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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

I saken gis en orientering om status i arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 for 
Sykehuspartner HF, per ultimo januar 2020.  

Økonomiplanen skal skape forutsigbarhet rundt Sykehuspartner HFs forventede utvikling og 
sikre økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra Helse Sør-Øst RHF som gis 
i den årlige Oppdrag og bestilling.  

Utover Oppdrag og bestilling skal også Sykehuspartner HFs økonomiske langtidsplan 
understøtte behov i Regional utviklingsplan 2035, jf. Helse Sør-Øst RHF styresak 114-2018, 
av 13. desember 2018, samt understøtte gjennomføringsplanen til Regional IKT-portefølje, 
jf. Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0 av 21. desember, Helse Sør-Øst 
RHF.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 
 

 

2. Faktabeskrivelse 

2.1. Økonomisk langtidsplan 2021 -2024 

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. 
Økonomiplanen er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som 
utarbeides i økonomiplanperioden.  

Året 2021 er det første i planperioden. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at de 
planleggingsrammene som gis for 2021 i økonomisk langtidsplan (ØLP) vil være 
helseforetakenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2021.  

Helse Sør-Øst RHF har beskrevet planprosessen for økonomisk langtidsplan i budsjettskriv 
av 20. desember 2019.  

Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 legges fram for behandling i styret i Sykehuspartner HF 
4. mars 2020. Konsolidert økonomiplan for 2021 - 2024 for foretaksgruppen vedtas av styret 
i Helse Sør-Øst RHF 25. juni 2020.  

Sykehuspartner HFs økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse 
Sør-Østs økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil 
innen frist 13. mars 2020 distribuere tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av 
Helse Sør-Øst RHF. 

Det har vært god dialog med Helse Sør-Øst RHF gjennom hele prosessen, og internt 
gjennomfører Sykehuspartner HF en felles, koordinert og ledelsesstyrt («top-down») 
prosess for å ivareta helheten i planen.  
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2.2. Hovedprioriteringer og andre føringer for Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens fellestjenesteleverandør av IKT-, 
lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF legger 
hovedprioriteringene fra utkast til Oppdrag og bestilling 2020 til grunn for arbeidet med 
Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024. Disse er: 

 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

 Sikre riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

 Forbedre informasjonssikkerhet  

 Ivareta helhetlige teknologileveranser til sykehusbygg  

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører  

 Effektivisere og redusere kostnader  

 

3. Tjenesteprismodell  

 
Sykehuspartner HF finansieres i hovedsak gjennom prising av tjenester til helseforetakene 
på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er 
under kontinuerlig videreutvikling i dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
Prismodellen skal understøtte Sykehuspartner HFs rolle som felles tjenesteleverandør, og 
bidra til å gi incentiver for standardisering og raskere overgang til regionale løsninger, sikre 
kostnadseffektiv drift og forvaltning, og sørge for tilstrekkelig transparens og sporbarhet i et 
underliggende tjenesteregnskap.   
 
Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, 
avtalekostnader og avskrivninger. I tjenesteprismodellen vil ressursinnsats knyttet til 
tjenesten, avtalekostnad og avskrivninger bli synliggjort i tjenestepris mot helseforetakene.  
 
Hensikten er å oppnå stabile rammebetingelser over tid for både helseforetakene og 
Sykehuspartner HF med hensyn på tjenestepriser og økonomiske resultater. 
 
Sykehuspartner HF tar sikte på å utrede følgende områder nærmere i 2020: 

 Prising av kundetjenesten infrastruktur 

 Prising av felleskostnader, sikkerhet og utvikling (tidligere Basis IKT) som kundetjenester 

 Tjenesteprising av mindre applikasjoner 

 Tjenesteprisen til de private ideelle sykehusene  

 
Videre skal det vurderes hvordan tjenesteprismodellen aktivt kan benyttes ved EOL/EOS 
(end of life / end of support) for å gi incitament til å benytte regionale standardapplikasjoner 
og gjennom dette oppnå standardisering og konsolidering av applikasjoner.  
 
Prinsippene for videreutvikling av tjenesteprismodellen og time- og enhetspriser skal 
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  
 
For å sikre stabile og forutsigbare priser for helseforetakene vil man gjennom økonomisk 
langtidsplan (ØLP) prosessen gjøre avklaringer knyttet til om driftskostnader i program 
(STIM) kan basisfinansieres av Helse Sør-Øst RHF. Nivået avklares i økonomisk 
langtidsplan (ØLP) og deretter i budsjettprosessen for 2021. I tillegg foreslås det at Helse 
Sør-Øst RHF skal ta risikoen knyttet til renter og pensjonskostnader for Sykehuspartner HF.  
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4. Driftskostnader 

 
Sykehuspartner HF er godt i gang med planarbeidet knyttet til ØLP 2021– 2024. 
Kostnadsutviklingen i ØLP 2021 - 2024 vil beregnes ut fra forventet kostnadsnivå i 2020 og 
antatt utvikling av kostnadsbehovet i årene 2021 - 2024. Som basis for arbeidet ligger blant 
annet budsjett 2020 og ØLP 2020 – 2023.    
 
Arbeid med etablering av nivå for driftskostnader pågår.  
 
Regionale utviklingsinitiativ er en sentral driver for ressurs- og kostnadsbruk i 
Sykehuspartner HF. De regionale planene for overføring av anlegg fra Helse Sør-Øst RHF til 
Sykehuspartner HF i 2021 foreligger ultimo januar 2020.  
 
Sykehuspartner HFs viktigste ressurs er medarbeiderne. Sykehuspartner HF må sikre at 
kompetansen til medarbeiderne utvikles i takt med tjenestene.  
 
Innen enkelte områder ønsker Sykehuspartner HF å øke antall ansatte for å kunne redusere 
ekstern bistand. Formålet med dette er å styrke intern kompetanse, øke stabilitet og 
samtidig redusere kostnader. I tillegg vil det bli jobbet aktivt med intern kompetansedreining 
for eksisterende ansatte. Behov utover egne ansatte vil håndteres gjennom innleie og 
tjenestekjøp i henhold til strategi for bruk av leverandørmarkedet.  

 

 
5. Investeringer 

I henhold til frister fra Helse Sør-Øst RHF er første forslag til investeringsnivå for 
Sykehuspartner HF utarbeidet og oversendt Helse Sør-Øst RHF. 

Med unntak av program STIM er investeringsnivået i store trekk på linje med budsjett 2020. 
Sett i forhold til økonomisk langtidsplan 2020-2023 inkluderer forslaget en begrenset økning 
innenfor områdene «sikkerhet», «automatisering og effektivisering» samt «modernisering av 
testmiljø».    

Program STIM er inne i en viktig periode og både aktivitet og investeringsnivå er økende. 
Foreslått nivå for 2021 inkluderer investeringer på 500 MNOK, som er i tråd med 
investeringsnivået fra forrige økonomiske langtidsplan. For 2021 er investeringene i 
hovedsak knyttet til Nettverk, Telekom, Felles plattform, Arbeidsflate og Fremtidig 
driftsmodell. Investeringsnivå på sikkerhet opprettholdes og styrkes ytterligere. 
Automatisering og effektivisering omfatter investeringer i løsninger som bidrar til å 
effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til og i samspill med helseforetakene. Se ellers 
vedlegg. 

Investeringer knyttet til utstyrsforvaltning og lokale IKT investeringer, er på samme nivå som 
budsjett 2020 etter dialog med Helse Sør-Øst RHF.  

Investeringsnivået for «Infrastruktur / understøttelse av regional IKT» er satt av Helse Sør-
Øst RHF. Denne trappes ned i planperioden fra 30 MNOK i budsjett 2020 til 15 MNOK i 
2021 og 0 MNOK i perioden 2022-2024. Behov for investeringer utover dette må da 
dekkes innen andre investeringsrammer eventuelt fremmes som egne søknader om 
finansiering.  
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For ytterligere spesifikasjon av investering se vedlegg: Økonomisk langtidsplan 2021-2024 –
Investeringsinnspill.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift. For å sikre dette 
også i tiden som kommer er det nødvendig å modernisere og videreutvikle. Etablering av en 
standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av 
fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er derfor en hovedoppgave i 
planperioden. Arbeidet er organisert i programmet STIM og arbeidet vil kreve store 
investeringer og betydelig ressursinnsats. Administrerende direktør er opptatt av å gjøre 
nødvendige prioriteringer slik at ambisjonsnivået blir realistisk.  
 
Administrerende direktør er opptatt av at kvaliteten i tjenesteproduksjonen i Sykehuspartner 
HF stadig økes, og at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal gi «mer for mindre». I 
økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF ha fokus på å effektivisere ressursbruk. 

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig 
for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Det er behov for et økt 
investeringsnivå i økonomiplanperioden. I en inntektsfinansiert virksomhet vil dette medføre 
økt underskudd eller økte priser. Gjennom en basisfinansiering av driftskostnader i 
programmene vil tjenestepris i større grad være stabil. Nivå på basisfinansiering avklares i 
ØLP og deretter budsjettprosessen for 2021. Sykehuspartner HF ønsker å tydeliggjøre disse 
sammenhengene. Dette vil bidra til stabile rammebetingelser over tid for helseforetakene.  

Sykehuspartner HF vil videreføre arbeidet med ØLP 2021-2024, og legge fram endelig 
forslag til styret 4. mars. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 

 

 

ØLP 2021-2024 Budsjett ØLP 2020-2023

Sykehuspartner investeringer MNOK 2020 2021 2021 2022 2023 2024

STIM* 308 505 500 530 450 300

SLA (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester) 369 345 370 355 335 335

Automatisering og effektivisering 30 20 35 35 35 35

Totalt 707 870 905 920 820 670

Andre investeringer i regionen MNOK 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Utstyrsforvaltning 185 190 190 195 195 195

Lokale IKT investeringer 62 100 62 62 62 62

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 30 30 15 0 0 0

Totalt 277 320 267 257 257 257

Samlet investeringsnivå 984 1 190 1 172 1 177 1 077 927

ØLP 2021-2024


