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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

I saken gis en orientering om arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 for 
Sykehuspartner HF per 29. januar 2019, med utgangspunkt i utkast til investeringsinnspill.  

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 det årlige Oppdrag og bestilling.  

Utover Oppdrag og bestilling 2019 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 Hva saken gjelder 

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.  

Helse Sør-Øst RHF har beskrevet planprosessen for Økonomisk langtidsplan i budsjettskriv 
av 21. desember 2018, og Sykehuspartner HF mottok endelig fremdriftsplan for 
økonomiplanarbeidet 9. januar 2019. Helse Sør-Øst RHF vil peke ut prioriterte områder i 
Oppdrag og bestilling 2019 til Sykehuspartner HF, som behandles av styret i Helse Sør-Øst 
RHF 31. januar 2019, jf. sak 007-2019. 

Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 legges fram for behandling i styret i Sykehuspartner HF 
6. mars 2019. Konsolidert økonomiplan for 2020 - 2023 for foretaksgruppen vedtas av styret 
i Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2019.  

Sykehuspartner HFs økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse 
Sør-Østs økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil 
innen frist 15. mars 2019 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 prosessen. Internt gjennomfører 
Sykehuspartner HF en felles, koordinert og ledelsesstyrt («top-down») prosess for å ivareta 
helheten i planen.  
 
 

2.2 Hovedprioriteringer og andre føringer for Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 

Sykehuspartner HF har en stor og viktig oppgave som regionens fellestjenesteleverandør av 
IKT-tjenester, HR-tjenester samt økonomi- og regnskapstjenester. Sykehuspartner HF 
legger hovedprioriteringene fra utkast til Oppdrag og bestilling 2019 til grunn for arbeidet 
med Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023. Disse er: 
 

 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

 Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

 Levere som avtalt 

 Øke stabilitet i driftstjenester 
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 Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 

 Effektivisere og redusere kostnader 

 Være en attraktiv arbeidsgiver 

 
Sett i sammenheng med Sykehuspartner HFs målbilde 2019 – 2023 danner dette grunnlag 
for prioriteringer og forbedringsaktiviteter i Sykehuspartner HF opp mot visjonen om å være 
en partner for helsetjenester i utvikling, og det overordnede målet om å levere som avtalt.   

 
Figur 1. Målbilde 2019-2023 

 
For å nå de strategiske målene gjennomføres initiativer og prosjekter innen definerte 
strategiske tiltaksområder:  

 Standardisering og modernisering 

 Digitalisering og effektivisering 

 Informasjonssikkerhet og personvern 

 Tjenestestyring 

 Kompetanse og kultur 
 
Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 bidrar slik til å synliggjøre foretakets utviklingsretning. 

Sykehuspartner HFs økonomiske langtidsplan skal også understøtte utviklingsbehov i 
Regional utviklingsplan 2035. Denne planen peker ut fem satsingsområder frem mot 2035:  
 

 Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

 Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester  

 Redusere uønsket variasjon  

 Mer tid til pasientrettet arbeid  

 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 
Regional utviklingsplan 2035 vil sette retning for IKT-utviklingen og leveransene som bygges 
opp i Sykehuspartner HF knyttet til mobilitetstjenester, samhandlingstjenester mellom 
helseforetak, fjernbehandlingstjenester og hjemmesykehustjenester. Det aktuelle 
trusselbildet, og krav til blant annet personvern, tilgjengelighet og redundans påvirker 
hvordan slike tjenester bygges opp og benyttes. Dette er oppgaver Sykehuspartner HF må 
løse de neste årene. 
  
Helse Sør-Øst RHF vil innen 1. februar 2019 oversende planer, leveranser og ressursbehov 
i Regional IKT-portefølje. Dette inngår i grunnlag for tjenesteprisen fra Sykehuspartner HF til 
foretakene og forventet bidrag fra Sykehuspartner HF i den regionale porteføljen. 
Sykehuspartner HF bidrar allerede tungt inn i Regional IKT-portefølje med å standardisere 
og videreutvikle eksisterende tjenester samt innføre nye tjenester. Prosjektene i Regional 
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IKT-portefølje skal bidra til å effektivisere pasientbehandlingen, tilføre ny teknologi som 
avlaster manuelt arbeid, standardisere arbeidsprosesser og heve kvaliteten og redusere 
risikoen for feil. Det er viktig for Sykehuspartner HF at Regional IKT-portefølje innføres da 
den bidrar til å redusere varians samt innfører moderne applikasjoner som bygger opp under 
at Sykehuspartner HF som fellestjenesteleverandør kan lykkes med sitt oppdrag om å levere 
mer standardiserte og kostnadseffektive tjenester. 
 
 
3. Om hovedprioriteringene - investeringsnivå 

Utkast til investeringsnivå for større områder i økonomiplanperioden framgår i vedlegg. 
Disse områdene er omtalt under og gruppert i henhold til hovedpunktene i Oppdrag og 
bestilling 2019.  
 
Kostnadsutviklingen i økonomisk langtidsplan 2020 - 2023 vil beregnes ut fra forventet 
kostnadsnivå i 2020 og antatt utvikling av kostnadsbehovet i årene 2021 - 2023. 
Referansepunkt for kostnadsnivå i 2020 er Budsjett 2019, sak 092-2018 av 12. desember 
2018.   

 

3.1 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur - STIM 

Overordnet målbilde for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er en standardisert, 
modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, 
effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen. 
Programmet STIM skal i henhold til oppdrag gitt i foretaksmøte 14. juni 2018 investere i ny 
og forbedret IKT-infrastruktur i regionen samt understøtte nye behov, jf. også Regional 
utviklingsplan 2035 og løper i hele planperioden.  
 
I Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022 ble det lagt frem et grovt anslag på et kostnadsnivå 
for videre IKT-infrastrukturmodernisering og standardisering innenfor perioden. Dette var 
basert på at det da fortsatt ble utredet to alternativer for videre IKT-
infrastrukturmodernisering og standardisering i planperioden. I etableringen av STIM har 
Sykehuspartner HF fokusert på å redusere kompleksiteten sammenlignet med forrige 
program ved å dele opp arbeidet i hensiktsmessige prosjekter og gradvis bygge opp 
programmet, jf. omtale i vedlagte utkast til investeringsinnspill, kap. 1. Det legges vekt på å 
gjøre nødvendige prioriteringer, slik at ambisjonsnivået blir realistisk. Dette betyr at noen av 
aktivitetene kan bli forskjøvet ut i tid utover økonomiplanperioden. 
 

Anslag totale programkostnader STIM 
Sykehuspartner HF vil anslå totale kostnader for STIM i programmets levetid i økonomisk 
langtidsplan 2020 - 2023. Et slikt anslag vil være beheftet med usikkerhet, da flere sentrale 
veivalg ikke er besluttet på nåværende tidspunkt. Sykehuspartner HF vil av den grunn 
fremstille dette som et intervall med et øvre og nedre anslag.  
 
 
3.2 Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger – 
regionale utviklingsinitiativ 

Regionale utviklingsinitiativ er en sentral driver for ressursbruk og kostnader i 
Sykehuspartner HF. Vedrørende overføring av regionale anlegg fra Helse Sør-Øst RHF i 
2020 avventer Sykehuspartner HF de regionale planene og leveransene som vil foreligge 1. 
februar 2019.  
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Investeringsnivået for lokale IKT-investeringer og infrastruktur til regional IKT-portefølje 
settes av Helse Sør-Øst RHF, jf. omtale i vedlagte utkast til investeringsinnspill, kap. 7. 
 
Utover dette planlegger Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre flere store byggeprosjekter i 
planperioden. Nye bygninger krever utrulling og implementering av nye IKT-løsninger, samt 
utrulling av de regionaliserte standardløsningene. Sykehuspartner HF er allerede godt i gang 
med leveranse av IKT til Tønsberg-prosjektet og arbeider sammen med Sykehusbygg HF for 
å rigge IKT-prosjektene for byggeprosjektet Nytt sykehus i Drammen og byggeprosjektene 
ved Oslo Universitetssykehus HF. I økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF vurdere 
virkemidler som for eksempel tjenestekjøp for å avlaste ressursinnsats og redusere egen 
leveranserisiko. 
 
 
3.3 Levere som avtalt  
3.3.1 Forvaltning av kundetjenestene 

Figur 1 under vises en oversikt over Sykehuspartner HFs tjenester ut mot helseforetakene.  

 
Figur 1 
 
Investeringsinnspillet på dette området omfatter tilpasninger i de kliniske og administrative 
løsningene, særlig tilpasning til lokale eller regionalt standardiserte arbeidsprosesser ved 
systemoppgraderinger, jf. omtale av utkast til investeringsinnspill i vedlegg, kap. 4. 
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3.3.2 Automatisering og effektivisering 
 
Sykehuspartner HF har kontinuerlig behov for å bedre arbeidsprosesser med kunder, IT 
leveranser, styring og kontroll samt øke automatiserings- og digitaliseringsgraden. Jf. omtale 
av investeringsinnspillet i vedlegg.  
 
 
3.4 Øke stabilitet i driftstjenester  
3.4.1 Sikker og stabil drift 

Sikker og stabil drift er fundamentet i Sykehuspartner HFs virksomhet.  

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 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 HF 
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 anslåtte investeringsbehovet innen Sikker og stabil drift deles i tre kategorier: organisk 
vekst (hvor den store driveren er lagring/back-up), de største lisensavtalene innenfor IKT-
infrastruktur samt vurdering av kostnader knyttet til livssyklusstyring (utskifting av aldrende 
IKT-utstyr) av allerede eksisterende plattform, jf. vedlagte utkast til investeringsinnspill, kap. 
2. 

Utstyr anskaffet gjennom DXC Technology avtalen har redusert investeringsbehovet spesielt 
i 2019, men også noe i 2020. Investeringsnivået innen sikker og stabil drift avstemmes mot 
leveransene i STIM og informasjonssikkerhetstiltak.   

 
 
3.4.2 Utstyrsforvaltning 

Området dekker utskifting av bærbare og stasjonære PCer samt lokale printere og 
multifunksjonsprintere, jf. omtale i vedlagte utkast til investeringsinnspill, kap. 5.  
 
 
3.5 Forbedre informasjonssikkerhet og personvern – sikkerhetstiltak 
 
Sykehuspartner HF vil i planperioden videreutvikle kapasitet, kompetanse og teknologi 
innenfor informasjonssikkerhetsområdet, som omfatter investeringsnivået for program for 
informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP), Test data management og 
øvrige sikkerhetstiltak i økonomiplanperioden, jf. omtale i vedlagte utkast til 
investeringsinnspill, kap. 3. 
 
Selv om Sykehuspartner HF etablerer flere sikkerhetstiltak ved inngangen til 
økonomiplanperioden fortsetter trusselbildet å utvikle seg, og eksterne trusselaktører vil 
fortsette å utvikle nye metoder for å forbigå sikkerhetsløsninger. Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet beskriver i rapporten «Et sikkert digitalt Norge 
– IKT-risikobilde 2018» at de «ser et jevnt trykk av nettverksbasert etterretningsoperasjoner 
fra statlige eller statstilknyttede aktører mot norske myndigheter og virksomheter».  
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Investeringsbehovet i sikkerhetstiltak i planperioden avstemmes mot andre områder, som 
sikker og stabil drift og STIM.  
 
 
3.6 Effektivisere og redusere kostnader - effektivisering 

Sykehuspartner HF vil ha kontinuerlig fokus på å effektivisere ressursbruk i 
økonomiplanperioden, for eksempel innen lønnsområdet. Per 31. desember 2019 er det 
budsjettert med 1 557 fulltidsansatte (FTEer), og Sykehuspartner HF tar sikte på at antall 
årsverk i økonomiplanperioden ikke skal overstige dette nivået. Kompetansedreining vil 
være et viktig tiltak internt. Behov utover rammen vil håndteres gjennom innleie og 
tjenestekjøp, og Sykehuspartner HF vil legge fram en oppdatert strategi for bruk av 
leverandørmarkedet første halvår 2019. Dette vil påvirke kostnadsstrukturen i 
Sykehuspartner HF.  

Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, 
avtalekostnader og avskrivninger. I tjenesteprismodellen som innføres i 
økonomiplanperioden vil ressursinnsats knyttet til tjenesten, avtalekostnad og avskrivninger 
bli synliggjort i tjenesteprisen mot helseforetakene.  

Sykehuspartner HF er inntektsfinansiert. Videreføring av investeringsnivået i Budsjett 2019 
medfører i seg selv at det må tas stilling til hvordan akkumulert underskudd skal håndteres i 
økonomiplanperioden. Om investeringsnivået økes utover dette nivået vil underskuddet øke, 
alt annet likt. I forbindelse med økonomiplanarbeidet vil Sykehuspartner HF tydeliggjøre 
disse sammenhengene slik at det kan utledes en prinsipiell tilnærming til dette for 
økonomiplanperioden. Hensikten er å oppnå stabile rammebetingelser over tid for både 
helseforetakene og Sykehuspartner HF med hensyn på tjenestepriser og underskudd. Dette 
vil også danne grunnlag for helhetlige prioriteringer i Helse Sør-Øst over tid.  

Sykehuspartner HF tjenesteorienterer nå IKT-områdene. Denne tilnærmingen gjør det over 
tid lettere å måle, følge opp og forbedre tjenestene, og vil være et nyttig verktøy for å sikre 
transparens på tjenestepriser og kostnadseffektivitet i Sykehuspartner HF. Selve dreiningen 
medfører en omfattende endring av hvordan organisasjonen jobber og vil kreve en betydelig 
innsats. 

 

3.7 Være en attraktiv arbeidsgiver  

Sykehuspartner HFs viktigste ressurser er medarbeiderne. Med så store endringer som 
Sykehuspartner HF skal gjennom, må kompetansen til medarbeiderne utvikles i takt med 
behovsutviklingen på tjenestene. Helhetlig kompetansestyring for å sikre nødvendig faglig 
utvikling for våre ansatte blir fokuset i økonomiplanperioden.   
 
Sykehuspartner HF vil øke synlighet på relevante arenaer ved ulike utdanningsinstitusjoner 
og gjennom foredrag på ulike konferanser. Dette vil bidra til økt kunnskap om og interesse 
for Sykehuspartner HF, samt bidra til å tiltrekke oss nye medarbeidere.  
 
 

4. Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HF skal sikre stabile tjenesteleveranser og levere som avtalt. I tillegg skal 
Sykehuspartner HF i planperioden fornye infrastrukturen, videreføre arbeidet med 
informasjonssikkerhet og personvern, levere til nye sykehusbygg og videreføre dreiningen 
fra en ren driftsorganisasjon til å i økende grad å arbeide med utvikling. Sykehuspartner HF 
vil gjennom dette legge til rette for å oppfylle sin del av Regional utviklingsplan 2035. 
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Etablering av en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som 
muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er 
hovedoppgaven til Sykehuspartner HF 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. 
Dette betyr at noen av aktivitetene kan bli forskjøvet ut over økonomiplanperioden. 
 
Sykehuspartner HF drifter en stor og kompleks IKT-infrastruktur som det vil ta tid 
modernisere. Den eldre IKT-infrastrukturen må vedlikeholdes og fornyes for å redusere 
driftsrisiko. I planperioden vil det være en viktig avveining knyttet til oppgradering av 
eksisterende infrastruktur i forhold til å modernisere og migrere over til ny infrastruktur. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil i planperioden ha høy aktivitet innen byggområdet. Flere store 
byggeprosjekter er enten påbegynt eller er planlagt påbegynt i planperioden. 
Sykehuspartner HF skal kunne tilby trygg og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 
pasientbehandling samt Helse Sør-Østs store byggeprosjekter i planperioden. De store 
utviklingsoppgavene utfordrer Sykehuspartner HFs leveranseevne. Det vil være nødvendig å 
med en aktiv bruk av leverandørmarkedet for å holde fremdrift i utviklingsarbeidet og levere 
som avtalt.  

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 kontinuerlig fokus på å effektivisere 
ressursbruk.  

Medarbeiderne er Sykehuspartner HFs viktigste ressurs, og deres kompetanse må utvikles 
og vedlikeholdes for å imøtekomme den regionale utviklingen og nye kundebehov.   

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, alt annet likt. Sykehuspartner HF ønsker å tydeliggjøre 
disse sammenhengene slik at det kan utledes en prinsipiell tilnærming til dette for 
økonomiplanperioden. Dette vil bidra til stabile rammebetingelser over tid for 
helseforetakene.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023 - utkast investeringsinnspill 


