SMIL3: Smart bruk a

SYKEHUSPARTNER HF - KJERNEVIRKSOMHET OG
KJERNEKOMPETANSE
Dato 27.01.2021

0

Innhold
1.

Innledning....................................................................................................................................... 2

2.

Helsetjenesten - et område i rivende utvikling ............................................................................... 2

3.

Strategisk målbilde 2025 ................................................................................................................ 3

4.

Fremtidig kjernevirksomhet ........................................................................................................... 4

5.

Sykehuspartner HFs kjernekompetanse og hensiktsmessig bruk av markedet .............................. 7

6.

Dokumentliste ................................................................................................................................ 8

7.

Ordbok ............................................................................................................................................ 9

1

1. Innledning
Dette dokumentet er resultatet av arbeidet med å beskrive Sykehuspartner HFs fremtidige kjernevirksomhet
og kjernekompetanse, jf. oppgave fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrags- og bestillingsdokument for 2020.
Fremtidig kjernevirksomhet er definerende for fremtidig kjernekompetanse. Dokumentet er utarbeidet
gjennom involvering av Sykehuspartner HFs virksomhetsområder og ledelse. Det ble tidlig i prosessen samlet
innspill fra teknologilederne i foretaksgruppen. Videre er det gjennomført flere høringsrunder med relevante
interessenter internt, herunder de tillitsvalgte, og med teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.
Kjernevirksomhet og kjernekompetanse har også vært tema i eget styre og ble behandlet i møte med
administrerende direktører i regionen i desember 2020, med en påfølgende mulighet for å gi innspill for
foretakene.
Regional utviklingsplan 2035 viser tydelig retning for fremtidens helsetjenester. Stadig nye teknologiske
muligheter, kombinert med endringer innen helsesektoren både regionalt og nasjonalt vil ha betydning for
Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet. Viktige drivkrefter for å ha Sykehuspartner HF som en felles
tjenesteleverandør i regionen er behovet for å få effekter av stordriftsfordeler og å ivareta
informasjonssikkerhet. Helseforetakene har behov for større leveransekapasitet av kostnadseffektive
tjenester levert fra Sykehuspartner HF eller ved bruk av markedet. Dette utgjør de viktigste drivkreftene for
hvorfor Sykehuspartner HF må definere fremtidig kompetanse og kapasitet.

2. Helsetjenesten - et område i rivende utvikling
Helsetjenesten står overfor en omfattende omlegging. Evnen til å utnytte teknologi og tilrettelegge for
samhandling blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen, og vil være en forutsetning for å sikre
effektiv ressursutnyttelse. Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF skal ligge til grunn for
utviklingen i regionen og har som mål å fremme:





Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte
helsetjenester
Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Teknologi er en stadig viktigere innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og mer effektiv
pasientbehandling. I delstrategi for teknologiområdet vektlegger Helse Sør-Øst RHF åtte utviklingsområder
som skal bidra til å understøtte realiseringen av utviklingsplanen. Noen av områdene som trekkes frem er
videreføring av arbeidet med fellesløsninger og det å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp. Her legges
det blant annet opp til å innføre nye leveransemodeller som skal gi økt leveransekapasitet og bedre
kostnadseffektivitet, blant annet gjennom bruk av eksterne leverandører.
Innbyggerproduserte helsedata endrer møtet mellom helsepersonell og pasient. Befolkningen får nye
muligheter til å ta ansvar for sin egen helse. Flere innbyggere produserer egne helsedata og forvalter disse i
et helseøkosystem som gjør det mulig å dele med ulike aktører.
En moderne infrastruktur og tilhørende rammeverk og prosesser for etablering av nye tjenester, legger
grunnlaget for digitalisering, innovasjon og økt endringstakt i hele foretaksgruppen. En viktig endring vil være
økende bruk av skytjenester, som er skalerbare tjenester levert over nett. Skytjenester gir økt fleksibilitet og
større endringsevne, blant annet ved at de understøtter smidig utvikling og at kapasiteten fortløpende kan
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tilpasses behovet. Skytjenester er godt egnet for å gi IKT-støtte til forskning, utvikling og innovasjon gjennom
å tilrettelegge for raskere iterasjoner, økt mulighet for uttesting, læring og kontinuerlig utvikling. Et system
kan utvikles kontinuerlig i en gjentakende prosess med korte sykluser, i motsetning til store, fossefallbaserte
og gjennomgripende oppdateringer og leveranser. Skytjenester skiller seg fra tradisjonell tjenesteutsetting
både på forretningsmodell, tjenestemodell og leveransemodell. Stadig flere tjenester, både
infrastrukturtjenester og programvare, blir levert som skytjenester. Dette gjelder også tjenester rettet mot
offentlig sektor – inkludert helse. I følge Gartner vil mer enn 60 prosent av helsesektorens datasystemer
kjøres på løsninger av allmenn/offentlig sky innen 2024. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet vektlegger i sin
rapport helhetlig digitalt risikobilde 2020 betydningen av å gjøre gode og riktige vurderinger rundt
skytjenester. Dette må ivaretas i utviklingen.
Erfaringer fra andre bransjer viser at økt bruk av lettvekts-IKT er essensielt for å imøtekomme etterspørselen
og forventningene til økt fleksibilitet og endringsevne hos helsepersonell, pasienter og pårørende. Med
lettvekts-IKT menes rask, brukerdrevet utvikling av brukernære tjenester på toppen av mer tradisjonelle
løsninger.
Mange aktører bidrar i utvikling og drift av teknologibaserte tjenester. Tjenester blir i økende grad også
levert gjennom nasjonale fellesløsninger. I innspillsnotat til "Ny NHN Strategi 2026" legger Norsk Helsenett SF
(NHN) opp til å forsterke rollen som nasjonal tjenesteleverandør. Norsk Helsenett SF har en sentral plass i
utviklingen av nasjonale løsninger og tjenester for samhandling og informasjonsdeling. Områder hvor
Sykehuspartner HF allerede har et tett samarbeid med Norsk Helsenett SF er innen informasjonssikkerhet
(HelseCERT) og nettverk. Endringene i aktørbildet gjør det viktig å sikre et godt samspill mellom aktører med
nasjonalt ansvar og Sykehuspartner HF.
Sykehuspartner HFs ansvar og rolle må være tydelig innen rammen av en samlet teknologistyring i regionen.
Sykehuspartner HF må løse sin oppgave gjennom utvikling og tilpassing av egen organisasjon og godt samspill
med øvrige aktører.

3. Strategisk målbilde 2025
Sykehuspartner HF har som visjon å være en partner for helsetjenester i utvikling.
Sykehuspartner HF har som formål å utføre ikke-medisinske fellestjenester for foretakene innen Helse SørØst. Sykehuspartner HF skal videre drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger med høy
kvalitet innen områdene administrative tjenester, kliniske IKT-tjenester og IKT-tjenester samt andre
fellesoppgaver etter bestilling fra eier.
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. Med utgangspunkt i målbildet vil det bli utarbeidet en beskrivelse av
prioriterte satsingsområder og tiltak, lagt ut i tid gjennom planperioden. Strategisk målbilde 2025 er vist i
figur 1.
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Figur 1: Strategisk målbilde 2025 Sykehuspartner HF

4. Fremtidig kjernevirksomhet
Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet er de tjenestene Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere til
foretaksgruppen med egne medarbeidere eller ved bruk av markedet.
Sykehuspartner HFs ambisjon er å ta et større og mer helhetlig ansvar som tjenestetilbyder, der
Sykehuspartner HF over tid vil ta et ende-til-ende ansvar for flere tjenester. Sykehuspartner HF definerer
ende-til-ende ansvar i to dimensjoner:
1. Sykehuspartner HF tar ansvar for tjenesten fra bruker til infrastruktur. Dette bygger videre på
dagens tilnærming og forvaltningsmodell, og ivaretar blant annet behovet for stabil drift på alle nye
løsninger og tjenester som etableres på Sykehuspartner HFs infrastruktur.
2. Sykehuspartner HF tar i tett samarbeid med helseforetakene ansvar for en tjeneste fra idé,
gjennom utvikling, forvaltning og utfasing, slik at tjenestene til enhver tid er i tråd med
helseforetakenes arbeidsprosesser og informasjonsflyt. Dette tilrettelegger for å kunne utnytte
teknologiske muligheter, og muliggjør blant annet større effekter av kontinuerlig utvikling. Denne
dimensjonen anbefales adressert over tid, og vil kunne kreve tilpasninger av regional
forvaltningsmodell.
Gjennom å ta et større ende-til-ende ansvar og effektivt bruke markedet, vil Sykehuspartner HF over tid
redusere flaskehalser knyttet til tjenesteendringer, utvikling og forvaltning av tjenester.
Sykehuspartner HFs fremtidige kjernevirksomhet beskrives gjennom tre definerte hovedområder med
utgangpunkt i viktige kundebehov definert gjennom dialog med teknologilederne i helseforetakene.
Hovedområdene støtter også opp under Helse Sør-Øst RHFs ambisjoner for digitalisering og Sykehuspartner
HFs oppdrag.
Område 1 – Tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer regionale og standardiserte fellestjenester
Dette området bygger i hovedsak videre på dagens virksomhet. Sykehuspartner HF vil som foretaksgruppens
felles tjenesteleverandør fortsatt ha ansvaret for forvaltning og sikker og stabil drift av regionale
fellestjenester. Sykehuspartner HF skal ha kompetanse og kapasitet som sikrer en sikker og stabil drift av IKT-
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tjenester, inkludert IKT-tjenester relatert til medisinsk utstyr i henhold til foretaksgruppens
samhandlingsmodell.
For å utøve dette ansvaret vektlegges samordning av behov, styrte og insentivbaserte løsningsvalg for
helseforetakene og tydelige krav og føringer rundt tilhørende forvaltningsmodeller. Dette for å sikre økt
standardisering og bruk av felles regionale tjenester.
Helseforetakene har behov for en forutsigbar partner som tar et helhetlig ansvar for tjenestene.
Sykehuspartner HF vil ta en tydeligere rolle som tjenesteintegrator for å håndtere sammensatte leveranser
fra flere leverandører av tjenester, og integrere dem slik at disse fremstår som en helhetlig og forutsigbar
tjeneste for helseforetakene. Sykehuspartner HF vil tydeliggjøre skillet mellom tilbud og tilnærming som
tjenestetilbyder av henholdsvis felles regionale tjenester og individuelt tilpassede tjenester.
Helseforetakene og eier forutsetter at sikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i en virkelighet med
et trusselbilde som utvikler seg, og hvor løsningene er stadig mer komplekse og forretningskritiske.
Sykehuspartner HF har ansvar for at tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet ivaretas i Sykehuspartner
HFs tjenester.
Område 2 - Informasjon tilgjengelig for dem som trenger det – sikker og sømløs samhandling og
informasjonsdeling
Behovet for rask tilgang til informasjon øker. Helseforetakene er helt avhengig av god tilrettelegging av
informasjonsdeling og samhandling på tvers av løsninger og aktører. Integrasjon og datadeling blir en mer
sentral del av verdiskapningen i foretaksgruppen, som visualisert i figur 2. Her har Sykehuspartner HF en
nøkkelrolle gjennom å tilrettelegge for teknisk og organisatorisk samhandling på en felles infrastruktur.

Figur 2: Integrasjon og datadeling stadig mer sentral del i verdiskapningen i foretaksgruppen – her har
Sykehuspartner HF en nøkkelrolle
Helseforetakene ønsker i tiden fremover å tilby en økende grad av digitaliserte pasientforløp og en sømløs
brukeropplevelse, slik at klinisk personell og andre kan frigjøre sin tid og øke kvaliteten på sine tjenester.
Sykehuspartner HF vil understøtte utnyttelse av lettvekts-IKT gjennom å tilrettelegge for tjenesteutvikling og
bedring av brukeropplevelsen på pasientnære IKT-systemer på brukerens arbeidsflater.
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Helseforetakene har behov for å samarbeide effektivt om innovasjon med de beste aktørene innenfor
digitalisering og helse. Aktørene i Helse Sør-Øst må kunne samarbeide med leverandører i markedet for å
utvikle tjenester sammen med brukerne, basert på felles data og infrastruktur. Sykehuspartner HF vil bidra til
dette ved å sikre økt tilgang til og bruk av data på tvers av ulike aktører, på en sikker og brukervennlig måte.
Sykehuspartner HF vil videreutvikle Sykehuspartner HFs integrasjonsplattform til en skalerbar og helhetlig
integrasjonsplattform med åpne grensesnitt og sikker infrastruktur. Plattformen skal:
- Gjøre det mulig for eksterne leverandører å utvikle løsninger basert på tilgjengelige tjenester
gjennom API (applikasjons-programmeringsgrensesnitt) og sikkerhetsarkitektur
- Tilby test- og utviklingsmiljø for utprøving av ny teknologi
Helseforetakene ønsker å bruke innsikt og tjenester som kan skapes fra dataene, som kunstig intelligens,
både for klinisk og administrative formål. Sykehuspartner HF vil gi verdiøkende bidrag ved å sy sammen
datakilder og legge til rette for økt tilgang til og bruk av data på tvers av ulike aktører, på en sikker og
brukervennlig måte. Sykehuspartner HF vil understøtte forskjellige aktørers arbeid med datadrevet analyse
av både administrative og kliniske data, gjennom å klargjøre dataene for analyse. Dette krever at helhetlig
«master data management» ivaretas.
Område 3 - Katalysator for sykehusenes digitalisering – styrket samspill for å støtte helseforetakenes
endringsbehov
Sykehuspartner HF spiller en viktig rolle som sparringspartner og tilrettelegger for innovasjon og
løsningsutvikling, blant annet gjennom å bidra til at nye løsninger lar seg realisere på felles infrastruktur.
Dette forutsetter en tidlig involvering av og fra Sykehuspartner HF, og et tett samspill med helseforetakene,
eksterne samarbeidspartnere og Helse Sør-Øst RHF innen rammen av regional forvaltningsmodell.
Helseforetakene trenger rådgivere som forstår behovene og hvordan teknologi kan støtte at disse løses.
Helseforetakene kjenner klinikernes behov og egne arbeidsprosesser best. I leverandørmarkedet finnes det
leverandører med spisskompetanse i grensesnitt teknologi og klinikk som kan utvikle lettvekts-IKT.
Sykehuspartner HF må tilrettelegge tilgang til infrastruktur og data og har ansvaret informasjonssikkerheten i
infrastrukturen. Gjennom styrket innsikt i helseforetakenes behov kan Sykehuspartner HF ta oversetterrollen
og bidra med metodikk som sikrer engasjement og brukerfokus i Sykehuspartner HFs leveranser.
Sykehuspartner HF har en viktig rolle ved å bidra til felles løsninger på felles problemer. Samtidig kan
Sykehuspartner HF både legge til rette for effektiv oppstart, produksjonssetting og innføring av
innovasjonsprosjekter, samt legge til rette for gjenbruk av innovasjon fra blant annet nye sykehus.
Helseforetakene behøver prosjektfaglig bistand for å sikre gode forprosjekter og støtte i endringsprosesser
når nye viktige behov skal løses og når nye sykehus skal bygges. Sykehuspartner HF har prosjektfaglig
kompetanse og ressurser som kjenner rammebetingelser og beslutningsprosesser. Sykehuspartner HF vil
videreutvikle denne kompetansen for å bidra til at helseforetakene får det beste resultatet og varige effekter
av sine investeringer.
Helseforetakene ønsker å sikre at de fanger opp relevante muligheter og bygger videre på solid kompetanse
hos sine partnere for rask verdi. Sykehuspartner HF vil etablere smidige prosesser på tvers av tradisjonelle
organisasjonsgrenser. Sykehuspartner HF vil støtte digitaliseringsarbeidet og tilrettelegge for
innovasjonsarbeid gjennom å ta en rolle innen utvikling av rammeverk og tilnærminger for tidlig utprøving og
rask realisering av nye løsninger. Sykehuspartner HF kan også bidra på spissede fagområder gjennom å bygge
opp eller videreutvikle ledende fagmiljøer som i tillegg til å bidra i egne leveranser skal kunne gi faglig støtte
til helseforetakene i regionen. For å bidra vil Sykehuspartner HF også delta i brukerforum for innovasjon og
involvere aktuelle aktører.
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5. Sykehuspartner HFs kjernekompetanse og hensiktsmessig bruk
av markedet
Som felles tjenesteleverandør vil Sykehuspartner HF bygge og videreutvikle fagmiljøer som skaper merverdi
for helseforetakene og bygger opp under kjernevirksomheten. Slike fagmiljøer vil som et minimum bestå av
en intern kjerne med høy kompetanse, med mulighet til å trekke på ekspertise utenfor egen organisasjon.
Sykehuspartner HF vil på denne måten også tilby rådgivning og faglig støtte til helseforetakene, og vil kunne
ta ansvar for å tilrettelegge kompetanseutveksling, samspill og koordinering på tvers i foretaksgruppen innen
disse fagområdene.
Sykehuspartner HF etablerer og videreutvikler sterke fagmiljøer innen blant annet følgende områder:
 Informasjonssikkerhet inkludert identitets- og tilgangsstyring
 Arkitektur og arkitekturstyring, rådgivning i konsept- og tjenesteutviklingsarbeid og
tjenesteporteføljestyring
 Integrasjon, API management og arkitekturbyggeklosser
 Drift og forvaltning av fellestjenester (infrastruktur og applikasjoner). Modernisering og
effektivisering av drift og forvaltning av eksisterende infrastruktur og applikasjoner i samspill med
skybaserte tjenester
 Leverandørstyring og leverandørstrategi
 Prosjektledelse, test og release. Internt konsulenthus med kompetanse og kapasitet til å støtte opp
om både tradisjonelle prosjekter og innovasjonsprosjekter.
 IKT-leveranser til nye sykehusbygg. Kompetanse og kapasitet innenfor prosjektledelse og
leveransestyring av IKT-leveranser til byggeprosjekter
 Automatisering, for eksempel automatisering av test, repeterende oppgaver innen drift og
administrative prosesser inkludert RPA (Robotic Process Automation)
 Tilgjengeliggjøring og forvaltning av informasjon, inkludert forvaltning av grunndata og master data
management. Dette danner grunnlaget for anvendelse av fremtidsrettet teknologi som f.eks. kunstig
intelligens, tingenes internett og maskinlæring
 Leveranser basert på skybaserte tjenester
 Tjenestestyring og forvaltning, fra prosjekt til kontinuerlig utvikling
Sykehuspartner HF må over tid effektivisere arbeidet med drift og forvaltning («Run») slik at en større andel
av medarbeiderne brukes til å støtte endringsbehovene hos helseforetakene gjennom videreutvikling av
eksisterende tjenester («Grow») og utvikling av nye tjenester («Transform»), jfr. Nasjonal e-helsemonitor fra
Direktoratet for e-helse.
Modellen vist i figur 3 er planlagt brukt i operasjonaliseringen av intern kompetanseoppbygging og bruk av
markedet. Ved utvikling og etablering av nye tjenester skal Sykehuspartner HF først vurdere bruk av
markedet. Dette blir et viktig bidrag for å øke samlet leveransekapasitet. Leverandørmarkedet benyttes når
det er mest kostnadseffektivt og der det ikke er strategisk viktig å inneha kompetansen i Sykehuspartner HF,
mens egne medarbeidere benyttes når det gir merverdi.
Over tid vil Sykehuspartner HF gjennomgå de ulike fagområdene for å vurdere hvilke områder som skal
bygges opp og videreutvikles, og om dette skal skje ved hjelp av egen kompetanse og/eller i samarbeid med
markedet. Sykehuspartner HF vil i operasjonaliseringen blant annet gjøre ulike gapanalyser og kartlegge
utviklingsbehov. Rekruttering er et viktig virkemiddel for å styrke kjernekompetanse. Ved turnover må det
vurderes i hvert enkelt tilfelle om stillingen skal erstattes, og om det skal skje med rekruttering eller ved bruk
av markedet. Det er viktig å sikre kompetanseutvikling for medarbeidere slik at Sykehuspartner HF bruker
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egne medarbeidere på prioriterte områder, og at medarbeidere kan utvikles i tråd med endringer i
organisasjonens behov.

Figur 3: Kompetansedreining og økt bruk av markedet
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7. Ordbok
API (Application Programming Interface)
Applikasjons-programmeringsgrensesnitt. Grensesnitt for integrasjon mellom programvare(moduler),
eksempelvis for datautveksling.
Kontinuerlig utvikling
Begrepet kontinuerlig utvikling beskriver en gjentakende prosess der et system utvikles kontinuerlig i korte
sykluser i motsetning til sjeldnere store gjennomgripende oppdateringer. Kontinuerlig utvikling er et
overordnet begrep som omfatter flere andre prosesser som blant annet kontinuerlig integrasjon,
kontinuerlig testing, kontinuerlig leveranse og kontinuerlig driftssetting. Prosesser basert på kontinuerlig
utvikling kan bidra til økt endringstakt.
Lettvekts-IKT
Med lettvekts-IKT menes rask, brukerdrevet utvikling av brukernære tjenester på toppen av mer tradisjonelle
løsninger. Lettvekts-IKT leverer brukeropplevelser på smarttelefon, nettbrett gjennom apper / digitale
assistenter som henter informasjon fra API-er mot sensorer, tingenes internett og forskjellige skytjenester.
Digitaliseringsløsninger basert på lettvekts-IKT utvikles av i tett samarbeid med sluttbrukere. Lettvekts-IKT
oppfyller brukernes umiddelbare behov, og kjennetegnes av eksperimentering og innovasjon.
Skytjenester
Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett. Det er viktige forskjeller på skytjenester og mer
tradisjonell tjenesteutsetting. Både forretningsmodell, tjenestemodell og leveransemodell er annerledes.
Skytjenester har fem kjennetegn: behovsbasert, levert over nett, delte ressurser, umiddelbar fleksibilitet og
kostnad etter bruk.
Smidig
Smidig tilnærming (ofte også kalt agilt) er en gjentakende utviklingsmetodikk som verdsetter menneskelig
kommunikasjon og tilbakemeldinger, det å kunne tilpasse seg endringer og produksjon av fungerende
resultater. Smidig tilnærming kan gjennomføres for team, på tvers av team og på ledelsesnivå. For å kunne få
full effekt av smidig utvikling må det understøttes på alle tre nivå.
Tjenesteintegrator
Med tjenesteintegrasjon mener Sykehuspartner HF nødvendige oppgaver for å håndtere sammensatte
leveranser fra flere leverandører av tjenester og integrere dem slik at disse fremstår som en helhetlig
tjeneste for helseforetakene. Tjenesteintegrator er rollen som ivaretar tjenesteintegrasjon.
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