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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

I saken gis en orientering om arbeidet med økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022. Hensikten med 

planen er å skape forutsigbarhet rundt Sykehuspartner HFs forventede utvikling og sikre økonomiske 

rammebetingelser for å svare opp kravene fra oppdrag- og bestillerdokumentet. 

HSØ har pekt ut fire prioriterte områder for 2018 i OBD.  

 Stabile tjenesteleveranser 

 Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern 

 Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

 Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ (Infrastrukturmodernisering, 

Applikasjonssanering, Digital fornying) 

 

Sykehuspartner HF legger disse prioriteringene fra OBD videre til grunn for arbeidet med økonomisk 

langtidsplan 2019–2022, og søker å synliggjøre hvordan rammebetingelser, veivalg og regional IKT-

strategi kan og vil påvirke utviklingen innenfor hvert område. I tillegg blir mulig utvikling innenfor nye 

tjenesteområder beskrevet, samt de viktigste trendene for helseforetakenes fremtidige 

teknologibehov. 

Gjennom prosessen med ØLP ønsker Sykehuspartner HF å synliggjøre hvilke faktorer som kan 
påvirke økonomien innenfor de ulike områdene, og invitere styret til diskusjon rundt prioritering og 
fremtidig utvikling av Sykehuspartner HF. 
 

Det innstilles på at styret tar denne saken til orientering. 

2. Beskrivelse av prosess og overordnede vurderinger av Økonomisk Langtidsplan 

 

2.1 Prosess 

Foretaksgruppen utarbeider hvert år økonomiske langtidsplaner (ØLP) rullerende for de neste 4 år. 

ØLP er styrende for de budsjettene som utarbeides i ØLP-perioden, og er et viktig styringsverktøy i 

regionen. 

Økonomisk langtidsplan 2019-2022 er planlagt lagt frem til endelig beslutning i styremøte 21. mars 

2018, men avhengighet til valg av alternativ for infrastrukturmodernisering kan føre til at saken må 

behandles på et senere tidspunkt. Den konsoliderte planen for hele foretaksgruppen vedtas av styret i 

Helse Sør-Øst RHF i juni. 

 

Sykehuspartner HFs ØLP danner grunnlaget for helseforetakenes planer, Sykehuspartner HF 

utarbeider derfor årlig et tjenesteprisnivå tidlig i prosessen. Sykehuspartner HF vil i henhold til skriv 

nr. 1 om Økonomisk langtidsplan sendt fra Helse Sør Øst RHF av 21. desember 2017, innen 9. mars 

2018 distribuere foreløpige tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst 

RHF. Sykehuspartner HF har en god dialog med eier på dette området.  

 

Økonomisk langtidsplan vil i betydelig grad påvirkes av valg for videre infrastrukturmodernisering, og 

av den grunn foreslås det å videreføre tjenesteprisnivået fra forrige ØLP (2018-2021) korrigert for 

endringer i Digital Fornying i foreløpige tjenestepriser. Tjenesteprisen 2022 må vurderes særskilt da 

dette ikke var inkludert i forrige planperiode.  
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Internt gjennomfører Sykehuspartner HF en felles, koordinert og ledelsesstyrt («top-down») prosess 

for å ivareta helheten i planen. Vurderingene gjøres samlet for IKT-området, mens HRØR vil ha en 

separat leveranse for sitt virksomhetsområde.  

 

  

2.2 Overordnede vurderinger 

Sykehuspartner HFs kostnadsbase består av bemanning, avtalekost og avskrivninger. Bemanning, 

med tilhørende kostnader, er den mest direkte påvirkbare kostnaden, mens både avtalekost og 

avskrivninger kan tilkomme som resultat av prosjekter og beslutninger utenfor Sykehuspartner HFs 

kontroll. Det er likevel slik at veivalg i og rundt Sykehuspartner HF til slutt får en økonomisk 

konsekvens som synliggjøres i tjenesteprisen mot helseforetakene. I arbeidet med årets ØLP søkes 

det å tydeliggjøre disse sammenhengene, som grunnlag for helhetlige prioriteringer i foretaksgruppen. 

Den endelige sammenstillingen vil peke på forhold som kan påvirke de ulike elementene i 

kostnadsbase, samt hvilke gevinster den forslåtte tilnærmingen vil gi. 

 

Stabile tjenesteleveranser 

Sykehuspartner HF skal levere pålitelige, forutsigbare og effektive tjenester til helseforetakene, 

innenfor både IKT og HRØR-området. Tjenestene som leveres varierer mye i både størrelse, 

kompleksitet og kritikalitet, og applikasjonsporteføljen er verken standardisert eller regionalisert. 

Sykehuspartner HF har driftsansvar for noen hundretalls store, kritiske, og potensielt regionalt styrte 

tjenester, der enten antall brukere, antall transaksjoner eller kompleksiteten i tjenesten er høy. Disse 

applikasjonene er ofte gjenstand for regionale forbedrings- og standardiseringsinitiativ, og 

Sykehuspartner utfører som regel applikasjonsforvaltning av disse. På den annen side har 

foretaksgruppen eierskap til over 2000 mindre applikasjoner der variasjonen er større i forhold til både 

ansvar, oppgaver og driftsmodell. Sykehuspartner HF leverer drift av disse foretakseide 

applikasjonene. Det varierer hvor mye bemanning og hvilken kompetanse Sykehuspartner HF har på 

den enkelte applikasjon i denne kategorien. 

Sykehuspartner HFs leveranser av tjenester til helseforetakene reguleres ved en tjenesteavtale 

(SLA). Avtalen beskriver hva som er inkludert i tjenesten og hva som er betalbare ekstraoppdrag. 

Sykehuspartner HF har fra 2018 revidert avtaleverket slik at enkelte nye oppgaver er inkludert, og 

således finansieres gjennom ordinær tjenestepris. Dette gjelder f.eks. mindre tjenesteendringer, 

oppgraderinger og alle organisasjonsendringer. For noen eksisterende oppgaver kan det forekomme 

at volum eller kvalitet på utført arbeid ikke er iht. avtalens innhold. Som følge av dette kan 

oppgavemengden for enkelte tjenester endres som følge av ny avtale, selv om tjenesten for øvrig er 

uendret. 

For infrastruktur gjelder, som synliggjort i investeringsnotatet 2018 fra Styresak 077-2017, at 

reinvesteringsnivået (den tekniske verdi) som et minimum må følge avskrivningstakten på 

investeringer i infrastruktur. Konsekvensene av manglende livssyklushåndtering av både infrastruktur 

og tjenester gir teknologisk gjeld som akkumuleres og kan føre til ytterligere merkostnader og øke 

risikoen i driften. Et forventet reinvesteringsnivå for infrastrukturen er en viktig del av ØLP.  
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Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

En drøfting av hvordan bemanning og samlede avtalekostnader i Sykehuspartner HF vil utvikle seg i 

planperioden må sees i lys av hvordan applikasjonsporteføljen endres, samt hvilke leveranser som er 

planlagt gjennomført fra Digital Fornying.  

Stor prosjektaktivitet krever kapasitet fra Sykehuspartner HF både i prosjektperioden, i 

implementering og i driftsfasen. Driften påvirkes primært av tjenester i RKLs portefølje, og det jobbes 

med estimater for økt kapasitetsbehov basert på gjeldende planverk. På den annen side gjelder dette 

tjenester med stort volum og der mange ansatte og fagmiljøer bidrar til å levere tjenestene. Dette gir 

økt mulighetsrom for effektivisering og automatisering og bedre fordeling av arbeidsoppgaver mellom 

ulike roller i organisasjonen.  

For mindre, lokale tjenester vil det arbeides for å synliggjøre en begrenset effektivisering ved nedtak 

av tjenester. Dette må gjøres sammen med foretaksgruppen hvor eierskapet for deler av dette ligger. 

Effekten vurderes derimot mer signifikant for lisenser og infrastruktur. Arbeid med sanering og/eller 

migrering vil i en overgangsfase bidra til økt ressurspådrag. Det vil i tillegg være klare 

sikkerhetsmessige gevinster ved applikasjonssanering, da utdaterte applikasjoner med avhengigheter 

til eldre infrastruktur saneres. Dette arbeidet må derfor gis høy prioritet. Til slutt gjør en mer moderne 

applikasjonsportefølje det enklere å få ønsket effekt av en modernisert infrastruktur. 

Sykehuspartner HF dreier sin organisasjon mot en mer tjenesteorientert leveransemodell. Denne 

tilnærmingen gjør det lettere å måle, følge opp og forbedre tjenestene, og vil være et nyttig verktøy for 

å sikre transparens på priser og kostnadseffektivitet i Sykehuspartner HF. Selve dreiningen medfører 

en omfattende endring i hvordan organisasjonen jobber og vil kreve en betydelig innsats. 

 

Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern 

Sykehuspartner HF vil i planperioden ytterligere styrke sin kapasitet, kompetanse og teknologi 

innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Både eksisterende trusselbilde, kjente svakheter i dagens 

plattform, ny personvernlovgivning, forventninger fra kunder og pasienter, samt Sykehuspartner HFs 

egne ambisjoner ligger til grunn for arbeidet. Dagens utfordringsbilde på informasjonssikkerhet kan 

delvis forklares utfra historisk investeringsnivå i teknologi og løsninger, og det vil de nærmeste årene 

planlegges for økte investeringer og bemanning på området. 

Investeringene som gjøres i 2018 for å styrke informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern 

gjøres i eksisterende driftsmiljø på gjeldende plattform. Det søkes samtidig å sikre størst mulig grad 

av gjenbruk, slik at løsninger som implementeres kan videreføres eller flyttes til modernisert plattform. 

 

Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ 

Sykehuspartner HF skal modernisere foretaksgruppens infrastruktur, enten ved hjelp av en strategisk 

partner, eller i egen regi. Ressursinnsatsen til modernisering vil være betydelig de neste årene, både 

fra egne ansattes bidrag, i form av tjenestekjøp fra markedet, i form av investeringsmidler og 

ressursinnsats fra helseforetakene. Kostnaden for modernisering vil viderefaktureres helseforetakene 

slik ØLP fra 2017 legger til grunn.  

Helseregionens byggeplaner er blitt mer konkrete gjennom flere styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF i 

2018. Omfanget av byggeprosjekter er stort og medfører at Sykehuspartner HF må tilføre og bygge 

kompetanse til IKT-leveranser i sykehusbyggeprosjekter. Dette vil bli innarbeidet og gjenspeilt i ØLP 
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2019-2022.I ØLP 2019-2022 gjøres vurderinger rundt hvilke områder det kan være hensiktsmessig 

for Sykehuspartner HF å styrke sin kompetanse, i lys av pågående og kommende initiativ i regionen.  

Det presiseres at Sykehuspartner HF ikke på eget initiativ skal dreie sine prioriteringer bort fra sikker 

og stabil drift, men heller synliggjøre mulighetsrommet som ligger i bedre samsvar mellom 

kompetanse, kapasitet og behov i foretaksgruppen. Som eksempel kan nevnes at underdekning 

innen prosjektledelse medfører dyre konsulentkjøp for prosjektene, noe som igjen gir høyere 

prosjektkost, høyere avskrivninger og igjen økt tjenestepris for helseforetakene. Dette sammenliknet 

med om ressursene var interne. Tilsvarende betraktninger kan gjøres for ressurser som avgis til 

programmene i Digital Fornying, og innen områder der Sykehuspartner HF kjøper konsulenter. 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 

langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Som felles tjenesteleverandør skal 

Sykehuspartner HF sikre at helseforetakene tilbys stabile, trygge og kostnadseffektive tjeneste, som 

understøtter foretakenes forretningsprosesser. 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 dette ligger at flere tjenester skal ha fallende enhetspriser 

i perioden, mens andre tjenester vil absorbere vekst i ny funksjonalitet / økt tjenestenivå uten å øke i 

pris.  

Sykehuspartner HF står samlet sett i en krevende situasjon innen IKT og det kreves et vesentlig løft i 

årene som kommer. Modernisering av infrastruktur og applikasjoner vil påvirke kostnadsbildet i 

foretaksgruppen betydelig i flere år, og inntil beslutning for moderniseringsalternativ er fattet vil det 

representere en betydelig usikkerhet i ØLP og gi mindre forutsigbarhet enn ønskelig for 

helseforetakene.  

For å være en proaktiv tjenesteleverandør for helseforetakene er det nødvendig å løpende avstemme 

fremtidig ressurs- og kompetansebehov mot Sykehuspartner HFs eksiterende planverk. 

Administrerende direktør ønsker å bruke ØLP-prosessen til å synliggjøre udekkede 

kompetanseområder og nye utviklingsmuligheter for egen organisasjon, i tråd med behov fra 

foretakene.  

Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF tar en aktiv rolle som pådriver for 

hensiktsmessig IKT-utvikling, riktig kompetanse og god ressursutnyttelse i regionen. Samtidig er 

Sykehuspartner HF styrt og påvirket gjennom flere regionale prosesser, og totaliteten i det 

økonomiske bildet er i stor grad avhengig av dette.  

 

 


