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1. Hva saken gjelder 

 
Sykehuspartner HF utarbeidet i 2019 leverandørstrategi og strategi for bruk av markedet for program 
STIM. Strategiene ble behandlet i styresak 043-2019 i Sykehuspartner HF, og i styresak 109-2019 i 
Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF ba om at det i oppdrag og bestilling 2020 ble stilt krav 
om at Sykehuspartner HF skulle beskrive fremtidig kompetanse og kapasitet. Dette er fulgt opp 
gjennom oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF:  

«Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører:  

 Sykehuspartner HF skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen 
organisasjon innen første halvår 2020. Foretaksgruppen skal være involvert. Resultatet 
skal fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF.» 

 
Sykehuspartner HFs strategiske målbilde for 2025 skal understøtte regional utviklingsplan 2035 og 
regional delstrategi for teknologiområdet, og setter rammen for arbeidet med Sykehuspartner HFs 
fremtidige kjernevirksomhet og -kompetanse. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Bakgrunn 
Strategisk målbilde 2025 og beskrivelsen av behovet for Sykehuspartner HFs fremtidige 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse er utarbeidet gjennom involvering av Sykehuspartner HFs 
virksomhetsområder. Det er gjennomført flere innspillsrunder internt i Sykehuspartner HF der også 
de tillitsvalgte har vært involvert. Dette har også vært jevnlig tema i samarbeidsforum. Styret i 
Sykehuspartner HF er holdt orientert om status for arbeidet og har gitt innspill, senest i styresak 069-
2020. 
 
Det er i prosessen gjennomført arbeidsmøter og høringsrunder med teknologilederne i 
helseforetakene. Det har vært dialog med eier om saken, videre er direktørene i helseforetakene 
holdt orientert. I møte 2. desember 2020 sluttet direktørene seg til hovedinnretningen i dokumentet, 
og helseforetakene ble invitert til å gi ytterligere innspill. Det er mottatt fire innspill. 
Helseforetakenes kommentarer er delvis innarbeidet som presiseringer i dokumentet, blant annet 
beskrivelsen av MTU-området, som av flere helseforetak ble oppfattet som uklar, og beskrivelse av 
ende-til-ende ansvaret. Andre innspill var mer relevante for operasjonaliseringen og blir tatt med i 
det videre arbeidet, tydeliggjøring av roller og ansvar mellom helseforetakene, det regionale 
helseforetaket og Sykehuspartner HF ble trukket frem av flere.  
 
Strategisk målbilde 2025 
Kjernen i det strategiske målbildet er at Sykehuspartner HF er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det.  
 
Målbildet består i tillegg av fem områder (pilarer) som støtter opp om målbeskrivelsen. Med 
utgangspunkt i målbildet vil det bli utarbeidet en beskrivelse av prioriterte satsingsområder og tiltak, 
lagt ut i tid gjennom planperioden.   
 
Den økende digitaliseringen av spesialisthelsetjenesten krever at Sykehuspartner HF må tilpasse seg 
utviklingen i takt med helseforetakene. Økt digitalisering og innovasjonstakt betyr at Sykehuspartner 
HF må levere på nye og endrede behov i årene som kommer, i tillegg til å levere effektiv drift og 
utvikling av tjenester i dagens tjenesteportefølje. En tydelig beskrivelse av fremtidig 
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kjernevirksomhet og kjernekompetanse er viktig for at Sykehuspartner HF skal oppnå det strategiske 
målbildet 2025, og fortsette å bidra i utviklingen av helsetjenestene i regionen. 

 
Kjernevirksomhet 

Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet er de tjenestene Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere 

til foretaksgruppen med egne medarbeidere eller ved bruk av markedet. 

Følgende områder er definert som kjernevirksomhet for Sykehuspartner HF fremover: 

Område 1 - Tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer regionale og standardiserte 

fellestjenester  

Område 2 - Informasjon tilgjengelig for dem som trenger det – sikker og sømløs samhandling 

og informasjonsdeling  

Område 3 - Katalysator for sykehusenes digitalisering – styrket samspill for å støtte 

helseforetakenes endringsbehov 

 
Kjernekompetanse 

Som felles tjenesteleverandør vil Sykehuspartner HF bygge og videreutvikle fagmiljøer som skaper 

merverdi for helseforetakene og bygger opp under kjernevirksomheten.  

Det vil være vurderinger av hvorvidt Sykehuspartner HF kan tilføre merverdi gjennom bruk av sin 

kjernekompetanse, om det er strategisk viktig å ha kompetansen internt, eller om det er 

kostnadseffektivt å benytte markedet som gir føringer for om Sykehuspartner HF skal bygge opp 

kompetanse innenfor et område, eller om markedet skal benyttes. Ved utvikling og etablering av nye 

tjenester skal Sykehuspartner HF fremover først vurdere bruk av markedet. Dette blir et viktig bidrag 

for å øke samlet leveransekapasitet. Over tid må kompetanse og kapasitet dreies mot oppgaver hvor 

leveranser fra Sykehuspartner HFs medarbeidere gir tydelig merverdi i Sykehuspartner HFs 

verdiskapning.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Arbeidet med strategisk målbilde 2025 er basert på regional utviklingsplan 2035 og regional 

delstrategi for teknologi. En sentral del av beskrivelsen til fremtidig kjernevirksomhet og 

kjernekompetanse er at Sykehuspartner HF over tid vil jobbe på nye måter som tjenestetilbyder og 

utvikle rollen som tjenesteintegrator. Dette, sammen med grep for å tilrettelegge for lettvekts-IKT, vil 

også være et viktig steg i å øke den samlede leveransekapasiteten til Sykehuspartner HF. 

Tjenesteintegratorrollen forutsetter at Sykehuspartner HF har gode prosesser både internt og i 

samhandlingen med helseforetakene, leverandørene og Helse Sør-Øst RHF. 

Strategisk målbilde og beskrivelsen av kjernevirksomheten og kjernekompetansen gir grunnlag for en 

dreining av Sykehuspartner HFs oppgaver og kompetanse innenfor flere områder, og en videre 

utvikling av både teknologi og organisasjon. Sykehuspartner HF vil gjennomgå de ulike fagområdene 

for å vurdere hvilke områder som skal bygges opp og videreutvikles, og om dette skal skje gjennom å 

ha kompetanse i egen organisasjon og/eller i samarbeid med markedet. Sykehuspartner HF vil i 

operasjonaliseringen blant annet gjøre ulike gapanalyser og kartlegge utviklingsbehov. Rekruttering 

og kompetanseutvikling for medarbeidere er et viktig virkemiddel for å styrke kjernekompetansen. 

Dette for å sikre at Sykehuspartner HF bruker medarbeidere på prioriterte områder, og at 

medarbeidere kan utvikles i tråd med endringer i organisasjonens behov. 
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Medarbeidere vil videreutvikle kompetanse i eksisterende roller og i noen tilfeller ta nye roller og 
oppgaver. Administrerende direktør legger vekt på at kompetansen må utvikles slik at mange av 
dagens medarbeidere er i stand til å fylle nye roller. Ambisjonen må derfor være å over tid frigjøre 
ressurser knyttet til en del av dagens tjenester ved å levere disse mer effektivt, og adressere 
oppgaver som i dag er ressurskrevende med nye tilnærminger. Det pågående arbeidet i regionen 
med standardisering og sanering er helt avgjørende for at Sykehuspartner HF skal lykkes med dette i 
fremtiden. 

Hvor raskt endringen vil skje er avhengig av flere faktorer. Et sentralt element er teknologisk endring. 

Det betyr at kompetansedreiningen for eksempel vil henge sammen med leveransene i program 

STIM og innføringen av felles regionale løsninger gjennom Helse Sør-Øst RHFs regionale prosjekter. 

Nye løsninger vil kunne kreve nye måter å jobbe på og ny kompetanse.  

For områder hvor det blir vurdert som hensiktsmessig å bruke markedet, må det sikres at 

Sykehuspartner HF har god nok kompetanse og kapasitet til å få gjennomført dette på en god måte. 

Behov må defineres, krav utvikles, prosesser som leder fram mot kontraktsinngåelser, avtalene må 

følges opp og relasjoner videreutvikles. Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med å styrke dette 

området, men nye måter å jobbe sammen med markedet på krever en videre utvikling.  

Administrerende direktør erkjenner at det er store, men også og givende, utfordringer som ligger 

foran Sykehuspartner HF som organisasjon og for medarbeiderne i dette arbeidet. Sykehuspartner HF 

er avhengig av organisasjonens nåværende og fremtidige fagkompetanse for å kunne være en god 

partner og finne gode løsninger sammen med helseforetakene, leverandører og Helse Sør-Øst RHF. 

Det samlede regionale utviklingsbehovet i årene som kommer stiller store krav til videre utvikling av 

organisasjonen og medarbeiderne og å kunne prioritere ressursinnsatsen slik at det blir god 

sammenheng mellom ambisjon og kapasitet. 

Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til strategisk målbilde 2025 for 
Sykehuspartner HF, og at styret slutter seg til beskrivelsen av kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse. Administrerende direktør vil implementere dette i tråd med beskrivelsen i saken, 
og holde styret orientert om oppfølgingen av dette arbeidet.  
 
 


