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Sykehuspartner HF - Årsberetning 2017 

 
Innledning 

 
Om Sykehuspartner HF - Oppgaver og organisering 

 

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus.  

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for å levere, drifte og forvalte IKT-, HR- 

og logistikktjenester til alle foretakene og sykehusene i Helse Sør-Øst. Foretaket betjener 

ca. 90 000 brukere i Helse Sør-Øst og støtter ca. 58 000 arbeidsstasjoner. 

 

Sykehuspartner HF har ved årsslutt 2017 1388 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, 

Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse 

på lokasjoner hos de ulike helseforetakene i foretaksgruppen.  

 

Virksomhetsidé 
Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 

Sykehuspartner HF løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt 

og helt på sin primære virksomhet som er pasientbehandling. 

 

Vår visjon 

En partner for helsetjenester i utvikling. 

 

Vårt verdigrunnlag 
Sykehuspartner HF skal være en pålitelig leverandør av kostnadseffektive fellestjenester av 

høy og forutsigbar kvalitet, videre skal Sykehuspartner HF være en pådriver og bidragsyter 

når det gjelder hvordan helsetjenestene kan utvikle seg i fremtiden. 

 

 Vi har respekt for våre kunder og hverandre 

 Vi er forutsigbare og holder det vi lover 

 Vi er kompetente og leverer kvalitet 

 Vi er serviceinnstilte og stolte av jobben vår 

 

Organisering 

Sykehuspartner HF er organisert i fem virksomhetsområder samt stab bestående av HR, 

økonomi og virksomhetsoppfølging. Virksomhetsområder er som følger: 

 Kunder og tjenester 

 Plan og styring 

 Tjenesteutvikling 

 Produksjon 

 HR, økonomi og regnskap 

 

Mål for Sykehuspartner i 2017 
Sykehuspartner HFs målbilde setter retningen fram mot 2020. Målbildet angir tre strategiske 

retninger for å understøtte visjonen:  

- Leveransekraft, gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 

- Verdi for kunden, synliggjort for helseforetak og pasient 

- Best på helseteknologi, vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 
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Sykehuspartner HF har hatt følgende hovedprioriteringer i 2017: 

1. Stabile tjenesteleveranser 

2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

3. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

 Infrastrukturmodernisering 

 Digital fornying 

 Nytt forsyningssenter 

 

IKT 

 

IKT-området representerer om lag 85 % av aktiviteten i Sykehuspartner HF, med ansvaret 

for drift, forvaltning og kundeservice for IKT-tjenestene i regionen. Samlet portefølje er på 

ca. 2800 applikasjoner. Sykehuspartner HF forvalter i stor grad de regionale løsningene og 

drifter i stor grad de øvrige applikasjonene.  

 

 

Drift og forvaltning 
Stabile tjenesteleveranser med sikker og stabil drift har hatt høyeste prioritet gjennom året. 

Antall kritiske hendelser viser en positiv utvikling med en vesentlig reduksjon sammenlignet 

med 2016.  Risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT understreker behovet for 

gjennomføring av en rekke tiltak for å sikre forbedret livssyklushåndtering, sikker og stabil 

drift og tiltak for å understøtte foretakenes behov i årene som kommer. Det må videre rettes 

fokus på det eksterne trusselbildet.  

 

I 2017 er det gjort en betydelig innsats på å tjenesteorientere Sykehuspartner HFs 

arbeidsform for å bedre ivareta kundenes behov. Dette arbeidet vil fortsette gjennom 2018. 

 

Kritiske hendelser 

Antall kritiske hendelser innenfor sentrale områder viser en positiv utvikling. Kritiske 

hendelser er redusert med totalt 44 % sammenlignet med 2016. Totalt har det vært 208 

hendelser i 2017, mot 374 i 2016. Det er færre kritiske hendelser, men kompleksiteten ved 

hendelser gjør at løsningstiden øker. Eksterne faktorer har stått for omlag 20 % av alle 

hendelsene.  

Positive tiltak som grunnlag for reduksjonen i kritiske hendelser er en økt kontroll og 

overvåkning, forbedret endringsprosess, og økt fokus og oppfølging av tiltak etter en kritisk 
hendelse. 
 

Modernisering av infrastrukturen 

Sykehuspartner HFs primære mål innen IKT var i første halvår 2017 innrettet mot å 

iverksette kontrakten med ekstern partner DXC på infrastruktur.  Planlagt 

virksomhetsoverdragelse ble utsatt da risikoen for sikker og stabil drift var for høy, og 

kriteriene knyttet til informasjonssikkerhet ikke var oppfylt. I foretaksmøte 31. mai 2017 fikk 

Sykehuspartner HF i oppdrag å stille programmet for modernisering av IKT-infrastrukturen i 

bero, iverksette tiltak for å styrke personvern og informasjonssikkerhet, samt utrede mulige 

alternativer for infrastrukturmoderniseringen. 

Det har i forlengelsen av disse beslutningene vært et prioritert arbeide med å fremskaffe 

beslutningsgrunnlag for videreføring av infrastrukturmodernisering som sikrer sikker og 

stabil drift av tjenestene, samt ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern.  

Mot slutten av året ble det igangsatt en risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT, 

denne understreker behovet for en rekke tiltak for å sikre sikker og stabil drift og å 

understøtte foretakenes behov i årene som kommer.  
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Informasjonssikkerhet og personvern 

Programmet ISOP (Informasjonssikkerhet og personvern) ble etablert av Sykehuspartner 

HF høsten 2017, og har tatt opp i seg en rekke aktiviteter for bedret informasjonssikkerhet 

og personvern, med fokus på sårbarhetskartlegging, sikkerhetsarkitektur, GDPR-tilpassede 

databehandleravtaler, styrking av analyseplattformen, forbedret risikostyring og 

risikometode. Leveranser fra ISOP vil strekke seg inn i 2018 og 2019. 

 

Prosjekter 
Sykehuspartner HF stiller nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for 

løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra 

det regionale helseforetaket. Det er til enhver tid over hundre programmer og prosjekter i 

gjennomføring. Prosjektene muliggjør leveranser til foretakene som understøtter trygg og 

effektiv pasientbehandling og bidrar til forbedrede prosesser ute i sykehusene. 

Sykehuspartner HF bidrar i noen grad til forskning og innovasjon i samarbeid med 

sykehusene. 
 

HR, økonomi og regnskap 

Sykehuspartner HF forvalter videre HR, økonomi- og regnskap, og leverer regionale HR-

tjenester til alle ansatte i Helse Sør-Øst. Årlig produseres ca. 92 500 lønns- og 

trekkoppgaver. I tillegg har virksomheten ansvar for Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter og 

produksjon av felles regional varekatalog. Bring AS har vært ansvarlige for driften av 

Forsyningssenteret, men i 2017 ble det etablert nytt samarbeid med selskapet Onemed 

Services AB. Fra slutten av november 2017 har alle helseforetak i Helse Sør-Øst mottatt 

vareforsyninger fra det nye forsyningssenteret. Det gikk som planlagt i full ordinær drift fra 

1. januar 2018. 

Virksomhetsområdet har et kontinuerlig program for å effektivisere driften. Dette medfører 

blant annet at deres tjenestepris for én lønns- og trekkoppgave som faktureres de øvrige 

foretak er redusert med 5% fra 2017 til 2018.  
 

 

Virksomhetsstyring 
Sykehuspartner HF har etablert en virksomhetsplan og en rapporteringsstruktur som 

underbygger lov- og eierkrav, styrevedtak, interne behov, samt bidrar til å sikre 

måloppnåelse.  

 

Gjennom 2017 er det påvist behov for å forbedre prosesser for vurdering av risiko og 

oppfølging av tiltak på ulike nivå i virksomheten. Tiltak er iverksatt og forbedret 

risikostyring vil følges opp som forbedringsområde for 2018. 

 

Sykehuspartner HF har videreutviklet styrings- og kvalitetssystemet for å sikre 

tydeliggjøring av krav og retningslinjer for alle ansatte. Avvikshåndtering har hatt stor 

oppmerksomhet i 2017, og prosess og rutiner er etablert. Det arbeides videre med 

implementering av et felles verktøy for avvikshåndtering i Sykehuspartner HF. 

 

Styret har vektlagt styrking av informasjonssikkerhet og personvern, og har vært aktivt 

involvert i arbeidet med utredning av mulige alternativer for etablering av en modernisert 

IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. 

 

HR og arbeidsmiljø 

Sykehuspartner HF legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Medarbeidernes 
kompetanseutvikling og ferdigheter må sees i sammenheng mellom oppgaver og det 
daglige arbeidet. 
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Medarbeiderundersøkelse 
Alle medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet. Ledere har i samarbeid med sine ansatte grupper fulgt 

opp og videreutviklet tiltak fra medarbeiderundersøkelsen i 2016 i påvente av ny 

medarbeiderundersøkelse i 2018. 

 

Bemanning 
Sykehuspartner HF har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle personell innen både 

ledelse og fag. Grunnet et høyere antall ansatte som har sluttet i siste halvdel av 2017 er det 

noe etterslep i rekruttering sett mot opprinnelig plan og budsjett, mens personell som var 

planlagt virksomhetsoverført til DXC forblir ansatt i Sykehuspartner HF.  

Det arbeides aktivt med styrt rekruttering og iverksettelse av ulike tiltak for å sikre kontroll 

og god styring på bemanningssituasjonen. 

Sykehuspartner HF virksomhetsoverdro 2. januar 2017 innkjøpsfaglig kompetanse til det 

nasjonale innkjøpsforetaket Sykehusinnkjøp HF.  

 

Antall ansatte: 1388 (desember 2017) 

Antall årsverk: 1346 (desember 2017) 

 

Sykefravær og turnover 
Sykefraværet for 2017 er på 5,6 %, som er en forbedring på 0,6 % sammenlignet med 2016. 

Det er marginalt høyere enn et ambisiøst resultatmål på 5,5 %. Akkumulert turnover (10,1 %) 

ligger høyere enn måltallet (6-8 %). Det er tilsammen med styrt rekruttering iverksatt 

konkrete tiltak for å sikre kontroll og god styring på bemanningssituasjonen og dermed unngå 

uønsket turnover.  

 

 

Omstilling 
Sykehuspartner har i 2017 gjennomført betydelige endringer med implementering av ny 

organisasjonsstruktur, sammen med innføring av nye arbeidsprosesser og prosessverktøy. 

Her gjenstår det arbeid som fortsetter i 2018. Endringer i organisasjon og prosesser er et 

ledd i arbeidet med å tjenesteorientere Sykehuspartner HF og sikre kostnadseffektive 

tjenester som understøtter kundenes behov. 

 

Det har også vært utfordringer knyttet til planlagt virksomhetsoverdragelse av personell 

knyttet til tjenesteutsetting av infrastruktur.  Ledere og ansatte som skulle overføres til ES 

Norge AS 1. mai har fått særskilt oppfølging i perioden. Samarbeidet mellom tillitsvalgte og 

arbeidsgiver har særlig i første halvår vært preget av situasjonen, og hvor Sykehuspartner 

HF har fått kritikk for manglende involvering av ansatte og tillitsvalgte. Dialogen oppleves 

som god og mer positiv i siste halvår. Det er videre iverksatt tiltak for å bevare 

jobbengasjement i en krevende periode, samt tiltak for å forebygge usikkerhet. Et viktig 

tiltak har vært at det vil bli lagt opp til frivillighet knyttet til å gå over til ekstern partner 

dersom kontrakten med DXC videreføres.  

 

Skader og ulykker 
Det er ikke registrert arbeidsrelaterte skader i 2017. 
Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele foretaket. Avvikshåndtering 

har hatt stort fokus i 2017, og prosess og rutiner er etablert. Ved opplæring av ledere og 

verneombudene ved lokasjoner tas dette opp som tema. 
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Likestilling og diskriminering 
Styret i Sykehuspartner HF har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de fem 

styremedlemmene som er oppnevnt av foretaksmøte er det to kvinner og tre menn. De 

ansattvalgte styremedlemmene fordeler seg med to kvinner og en mann. Ledergruppen i 

Sykehuspartner HF består av to kvinner og seks menn. Av totalt 135 lederstillinger er det 

62 kvinner og 73 menn. Dette utgjør en kvinneandel på ca. 46 %. 

Kjønnsfordeling for totalt antall ansatte i 2017: 40,3 % kvinner og 59,7 % menn. 

 

Sykehuspartner HF tolererer ikke noen form for diskriminering av sine ansatte. I foretakets 

personalpolitikk slås det fast at alle ansatte har krav på rettferdig og lik behandling. Ansvaret 

for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet mellom partene. 

Sykehuspartner HF har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

 

Menneskerettigheter 
Sykehuspartner HFs verdigrunnlag legger opp til at alle kunder og ansatte skal behandles 

på en likeverdig måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller 

religiøs tilknytning. 

 

Arbeidstakerrettigheter 
Foretaket har medarbeidere med opprinnelse fra mange nasjoner som gir stort kulturelt 

mangfold, er en IA bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidslivspolitikk. 

 

Sykehuspartner HF anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter; de 

ansatte har en selvsagt rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjoner. 

 

Korrupsjonsbekjempelse 
Det er i 2017 gjennomført en misligholdsrevisjon av foretakets eksterne revisor PwC. Det 

fremkom ingen avvik i denne revisjonen. Arbeid rundt antikorrupsjon i Sykehuspartner HF 

preges av godt samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst, og en høy grad av 

åpenhet. Informasjon om antikorrupsjon, sammen med etiske retningslinjer, inngår i 

opplæringen til nyansatte.  Dette ivaretas også i medarbeiderundersøkelsen gjennom 

spørsmål om det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold, herunder misligheter og 

korrupsjon.  Forholdet ivaretas også gjennom Sykehuspartner HFs felles verdier som 

danner grunnlag for en kultur i foretaket som virker forebyggende og forhindrende for 

misligheter. 

 

Ytre miljø 
Sykehuspartner HF har innført system for miljøledelse i henhold til kravene i ISO 14001 – 

standarden og ble sertifisert av DNV-GL i august 2015. 

 

Som en del av foretakets styring med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en 

kartlegging og risikovurdering av forhold som kan påvirke det ytre miljø. Vesentlige 

miljøaspekter gjennomgås i forhold til lovkrav, tiltak for styring og kontroll og gir 

grunnlag for årlige miljømål som organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere 

negativ miljøpåvirkning. Foretakets miljøsystem og miljøprestasjoner følges opp og 

evalueres årlig i ledelsens gjennomgang for miljø. 

 
Sykehuspartner HFs ledelse vedtar årlig overordnede miljømål for å bedre foretakets 
miljøprestasjon og for å bidra til redusert negativ miljøpåvirkning.  

Sykehuspartner HF skal i sin daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling ved å 
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kontinuerlig redusere vår påvirkning på det ytre miljø. Foretaket skal overholde krav i ISO 

14001, egne krav og myndighetskrav. 

 

Sykehuspartner HFs langsiktige miljøfokus skal sikre redusert miljømessig belastning i 

produksjon og leveranser av tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner HF skal ta vare på miljøet ved å: 

 Redusere energiforbruket i Sykehuspartner HF 

 Redusere miljøbelastningen gjennom miljøkrav i våre anskaffelser og leveranser 

til helseforetakene 

 Sikre kildesortering og gjenvinning av avfall 

 Redusere andelen av transport og reise med fossilt drivstoff. 
 

 
 

Årsregnskapet 2017 
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet 

er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir 

et rettvisende bilde av Sykehuspartner HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2017. 

Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig 

betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er 

ikke kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som 

fremgår av årsberetning og årsregnskap. 

 

Styringsmål og resultat 
Sykehuspartner HFs styringsmål for 2017 har vært et årsbudsjett på 333 MNOK i 

underskudd.  

Dette negative resultatmålet knytter seg til infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod. 

Sykehuspartner HF for øvrig hadde et nullresultat i budsjett.  

 

Resultatet for 2017 ble et underskudd på -373,9 MNOK som er 40,9 MNOK under 

budsjett.  

 

Inntekter 
Totale driftsinntekter var på 4.009 MNOK, derav en basisramme på 38 MNOK.  

 

Kostnader 
Driftskostnadene utgjorde 4.345 MNOK. Lønns- og personalkostnadene var 25,4 % av 

totale driftskostnader (eksklusiv finans) og utgjorde 1.102 MNOK. Totale avskrivninger 

utgjorde 1.076 MNOK og det var 119 MNOK i nedskrivninger. Nedskrivningen er i 

hovedsak knyttet til prosjekter (anlegg under utførelse) som var under utførelse da 

moderniseringsprosjektet ble stilt i bero. Netto finanskostnader endte på 38 MNOK. 

 

Balanse og likviditet 
Ved utgangen av 2017 har Sykehuspartner HF immaterielle eiendeler til en verdi av 

2.764 MNOK. Teknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi 

av 921 MNOK og anlegg under utførelse en verdi av 444 MNOK. Det er fordringer 

for 901 MNOK. Totale omløpsmidler er 1.030 MNOK. Balansesummen pr. 31.12.2017 er 

på 5.189 MNOK. 
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Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2017 er 831 MNOK. Total gjeld er 5.498 MNOK, og 

det er en negativ egenkapital 310 MNOK. Denne negative egenkapitalen skal gjenopprettes, 

men dette vil bli planlagt samtidig med at en oppdatert løsning for infrastrukturmodernisering 

blir besluttet.  

 

Sykehuspartner HF har pr. 31.12.2017 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1.069 

MNOK, mens netto pensjonsforpliktelse er på 181 MNOK. Pensjonsforpliktelsene vil 

påvirke foretakets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 

31.12.2017 utgjør resultatført estimat- og planendringer -39 MNOK. Framtidige 

resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 

 

Ved utgangen av 2017 hadde foretaket en kontantbeholdning på 40 MNOK (inkludert 

skattetrekksmidler). 

 

Disponering 

Årets underskudd på -374 MNOK overføres fra “Annen egenkapital”. Sum egenkapital utgjør 

etter dette -310 MNOK. Konkurs og gjeldsforhandling etter konkursloven kan ikke åpnes i 

helseforetak. Foretakenes eiendeler kan ikke være gjenstand for utlegg eller arrest. 

 

Kontantstrømanalyse 
Kontantstrømanalysen viser en total strøm fra investeringsaktiviteter på 1.179 MNOK. 

Likviditetsreserven var på 240 MNOK 31.12.17. 

Det er en forskjell mellom driftsresultatet og kontantstrømmene fra operasjonelle 

aktiviteter. Dette skyldes i vesentlig grad ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler. 

 

Markedsrisiko 
Sykehuspartner HF er eksponert mot valutarisiko gjennom innkjøp av varer og tjenester på 

det internasjonale markedet, men ikke i en vesentlig grad. Eksponeringen anslås til å være 

mindre enn 1 % av den samlede omsetning. Foretaket er i en posisjon hvor 

valutaeksponeringen vil bli absorbert i den daglige driften. 

Foretaket er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. 

 

Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, 

da det historisk har vært lite tap på fordringer. 

 

Likviditetsrisiko 
Sykehuspartner HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke 

besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for 

kundefordringer opprettholdes. 

 

Avleggelse av regnskapet 
Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig 

betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er 

ikke kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som 

fremgår av årsberetning og årsregnskap. 

 

Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuspartner HF ikke kan gå konkurs eller at 

gjeldsforhandlinger kan åpnes. 
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Forventet økonomisk utvikling 
Sykehuspartner HF utarbeider årlig økonomisk langtidsplan for kommende fire års periode. 

Hensikten med planen er å skape forutsigbarhet rundt Sykehuspartner HFs forventede 

utvikling og sikre økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra oppdrag- og 

bestillerdokument.  

 

Sykehuspartner HF legger hovedprioriteringene fra oppdrags- og bestillerdokumentet 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 av de følgende områdene:  

• Stabile tjenesteleveranser 

• Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern 

• Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

• Gjennomføring av prioriterte utviklingsinitiativ 

 

 
 

Forventet teknologisk utvikling 

Bruk av teknologi blir en stadig viktigere del av helsetjenesten, og en nødvendig forutsetning 

for å kunne tilby bærekraftige helsetjenester i fremtiden. Generelle trender i IT-markedet, 

som Big Data, «Bring your own device», «Internet of things», Blockchain, Cloud- teknologi 

og multisourcing, vil også være aktuelle for helsesektoren. 

 

Den forventede utviklingen i Helse Sør-Øst er knyttet til å etablere en moderne, 

livssyklusstyrt infrastrukturplattform, som en grunnmur for å tilgjengeliggjøre 

applikasjonstjenester til helseforetakene. Det aktuelle trusselbildet, og krav til blant annet 

personvern, tilgjengelighet, redundans og mobilitet vil påvirke plattformens utforming. 

Applikasjonsporteføljen som tilbys må være moderne og understøtte foretakenes behov og 

samtidig ivareta krav til informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. 

Det er også forventet at lettvekts-IKT og spesialiserte klientapplikasjoner vil være en del av 

fremtidig utvikling. 

Det er i perioden fram mot 2030 planlagte en rekke nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner HF vil bidra som premissgiver og deltaker innenfor sine ansvarsområder i 

foretaksgruppen for hvert enkelt nybygg fra 2018, og hvor dette vil ha betydning med 

henhold til direkte ressursinnsats, sammen med kapasitet og tjenester innenfor drift og 

forvaltning. 

 
 
Framtidsutsikter 

For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, skal 

Sykehuspartner HF utvikle sin kapasitet og tilpasse sin faglige profil i de nærmeste årene 

gjennom å: 

 

 Øke leveransekraften i egen organisasjon for å kunne imøtekomme et stadig økende 

behov for IKT-støtte i pasientbehandlingsløp. Sykehuspartner HF vil sikre økt 

leveransekapasitet og kvalitet gjennom realisering av stordriftsfordeler knyttet til 

modernisering av infrastrukturen, sammen med standardisering av tjenester for å 

forenkle drift og forvaltning. Dette innebærer å strømlinjeforme og profesjonalisere 

egen organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig 

forbedring og bruke markedet på en effektiv måte. 
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 Tilpasse dagens kompetanse og teknologiske plattform for å sikre at Sykehuspartner 

HF bidrar til å skape verdi for kunden og har god kompetanse på helseteknologi. 

Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og helserelatert kompetanse for å 

forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje. Videre skal foretaket tilrettelegge for 

fremtidige helsetjenester gjennom infrastrukturmodernisering og tilpasse 

kompetanse innenfor ledelse for å ivareta krav til nye styrings- og 

leveransemodeller og forsterket fokus på kontinuerlig forbedring og kvalitet. 

 Videreutvikle en felles kundeorientert kultur. 

 

Personell- og kompetansebehov 
Det har i 2017 vært en turnover i Sykehuspartner HF som har oversteget måltall og ønsket 

utvikling. Dette kan i stor grad knyttes til usikkerhet rundt situasjonen Sykehuspartner HF er 

i. Det er i forbindelse med dette planlagt og igangsatt en rekke tiltak som blant annet økt 

medarbeider- og tillitsbasert ledelsesfokus, økt innsats på kompetansetiltak og involverings-, 

informasjons- og dialogforbedringer. 

 

Sykehuspartner HF har generelt hatt stabil tilgang på arbeidskraft og spesialkompetanse, og 

relativt få rekrutteringsutfordringer i størstedelen av 2017. Ved utgangen av 2017 er det 

imidlertid noen utfordringer med å få godt kvalifiserte søkere innen noen få fagområder og 

lederstillinger.  

 

Sykehuspartner HF har i 2017 gjennomført en overordnet organisatorisk kompetanseanalyse 

av kompetansebeholdning og kompetansebehov fram mot 2020, på grunnlag av strategiske 

føringer for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF. På dette grunnlaget er det identifisert et 

kompetansegap og forslag til tiltak for å lukke dette fram mot 2020. Det er igangsatt arbeid 

for å utarbeide system og strukturer for ytterligere kartlegginger på avdelings- og 

seksjonsnivå, samt utvikling av langsiktig kompetanseplan for å dekke gapet. I 2017 har det 

vært stort fokus på opplæring i prosesser og verktøy knyttet til forbedrede leveranseprosesser. 

  

Sykehuspartner HFs tilnærming til kompetanseutvikling er at kompetente medarbeidere og 

krevende arbeidsoppgaver sammen utgjør den beste arena for læring og utvikling. 

Virksomheten bygger derfor kompetansetiltak som er mest mulig praksisnære. I tillegg til 

interne tiltak tilbys eksterne kurs og sertifiseringer som skal understøtte ytterligere 

profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å bli en enda bedre partner for 

helsetjenester i utvikling. 

  

Sykehuspartner HF har en strukturert tilnærming til individuell kompetanseutvikling ved at 

dette er et tema for alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen. Medarbeider og 

nærmeste leder utformer i samarbeid en individuell kompetanseutviklingsplan som er tråd 

med avdelingens og foretakets behov.  
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Styret vil rette en stor takk til foretakets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2017. 

 

Sykehuspartner HF, Skøyen, 21. mars 2018 
 

 

 
 

  

Morten Thorkildsen, styreleder Anne Kari Lande Hasle, nestleder 
 

 

 
 

  

Eivind Gjemdal, styremedlem Anita Schumacher, styremedlem 
 

 

 
 

  

Just Ebbesen, styremedlem Nanette Loennechen, ansattvalgt 
representant 

 

 

 
 

  

Terje Aurdal, ansattvalgt Joachim Thode, ansattvalgt representant 
representant 

 

 

 

     
 

Gro Jære, administrerende direktør 


