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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en orientering om status i arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025 for 

Sykehuspartner HF, per ultimo januar 2021.  

 

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ 

2.1. Bakgrunn og prosess 

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. 
Økonomisk langtidsplan er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene som 
utarbeides i økonomiplanperioden. Økonomisk langtidsplan skal skape forutsigbarhet rundt 
Sykehuspartner HFs forventede utvikling, forutsigbar tjenestepris for helseforetakene og sikre 
økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra Helse Sør-Øst RHF som gis i den årlige 
oppdrag og bestilling. 
 
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at de planleggingsrammene som gis for 2022 i økonomisk 

langtidsplan vil være helseforetakenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2022.  

Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025 legges fram for behandling i styret i Sykehuspartner HF 17. 

mars 2021. Konsolidert økonomiplan for 2022 - 2025 for foretaksgruppen vedtas av styret i Helse 

Sør-Øst RHF 17. juni 2021.  

 

2.2. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 

Sykehuspartner HFs økonomiplan inngår i grunnlaget for resterende helseforetak i Helse Sør-Østs 

økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil innen frist 18. mars 

2021 distribuere tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuspartner HF gjennomfører en felles, koordinert og ledelsesstyrt («top-down») prosess for å 

ivareta helheten i planen.  

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens fellestjenesteleverandør av IKT-, lønns-, 
personal-, økonomi- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF forutsetter at Helse Sør-Øst RHFs 
hovedprioriteringer, slik de kommer til uttrykk i oppdrag og bestilling 2020, videreføres, og legger 
dette til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2022 – 2025. Disse er: 
 

 Sikker og stabil drift 

 Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

 Ivareta informasjonssikkerhet  

 Ivareta helhetlige teknologileveranser til byggeprosjekter  

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører  

 Effektivisere driften 
 
Økonomisk langtidsplan 2022-2025 skal også bidra til realisering av strategisk målbilde 2025 for 

Sykehuspartner HF, jfr sak 008-2021. Det er igangsatt et arbeid med å konkretisere veikart for å vise 

hvilke områder som skal bidra til en realisering av strategisk målbilde 2025.  
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2.3 Driftskostnader 

Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan 2022-2025 er det gjort en vurdering av utviklingen i 
planperioden, både for å kunne gjennomføre pågående og planlagte utviklings- og 
moderniseringsinitiativ men også for å vurdere konsekvenser for Sykehuspartner HFs organisasjon. 
 
Regionale utviklingsinitiativ er en sentral driver for ressurs- og kostnadsbruk i Sykehuspartner HF. I 
planperioden er det konkrete planer for utvidelse av funksjonalitet innen etablerte tjenester, nye 
helseforetak på eksisterende løsninger og nye regionale prosjekter. Disse initiativene har 
konkretisert behovet for økt kapasitet innen flere virksomhetsområder.  
 
Kliniske IKT-tjenester 
Kliniske IKT-Tjenester forventer en økning i nye tjenester som inkluderer både utvidelser og nye 
tjenester knyttet til regionale løsninger. I tillegg kommer håndtering av lokale løsninger og 
forespørsler som overstiger Sykehuspartner HFs leveransekapasitet. Gjennom 2020 har 
virksomhetsområdet økt antall leveranseoppdrag med 31%. Effektiviseringsarbeidet videreføres i 
planperioden der fokus er økt leveransekapasitet for å håndtere nye leveransekrav, uten tilsvarende 
bemanningsøkning.  
 
IKT-tjenester 
IKT-Tjenester har over en periode håndtert betydelig volumvekst. Volumveksten forventes å 
fortsette som følge av planlagte utvidelser av den kliniske applikasjonsporteføljen i perioden 
kombinert med økte krav til sikkerhet og stabil drift. Samtidig er virksomhetsområdet betydelig 
involvert i utvikling av nye moderniserte løsninger i program STIM.  
 

2.3 Endringer fra forrige økonomiske langtidsplan 

Det er i tillegg identifisert konkrete kostnadsøkninger som ikke har blitt tilstrekkelig hensyntatt i 
tidligere langtidsplaner. Dette gjelder blant annet;    
 
Windows 10 oppgradering 
Oppgradering av Windows 10 har vist seg å være adskillig mer omfattende enn opprinnelig planlagt.  
I økonomisk langtidsplan 2021-2024 var oppgradering forutsatt ferdigstilt før starten av 
planperioden. Driftskostnader for oppgraderingen er nå inkludert i 2022. Kostnadene planlegges 
finansiert gjennom en basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Endringen medfører også økt 
behov for investeringsmidler, jfr. nedenfor. 
 
Pensjonskostnader 
Forventede pensjonskostnader har økt i forhold til aktuarberegning som ligger til grunn for budsjett 
2021. Denne økningen forutsettes finansiert gjennom basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Reforhandling av Microsoft avtale  
Sykehuspartner HF må gjennom en full reforhandling med inngåelse av ny avtale med Microsoft. 
Kostnadene i økonomisk langtidsplan er tatt ned i forhold til foreløpige estimat for ny avtale. 
Kostnadene benyttet i økonomisk langtidsplan kan både bli høyere og lavere etter gjennomførte 
forhandlinger.  
 
DIPS - nye avtalekostnader / moduler  
Utvidet bruk av DIPS vil føre til en økning i avtalekostnader i perioden. 
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Sykehuspartner HF forholder seg til at rammen fra forrige økonomiske langtidsplan 2021 – 2024 
gjelder, og at eventuelle endringer er utfordrende. Sykehuspartner HF arbeider aktivt med 
effektivisering og mener at det er et potensiale for intern effektivisering gjennom blant annet 
kompetansevridning, bevisst bruk av markedet og prosessforbedring. Innmeldte leveransebehov er 
likevel høyere enn faktisk kapasitet i Sykehuspartner HF i dag, og dette vil kreve prioritering. Forslag 
til økonomisk langtidsplan 2022 - 2025 slik de nå ligger, er tett opp til rammene fra forrige 
langtidsplan. Dette er utfordrende i forhold til økte leveranseforventninger.    
 

2.4 Investeringer 

Forslag til totale investeringer er noe høyere enn estimert i forrige økonomiske langtidsplan 2021 - 

2024.  

Økt investeringsnivå skyldes: 

 Oppgradering Windows 10 (ikke inkludert i ØLP 2021 - 2024) 

 Utstyrsforvaltning inkluderer nå medisinsk/vaskbart periferi-utstyr. Denne type utstyr ble 
tidligere videresolgt direkte til helseforetakene. I ny økonomisk langtidsplan er dette 
inkludert i utstyrsforvaltning og behandles likt med øvrig utstyr. 

 Sikker og stabil drift inkluderer nå Infrastruktur/understøttelse av regional IKT som er en 
portefølje som bortfaller. I tillegg øker investeringene noe knyttet til EOL / EOS og 

risikoreduserende tiltak.  

Reduksjon i investeringsnivå:  

 Program STIM er inne i en viktig periode og både aktivitet og investeringsnivå er økende. 

Foreslått nivå for 2021 inkluderer investeringer på 450 MNOK, som er 50 MNOK lavere enn 

investeringsnivået fra forrige økonomiske langtidsplan. Som tidligere er det et ønske om at 

det reserveres ytterligere 100 MNOK i likviditet, som kan søkes om dersom fremdriften i 

prosjektene er god og tilsier en fremskynding av aktiviteter.    

Utkast til økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 for driftskostnader og investeringsmidler vil bli lagt 
frem i styremøtet 3. februar. 

 
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 total ressursbruk. Det vil 
likevel være utfordrende å imøtekomme leveransebehovene innenfor rammene, og Sykehuspartner 
HF har behov for at de samlede behovene prioriteres. 
 
Sykehuspartner HF vil videreføre arbeidet med økonomisk langtidsplan 2022-2025. Administrerende 
direktør vil i møtet orientere styret om økonomisk langtidsplan 2022-2025 slik den nå foreligger, og 
invitere styret til å gi innspill til planen og hvordan endringene skal håndteres før endelig forslag 
legges frem til styret 17. mars. Administrerende direktør vil også komme tilbake til styret om det 
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pågående arbeidet med veikart frem mot realisering av strategisk målbilde 2025, og invitere styret 
inn i en diskusjon om dette. Endelig forslag vil bli lagt frem til styret i 17. mars. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 


