS Arena innføres for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Program STIM vil gjennom nettverksprosjektene standardisere stamnettet, de lokale nettverkene og 
nettverk i datarom i foretaksgruppen. Videre vil programmets etablering av en felles, standardisert 
regional plattform muliggjøre at nye tjenester settes opp på denne og eksisterende tjenester 
migreres til plattformen når det er hensiktsmessig. 

Standardisering av applikasjonsporteføljen fordrer sterk styring fra eier, at helseforetakene er villige 

til å standardisere sine arbeidsprosesser og at Sykehuspartner HF har standardiserte løsninger å tilby. 

Dette krever innsats og vilje i foretaksgruppen som helhet for å nå de målene som her er satt. I 

hvilken grad Sykehuspartner HF kan rette større deler av sin virksomhet mot felles regionale 

tjenester eller trenger å fortsette å sette av vesentlig kapasitet til lokale løsninger, påvirker samlet 

kompetanse og kapasitetsbehov.    

Nye måter å jobbe på – nå og fremover 
Et annet sentralt initiativ for å lykkes med å frigjøre kapasitet til fremtidig kjernekompetanse og 

hensiktsmessig bruke markedet er at Sykehuspartner HF lykkes med organisasjonsutvikling - 

herunder effektivisering av leveranseprosesser, styrking av verdistrømmer og modernisering av 

infrastruktur gjennom program STIM. Moderniseringen vil også i seg selv tilrettelegge for å kunne 

samspille med markedet på nye måter.   

Sykehuspartner HF gjennomfører i 2021 egne initiativ på tvers av virksomheten som skal bedre 

arbeidsflyt, øke leveranseevne, gi kundeverdi raskere og muliggjøre gevinstuttak. Leveransefabrikken 

er ett eksempel på tiltak som gir flere og bedre leveranser til helseforetakene og skal redusere 

kompleksiteten i egen organisasjon. Leveransefabrikken bruker tverrfaglige team på tvers av 

virksomhetsområdene og spisses inn mot å forbedre ressursflyt gjennom å redusere/eliminere 

flaskehalser i leveranseprosessene. Et annet eksempel er arbeidet med å adressere rotårsaker for 

henvendelser til brukerstøtte. Når rotårsakene er løst, vil det føre til mindre plunder og heft for 

brukerne, og at antall henvendelser inn til brukerstøtte reduseres. De første effektene fra begge 

tiltakene har allerede vist seg, og arbeidet bidrar til å kunne øke leveransekapasiteten målt i antall 

leveranser per måned gjennom 2022.  

Sykehuspartner HFs leveransekapasitet og hensiktsmessig bruk av markedet begrenses av dagens 

infrastruktur og tilhørende leveransemodeller. I beskrivelsen av kjernevirksomhet, jf. styresak 008-
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2021, trekkes det frem hvordan helseforetakene i Helse Sør-Øst må kunne samarbeide med 

leverandører for å utvikle tjenester sammen med brukerne. Disse tjenestene skal være basert på 

felles data og infrastruktur. Sykehuspartner HF vil videreutvikle en skalerbar og helhetlig 

integrasjonsplattform med åpne grensesnitt og sikker infrastruktur. Både utvikling av ny felles 

regional plattform, nettverk og API gjennom program STIM vil være sentrale bidrag for å lykkes. 

Utover dette skal tilrettelegging av en utviklerbutikk, som tilbyr sikre og gjenbrukbare byggeklosser 

som for eksempel APIer, testdata, autentiseringstjenester samt prosessbeskrivelser, gjøre det 

enklere og raskere å utvikle nye eller forbedrede tjenester til Helse Sør-Østs brukere. 

I tillegg vil videreutvikling av tjenesteintegratorrollen med tilhørende rammeverk for samspill med 
markedsaktører utvide Sykehuspartner HFs samlede kapasitet og derigjennom helseforetakenes 
mulighet for å få løst sine behov.  

Tydelige roller og oppgaver 
En viktig forutsetning for å lykkes med oppdraget er tydelighet i roller og oppgaver, både internt i 

Sykehuspartner HF og mellom Sykehuspartner HF, de øvrige helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 

Dette er adressert i regional delstrategi for teknologi (jf. sak Helse Sør-Øst RHF 049-2020 (Regional 

delstrategi (helse-sorost.no)) og kommer også frem i innspill til strategisk målbilde fra 

helseforetakene (jf. sak 110-2021, strategisk målbilde Sykehuspartner HF 2025).  

Innføringen av regionale funksjonelle fellesløsninger eies og styres i dag av Helse Sør-Øst RHF. Disse 

prosjektene er med på å bestemme kompetansebehov og bruk av markedet i Sykehuspartner HF. 

Sykehuspartner HF må også i regionale anskaffelser involvere seg og bli involvert fra start, for å 

ivareta hensyn til fremtidig drift og forvaltning av tjenesten, og stille krav til leverandøren rundt 

dette. Selv om tjenesten som anskaffes er en SaaS-tjeneste, der leverandøren drifter og forvalter 

løsning i eget datasenter, er det behov for kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF for å sikre 

kvalitet på tjenesten og oppfølging av merkantile forhold og eskaleringer. Grunnlaget for dette legges 

i selve anskaffelsen.     

 

2.3 Kjernevirksomhet, kjernekompetanse og tilhørende kompetanseutvikling 
Det strategiske initiativet Smart bruk av Sykehuspartner er videreført i 2021, og videreutvikling av 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse er definert som et område virksomheten må lykkes med for 
å realisere Sykehuspartner HFs strategiske målbilde, jf. styresak 008-2021. Mål for arbeidet er 
forankret gjennom involvering av lederne, de tillitsvalgte og store deler av virksomheten forøvrig. 
Arbeidet er også forankret i lederavtaler og mål for inneværende år. Det har gjennom 2021 vært 
arbeidet med tiltak både på tvers av virksomheten og i de enkelte virksomhetsområdene.  

Dreining av kompetanse og økt ressursbehov for å levere mer til helseforetakene, til nye regionale 
tjenester og IKT til nye sykehus krever økt innsats på kompetanseutvikling og omskolering av egne 
medarbeidere. Med kompetansedreining mener Sykehuspartner HF at en ressurs som har en type 
kompetanse får bruke sin kompetanse på oppgaver som er mer i ønsket retning og i tråd med 
kjernevirksomhet. Ofte innebærer dette at medarbeideren får utviklet sin kompetanse, og slik kan 
understøtte oppgavene bedre. Medarbeidere som jobber med oppgaver som Sykehuspartner HF 
over tid skal slutte med, må ivaretas og kvalifiseres for å fylle fremtidige kompetansebehov. Det er 
igangsatt flere tiltak, og kompetanseutvikling og rekruttering rettes mot de områdene som støtter 
opp under ny kjernevirksomhet. Sykehuspartner HF har innført sentral styring av kompetansemidler, 
og er i ferd med å videreutvikle det interne arbeidsmarkedet for å stimulere til at flere velger å søke 
nye utfordringer internt. 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/0512/049-2020%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20teknologiomr%C3%A5det.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/0512/049-2020%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20teknologiomr%C3%A5det.pdf


 

 Side 5 av 8 

Rollen HR Business Partner er etablert sentralt som støtte for hvert virksomhetsområde. Rollen skal 
støtte virksomhetsområdene i styring av bemanning, kompetanseutvikling og kompetansedreining. I 
tillegg skal denne rollen gi Sykehuspartner HF bedre innsikt totalt og på tvers av virksomheten. 
Sykehuspartner HF har de siste årene etablert porteføljestyring, og er i ferd med å implementere 
kapasitetsstyring. Dette er også viktige tiltak for langsiktig ressursplanlegging og for å styre ressurser 
og bemanning inn mot prioriterte områder. 

Sykehuspartner HF jobber med en pilot for utvikling av seniorkompetanse innenfor området 
arkitektur med sikte på omskolering og utvikling av kompetanse hos egne medarbeidere. Læring fra 
gjennomføring av piloten vil ligge til grunn for eventuell videre bruk av konseptet innen flere 
områder. 

En viktig del av arbeidet inneværende år har vært å utdype viktige evner (kapabiliteter) som er 
sentrale for å lykkes med Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet, jf. styresak 008-2021. Disse evnene 
omfatter bedre utnyttelse av leverandørmarkedet, hybrid teknologiforvaltning, 
tjenesteintegratorrollen og orkestrering, tjenesteorientering og kontinuerlig utvikling, prosess og 
prosjekt etter beste praksis, integrasjon (API og arkitektur) og forvaltning av informasjon. For hver 
evne er eksisterende kompetanse vurdert opp mot fremtidig behov, gap i kompetanse er analysert 
og plan for kompetanseutvikling er utarbeidet. 

Økt bruk av eksterne leverandører i tjenesteproduksjonen medfører behov for økt ressursinnsats 
innen leverandørstyring både sentralt og i linjen der den daglige oppfølgingen av leverandørene 
foregår. Dette handler om å etablere robuste leverandørstrategier, og kunne utøve strukturert 
oppfølging gjennom hele den enkelte avtalens livssyklus. Gjennom 2021 har Sykehuspartner HF 
styrket området noe gjennom rekruttering og organisasjonsutvikling. Læring fra den innledende 
operasjonaliseringen er at Sykehuspartner HF må styrke kapasiteten ytterligere i sentrale fagmiljø, og 
samtidig videreutvikle kompetansen til de som jobber med leverandørstyring i Sykehuspartner HF.  

For Sykehuspartner HF er det også viktig å utnytte mulighetene som ny teknologi og nye 
leveransemodeller gir, slik som skybaserte samhandlingsverktøy. Innenfor de administrative 
fellestjenestene har samhandlingsverktøyene Teams og Yammer vært i pilot ved flere helseforetak i 
Helse Sør-Øst, og helseforetakene ønsker å i større grad ta i bruk slike verktøy fremover. 
Sykehuspartner HF har avtalemessig lagt til rette for at Microsoftproduktene som i dag er installert 
«on-premise» vil leveres fra sky (MS365) fremover. Utrullingen av dette vil være en stor oppgave for 
Sykehuspartner HF i årene fremover. Denne type tjenester vil også påvirke Sykehuspartner HFs 
fremtidige kjernekompetanse og bruk av markedet.  

Bruk av skytjenester vil øke, og som en del av evnen hybrid teknologiforvaltning etablerer 
Sykehuspartner HF et kompetansesenter sky. Kompetansesenteret skal være et rådgivende organ for 
bruk av skytjenester, et knutepunkt mellom det operative, taktiske og strategiske arbeidet rundt sky 
og bidra til tverrfaglig arbeid for å utnytte de mulighetene dette gir. Arbeidet har kommet godt i 
gang, og det etableres nå to team som skal bidra til henholdsvis utvikling og drift av tjenester i sky. 
Rekrutteringen skjer gjennom omdisponering av interne ressurser, og er et eksempel på at 
Sykehuspartner HF bygger kompetanse internt for å fylle nøkkelroller på kjerneoppgaver fremover.  

Informasjonssikkerhet et ett av områdene hvor Sykehuspartner HF gjennom de siste årene har 
bygget et sterkt regionalt kompetansemiljø, som får anerkjennelse både internt i foretaksgruppen og 
utenfor.  Det er sterk konkurranse om sikkerhetskompetanse i arbeidsmarkedet, og Sykehuspartner 
HF har derfor bevisst valgt en strategi hvor vi kombinerer eksternt rekruttert seniorkompetanse med 
rekruttering og utvikling av interne talenter.   
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Sykehuspartner HF innfører roboter og automatiserte løsninger på flere områder og fortsetter å 
bygge erfaringer og beste praksis i det etablerte kompetansesenteret for automatisering og 
robotisering, jf. orienteringer i styresak 078-2020 og styresak 093-2021. Kompetansesenteret skal 

sikre læring på tvers av organisasjonen, bidra med metodikk og verktøystøtte samt teknisk plattform. 

Innen det administrative området leverer Sykehuspartner HF også oppgaver på vegne av en samlet 
foretaksgruppe. Dette gjelder blant annet saksbehandling av lønn og refusjoner for alle ansatte i 
foretaksgruppen, produksjon av digitale læringselementer, spørreundersøkelser, administrasjon av 
artikkel- og leverandørregistre. På disse områdene er i stor grad systemdrift og teknisk forvaltning 
satt ut til eksterne aktører. Sykehuspartner HFs merverdi her er dermed i stor grad på det 
administrative fagområdet og leverandørstyring, og i mindre grad teknologi.    

 
2.4 Bruk av markedet  
Sykehuspartner HF bruker markedet på fire måter: selektiv innleie (innleie av enkeltkonsulenter), 
kjøp av teams, kjøp av arbeidspakker og kjøp av tjenester, jf. styresak 043-2019 - Saksfremlegg - 
Leverandørstrategi og bruk av markedet – program STIM.docx (fisp.no) (unntatt offentlighet). 
Leverandørstrategien for STIM ble etablert som følge av beslutningen om at standardisering og 
modernisering av IKT-infrastrukturen skulle gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, og ikke 
gjennom en omfattende tjenesteutsetting.  
 
Sykehuspartner HF etablerte i april 2021, som oppfølging av styresakene 043-2019 og 008-2021, fem 
prinsipper som utfyller strategi for bruk av markedet: markedet skal vurderes ved innføring av nye 
tjenester, samarbeidspartnere skal benyttes ved oppbygging av nye satsingsområder, markedet skal 
brukes for å supplere egen kapasitet, markedet skal brukes når kjernekompetanse ikke er nødvendig 
samt der Sykehuspartner HF selv ikke tilfører særlig merverdi. I tillegg til å vurdere om det er 
områder hvor markedet skal benyttes i større grad, må det også gjøres løpende vurderinger om det 
er områder som i større grad skal løses internt. 
 
De ulike kjøpsmåtene og prinsippene for bruk av markedet benyttes innenfor tjenesteleveranser, i 

driften og i moderniseringsarbeidet. Under beskrives hvordan i Sykehuspartner HF benytter kjøp i 

markedet innenfor ulike områder.  

Bruk av markedet i program STIM 

I program STIM gis leverandørene større ansvar på bakgrunn av behov for økt kapasitet og der bruk 
av egne ressurser ikke tilfører vesentlig merverdi. I modernisering av det regionale nettverket brukes 
markedet for å bygge nytt nettverk, og i all hovedsak benyttes tjenestekjøp og kjøp av arbeidspakker. 
Norsk helsenett SF er underleverandør på stamnett og vil bygge dette og deretter levere stamnettet 
som en tjeneste. Lokalnettet driftes i dag av Sykehuspartner HF. Etter at nettverkene er modernisert 
og standardisert, kan det gjøres nye vurderinger om drift av lokalnett også kan kjøpes som en 
tjeneste. 

I den planlagte utbyggingen av 5G tar program STIM sikte på at nødvendig infrastruktur for innendørs 
mobildekning skal kjøpes som en tjeneste (IaaS).  

Styrking av hybrid teknologiforvaltning og kompetansesenter sky er prioritert for Sykehuspartner HF 
fremover, jf. omtale over. I arbeidet med ny felles regional plattform tas det derfor sikte på å inngå 
samarbeid med en leverandør som kan bistå til å bygge langsiktig kompetanse i Sykehuspartner HF, 
samtidig som behovet for kompetanse og kapasitet dekkes på kort sikt.  

Flere leveransemodeller gir økt kontrollspenn, og det er viktig å bygge både kompetanse og kapasitet 
for å håndtere dette. Ved kjøp av tjenester levert som skytjenester der leverandørene får mer ansvar 

https://sykehuspartner.fisp.no/teams/styrearbeid/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bE00EA682-307A-4E6C-BBBB-03273650FF05%7d&file=Saksfremlegg%20-%20Leverand%C3%B8rstrategi%20og%20bruk%20av%20markedet%20%E2%80%93%20program%20STIM.docx&action=default
https://sykehuspartner.fisp.no/teams/styrearbeid/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bE00EA682-307A-4E6C-BBBB-03273650FF05%7d&file=Saksfremlegg%20-%20Leverand%C3%B8rstrategi%20og%20bruk%20av%20markedet%20%E2%80%93%20program%20STIM.docx&action=default
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for tjenesten, endrer Sykehuspartner HF sin rolle fra å anskaffe, levere og drifte applikasjoner og 
infrastruktur til å i større grad styre leverandøren, ha revisjoner og følge opp avtaler.  

Andre områder for bruk av markedet 

Kjøp av kapasitet i markedet er et viktig virkemiddel for å supplere egen kapasitet i Sykehuspartner 
HF. Dette gjøres blant annet innen områdene test, løsningsdesign og ROS, applikasjonspakking, 
arkitektur og prosjektledelse. Her benyttes både selektiv innleie og kjøp av teams for å løse 
flaskehalser og øke leveransekapasitet. Det tas sikte på at kjøp av teams utvides videre på disse 
områdene. 

Sykehuspartner HF vurderer fortløpende oppgaver som Sykehuspartner HF leverer i dag, men der det 
ikke er behov for Sykehuspartner HFs kjernekompetanse og markedet i stedet kan benyttes. 
Eksempler er felles utstyrsforvaltning for alle helseforetak (utkjøring og lagerhold av IKT 
periferiutstyr), klargjøring av printere, oppsett av mobiltelefon for klinikere, installasjon av sentrale 
dataservere samt support på servere. Denne systematiske tilnærmingen har begynt å gi effekter, selv 
om det foreløpig er i liten skala. I tillegg til positive effekter på tjenestekvalitet og leveransetider, er 
det frigjort ressurser innenfor blant annet IKT-drift som omdisponeres til prioriterte oppgaver som 
rotårsaksanalyser for forbedring av tjenestene, og sanering av eldre infrastruktur for å tilrettelegge 
for automatisert vedlikehold. Slik vris kapasitet fra drift og til utvikling. Viktig læring er at arbeidet 
med å evaluere muligheter og gjennomføre disse er tidkrevende, både knyttet til analyser, 
beslutningsprosesser og anskaffelser. 

Innen lønn og personalområdet har Sykehuspartner HF kjøpt teknisk drift og forvaltning fra markedet 
som SaaS, og har gode erfaringer med dette. På sikt arbeider Sykehuspartner HF med å få flere 
administrative løsninger levert som SaaS fra markedet.   

 
2.5 Viktige momenter i det videre arbeidet 
Det strategiske initiativet Smart bruk av Sykehuspartner vil fortsette i 2022. Initiativet skal sikre felles 
prioritert tilnærming i gjennomføringen i virksomhetsområdene og høyt ledelsesfokus. Her er 
nøkkelen å identifisere og evaluere muligheter for å frigjøre ressurser som kan bidra tettere på 
kjerneoppgaver i fremtidens kjernevirksomhet. Arbeidet med kapasitetsstyring i Sykehuspartner HF 
er sentralt, og har blitt integrert i dette initiativet.  

Sykehuspartner HF vil arbeide videre med operasjonalisering av kompetanseutvikling og 
kompetansedreining. Dette forutsetter at Sykehuspartner HF lykkes med å frigjøre ressurser fra 
eksisterende oppgaver. Dette må først og fremst skje gjennom at uønsket variasjon reduseres 
gjennom sanering og standardisering og økt bruk av regionale fellesløsninger. I tillegg må det sørges 
for at kapasitet som fristilles gjennom løpende effektivisering dreies mot kjernevirksomheten. 

Det er utarbeidet et system for å kunne følge etterlevelse i henhold til effektmål og KPIer gjennom 
måling av andel egne medarbeidere som jobber med kjernekompetanse og videre operasjonalisering 
av utviklingsplaner i linjen. Dette er under implementering, og systemet vil fortløpende evalueres for 
å sikre realisering av gevinster. 
 
En måte å øke kapasiteten på, kan være å i større grad ansette egne ressurser som allokeres til de 
aktivitetene som er finansiert gjennom konsulentinntekt og aktiverbare timer, i stedet for innleie av 
konsulenter. Regional utviklingsplan 2035 viser til at effektive helsetjenester forutsetter høy grad av 
digitale løsninger. Sykehuspartner HF mener at det vil være hensiktsmessig med en kontrollert 
økning i antall ansatte innenfor definerte fagfelt og kompetanseområder. Sykehusbygg er ett område 
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som krever betydelige ressurser det nærmeste tiåret, og som er finansiert gjennom 
byggeprosjektene. Økt bruk av interne ansatte vil redusere investeringskostnaden og også gi lavere 
tjenestepris ved at avskrivningene reduseres. I tillegg gir normal årlig turnover et handlingsrom for 
bemanningstilpasning. Når leveransekapasitet når et akseptabelt nivå kan ekstern innleie reduseres. 

 
Et forbedringsområde er økt bruk av kjøp av teams fremfor selektivt innleie, hvor en av ambisjonene 
er å sikre større forutsigbarhet gjennom partnerorienterte modeller. Dette benyttes i noe grad 
innenfor flere fagområder som beskrevet tidligere i saken.  Videre planlegges det med ytterligere 
bruk av dette i 2022, blant annet for å levere til nye sykehusbygg. Dette vil også legges til grunn når 
arbeidet med nye rammeavtaler skal startes opp i løpet av 2022. 
 
Økt bruk av markedet er ikke nødvendigvis i seg selv et kostnadsreduserende tiltak. Samtidig kan det 
være riktig å kjøpe tjenester fra markedet selv om det ikke er kostnadseffektivt isolert sett, hvis det 
kan frigjøre kapasitet til oppgaver hvor Sykehuspartner HF kan tilføre mer verdi.  

For å kunne oppnå effektiv utsetting av oppgaver, viser erfaring at oppdraget må være vel definert og 

konkretisert, det må altså ryddes først. Dette vil redusere usikkerhet for en ekstern leverandør og 

dermed redusere pris for oppdraget, i tillegg til at det vil være mulig å stille tydelige krav til 

leveransene og følge opp disse. Hensiktsmessig bruk av markedet påvirkes også løpende av hva 

markedet tilbyr og aktørbildet. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Arbeidet med kjernevirksomhet, kjernekompetanse og hensiktsmessig bruk av markedet er et viktig 
bidrag for å styrke Sykehuspartner HFs leveranseevne og realisere strategisk målbilde 2025.  
Administrerende direktør vurderer at arbeidet som er gjort i 2021 har lagt et godt grunnlag for det 
videre arbeidet.   

Administrerende direktør ser at det tar tid å få effekt i form av økt leveransekapasitet for 
helseforetakene. Avklaringer rundt sentrale forhold som hvorvidt det skal settes ytterligere fart på å 
redusere uønsket variasjon gjennom sanering og standardisering og tydeliggjøring av roller og 
oppgaver er viktige forutsetninger for å lykkes. I tillegg vil moderniseringen av infrastruktur og nye 
måter å jobbe på være et sentralt bidrag.  

Helseforetakenes behov øker stadig i takt med teknologiutviklingen, det er et stort omfang av 
leveranser til nye sykehusbygg og det holdes høyt tempo i regionale moderniseringsprosjekter. Dette 
fordrer i seg selv en økning i Sykehuspartner HFs kapasitet i årene fremover. Dersom dette ikke skal 
ha negativ påvirkning på andre behov som helseforetakene har, må samlet kapasitet utvides.  

Forholdene nevnt i saken for øvrig har betydning for i hvilken grad, og hvor raskt Sykehuspartner HF 
blir en reell fellestjenesteleverandør. Tydeliggjøring av kjernevirksomhet og tilhørende 
kompetansedreining er et virkemiddel som vil bidra til å øke leveransekapasitet. Arbeidet med videre 
utvikling av kjernevirksomhet og kjernekompetanse i en virksomhet som Sykehuspartner HF krever 
kontinuerlig innsats, prioritering og tydeliggjøring over tid. Det er både naturlig og nødvendig at 
dette inngår i løpende videreutvikling av virksomheten i årene fremover.   

Administrerende direktør anbefaler at styret tar beskrivelsen av fremdrift i arbeidet med 

kjernevirksomhet, kjernekompetanse og kjøp av tjenester i Sykehuspartner HF til orientering. Videre 

at styret støtter at dette arbeidet må ha høy prioritet da dette er et viktig bidrag for å styrke 

leveranseevne og realisering av strategisk målbilde for Sykehuspartner HF. Administrerende direktør 

anbefaler at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 


