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1 Innledning  

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå for 

Sykehuspartner HF i økonomiplanperioden.  

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, HR- og 
logistikktjenester inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. I tillegg har 
virksomheten ansvar for Helse Sør-Østs forsyningssenter og produksjon av felles regional varekatalog.   

Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester og sikre effektive leveranser 
av regionale tjenester, slik at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet.   

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 

langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 reflekterer 
hvordan Sykehuspartner HF må utvikle seg for å levere eksisterende og nye tjenester.  

 

1.1 Økonomiplanprosessen   
Foretaksgruppen utarbeider årlig rullerende økonomiske langtidsplaner 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 2021 – 2024 i budsjettskriv 
av 23. desember 2019. Helse Sør-Øst RHF har videre pekt ut hovedprioriteringene for Sykehuspartner 

HF i utkast til Oppdrag og bestilling 2020.      

Styret i Sykehuspartner HF ble 30. januar 2020 orientert om status for Økonomisk langtidsplan 2021 - 

2024 gjennom sak 006-2020. 

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

økonomiske langtidsplaner med hensyn på tjenestepris. Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte 
tjenestepriser til foretakene medio mars etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 

 

1.2 Forutsetninger  
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-2024 tar utgangspunkt i Budsjett 2020, ØLP 2020-2023 samt 

føringer i utkast til Oppdrag og bestilling 2020. Følgende forutsetninger er lagt til grunn i planperioden:  

 Erfaringstall fra 2019 og budsjett 2020 og øvrige forhold som foretakene/sykehusene er 
kjent med legges til grunn i ØLP 2021 - 2024   

 Økonomisk langtidsplan (ØLP) tar utgangspunkt i sentrale føringer som utkast til Oppdrag og 

bestilling 2020 og planer i Regional IKT-portefølje.  

 Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 er i 2020-kroner og er ikke pris/lønnsjustert i perioden. 

 1 + 3 års perspektiv. Det er lagt til grunn en høyere detaljeringsgrad i økonomiplanenes 
første år. For de tre påfølgende årene i økonomiplanperioden er investerings- og driftsnivået 

etter 2021 fremskrevet basert på både kjente faktorer og antakelser som er beheftet med 
større usikkerhet, se for eksempel IKT-infrastrukturmodernisering programmet STIM og 
overføringer fra Regional IKT-portefølje.   

 Tjenesteprisene i ØLP forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert underskudd pr 
31.12.2018 i Sykehuspartner HF gjennom en basisramme. 
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 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF, inntil dette 

er innarbeidet i tjenestepris ut mot helseforetakene.   

 I ØLP perioden er en fast timepris på kr 845,- fra budsjett 2020 benyttet.  Denne er ikke 
indeksjustert.  

 For å sikre forutsigbare priser for helseforetakene gjennom planperioden vil driftskostnader i 
STIM få basisfinansiering av Helse Sør-Øst RHF. Nivået avklares gjennom ØLP 2021-2024 og 
deretter i budsjettprosessen for 2021. Tilsvarende vil gjelde endringer i finans- og 

pensjonskostnader utover nivå i budsjett.  

 Tjenestenivået og etterspørselen fra helseforetakene er økende og høyere enn 
leveransekapasiteten i Sykehuspartner HF. Det er også et betydelig antall åpne saker knyttet til 

for eksempel SLA oppgraderinger, og Sykehuspartner HF vil her måtte gjøre prioriteringer. 
Kundeplaner utarbeides årlig for samtlige helseforetak for å koble aktivitet og kapasitet.  

 For å holde kostnadene nede har Sykehuspartner HF forutsatt betydelig effektivisering. 
Sanering av applikasjoner/servere, automatisering av prosesser samt prioritering av ressurser 
er forutsatt å gi betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering forutsetter at 

helseforetakene standardiserer applikasjonsporteføljen. 

 I 2024 kommer de første avskrivningene som følge av ferdige prosjekter i Sykehusbygg. Dette 

har ikke tidligere vært med i ØLP og vil øke den totale tjenesteprisen. Prosjektene er fortsatt i 
en tidlig fase og omfanget for Sykehuspartner HF er usikkert.  

 Lisensavtaler skal reforhandles i perioden. I tallene for økonomisk langtidsplan 2021 -2024 er 

dagens prisnivå lagt til grunn i framskrivingen. Eventuelle endringer som følge av 
reforhandlinger utover dagens nivå vil påvirke tallene. Prisbildet er usikkert. 

 Som tidligere presisert vil det være usikkerhet knyttet til gjennomføringen av IKT-
infrastrukturmodernisering programmet STIM i planperioden. Prosjektene i STIM 

gjennomføres suksessivt og detaljplanlegging gjennomføres i tråd med gjennomføringsplan. 
Ulike veivalg vil forekomme for eksempel knyttet til kjøp av tjenester vurdert opp mot 

etablering av egne tjenester. Dette kan spesielt påvirke skille mellom investering og 

driftskostnader. Det er lagt til grunn usikkerhetsanalyse, P50, for programmet STIM.  

 En annen driver for potensielle endringer i kostnadsbasen er leveransene fra Regional IKT-

portefølje med tilhørende kostnader til drift og forvaltning, samt investeringer og 
avskrivninger.  

 Investeringer knyttet til «lokale IKT investeringer» og «Infrastruktur / understøttelse av 
regional IKT-portefølje» er satt av Helse Sør-Øst RHF.  Et økt behov innenfor disse postene vil 

føre til et ytterligere finansieringsbehov. Dette vil eventuelt bli fremmet i egne forespørsler.  
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1.3 Sykehuspartner HF oppdrag og hovedprioriteringer 
 

Sykehuspartner HF har en viktig oppgave som regionens fellestjenesteleverandør av IKT-, lønns-, 
personal-, økonomi- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF legger hovedprioriteringene fra utkast til 
Oppdrag og bestilling 2020 til grunn for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024. Disse er:  

- 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 nye byggeprosjekter 
- Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
- Effektivisere driften 

 

Sykehuspartner HF har under arbeid strategisk målbilde 2025. Dette skal gi utviklingsretning for 
helseforetaket, i tråd med Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og Regional delstrategi 
for teknologiområdet. Regional utviklingsplan 2035 setter retning for IKT-utviklingen og leveransene 

som bygges opp i Sykehuspartner HF knyttet til mobilitetstjenester, samhandlingstjenester mellom 

helseforetak, fjernbehandlingstjenester og hjemmesykehustjenester.     
 

Ved inngangen til planperioden har Sykehuspartner HF fokus på «rydding», tiltak som skal gi bedre 

leveranseevne og grunnlag for en utvikling i tråd med strategisk målbilde. For å sikre nødvendig retning 

fokuseres innsatsen rundt noen prioriterte satsingsområder.  Organiseringen av dette arbeidet skal 

sikre pågående initiativ høyt fokus og felles prioritet i Sykehuspartner HF. Blant satsingsområdene 

inngår følgende: 
- Standardisering og sanering 

- Leveranseevne 
- Kjernekompetanse og kapasitet 

 

Sykehuspartner HF bidrar allerede tungt inn i Regional IKT-portefølje med standardisering og 

videreutvikling av eksisterende tjenester samt innføring av nye tjenester. Prosjektene i Regional IKT-

portefølje skal bidra til å effektivisere pasientbehandlingen, tilføre ny teknologi som avlaster manuelt 

arbeid, standardiserer arbeidsprosesser, hever kvaliteten og reduserer risiko for feil. Det er sentralt for 
Sykehuspartner HF å innføre Regional IKT-portefølje fordi den bidrar til å redusere varians og 
introduserer moderne applikasjoner som bygger opp under at Sykehuspartner HF som 
fellestjenesteleverandør kan lykkes med sitt oppdrag om å levere mer standardiserte og 
kostnadseffektive tjenester.  

 

1.4 Samlet økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021 - 2024 
Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende 
tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester ikke 
skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holdes et stabil nivå over tid. De viktigste årsakene til 
endringer i kostnadsbasen er: 

 Gjennomføringen av infrastruktur standardisering og -modernisering, organisert i programmet 
STIM  

 Leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende drift, forvaltning og avskrivninger   

 Kostnader forbundet med nye sykehusbygg  
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I tillegg til initiativene over er det et betydelig behov og etterspørsel etter SLA leveranser fra 
helseforetakene. Det har bygget seg opp et antall åpne saker innen forvaltning av kundetjenestene som 
må håndteres. Ønskene er samlet over Sykehuspartner HFs kapasitet så en prioritering av leveransene 
vil være nødvendig. Applikasjonssanering og standardisering er viktige elementer for å effektivisere.  

I økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 planlegges det med følgende kostnadsnivå:  

 
*) ØLP 2020 -2023 er indeksjustert, **) Tallene inkluderer ikke Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

Tabell 1. Hovedtall ØLP 2021 – 2024 
 

Antall FTE er høyere enn forrige økonomiske langtidsplan hvor det ble forutsatt en flat FTE utvikling 
med utgangspunkt nivået i 2019 gjennom perioden. Det er et ønske om å benytte interne ressurser 
framfor ekstern innleie. Bruk av egne ansatte vil være billigere og arbeidskraften vil være mer stabil 
samtidig som viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Ekstern bistand viser samtidig en 
nedgang i forhold til forrige økonomiske langtidsplan.  
Sykehuspartner HF har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF (sak 109-2019) å 
beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Det er forutsatt at hele 
helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av styret i Helse 
Sør-Øst RHF. Dette arbeidet kan få betydning for FTE utviklingen i planperioden. 

Avskrivninger stiger i takt med overføringer fra Regional IKT og nye investeringer i STIM. Nivå på 
investeringer er i tråd med forrige økonomiske langtidsplan.  

Avtalekostnader (lisenser, service og vedlikehold) er øker i forhold til forrige økonomiske langtidsplan.  
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Tjenestepris vil utvikle seg som følger i planperioden: 

 
Figur 1. Utvikling i tjenestepris 

 

 
Tabell 2: Driftsinntekter  

 
Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 ligger samlet på nivå med forrige langtidsplan 
Tjenesteprisen er økende utover planperioden fordi nye moderne løsninger blir implementert, og 
avskrivningene øker. Usikkerheten øker utover i perioden 
 
Tjenesteprisutviklingen mot slutten av planperioden er basert på de nåværende anslagene for 
modernisering, og utrulling av regionale løsninger i henhold til gjeldende planer i Regional IKT-
portefølje. Det er økende usikkerhet for moderniseringen ut i planperioden knyttet til både teknologisk 
utvikling og sentrale veivalg.  
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Investeringer 
I tabell under fremkommer samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF. Totale investeringer for 
2021 utgjør 1.170 MNOK som er 20 MNOK lavere enn økonomisk langtidsplan 2020-2023. 

 

 
Tabell 3. Investeringer ØLP 2021 – 2024 

 

For ytterligere kommentarer knyttet til investeringer i planperioden se kapittel 5.2 samt vedlegg 

Investeringer i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021 – 20224. 

 

 

2 Tjenesteleveranser   

2.1 IKT-Tjenester 
 

 Sikker og stabil drift 
Virksomhetsområdet IKT-Tjenester har leveranseansvar for alle infrastrukturtjenester som 

Sykehuspartner HF leverer. Typiske tjenesteleveranser er basis infrastruktur og driftstjenester som er 
nødvendige for å levere kliniske løsninger og spesialløsninger til alle helseforetak i Helse Sør-Øst, 

eksempelvis serverkapasitet- og drift, applikasjonsdrift, datakommunikasjon og telekommunikasjon. 
Videre har virksomhetsområdet ansvar for prehospitale tjenester og sykehusspesifikke tjenester. 

Virksomhetsområdet leverer også enkelte sluttbrukerorienterte tjenester som eksempelvis 

arbeidsflate, portørcom, akuttalarm og tilgangsstyring. 

Virksomhetsområdet er gjennom utkast til Oppdrag og bestilling 2020 gitt hovedprioritet «Øke 

stabilitet i driftstjenester». Virksomhetsområdets systematiske arbeid med dette målet i 2019 har gitt 
resultater. Gjennom planperioden vil det bli introdusert nye og moderniserte løsninger, drifts- og 
forvaltningsmodeller. Arbeidet med ytterligere stabilisering og opprettholdelse av et stabilt nivå i 

driftstjenestene vil videreføres i planperioden, og vil være førende for de investeringer som gjøres på 
dagens plattform. 
 

 Nye og utvidede tjenester 
I begynnelsen av planperioden er det økt behov i applikasjonsdrift grunnet utvidelse av den kliniske 
applikasjonsporteføljen. I tillegg er det behov for styrking av leveransemodell innenfor arbeidsflate og 
behov for å ivareta økt applikasjonsportefølje i Spesialtjenester. I tillegg kommer drift og forvaltning av 

ØLP 2021-2024 Budsjett ØLP 2020-2023

Sykehuspartner investeringer MNOK 2020 2021 2021 2022 2023 2024

STIM* 308 505 500 530 450 300

Drift og forvaltning  (Infrastruktur, Sikkerhet og Kundetjenester) 369 345 370 355 335 335

Automatisering og effektivisering 30 20 35 35 35 35

Totalt 707 870 905 920 820 670

Andre investeringer i regionen MNOK 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Utstyrsforvaltning 185 190 190 195 195 195

Lokale IKT investeringer 62 100 60 60 80 120

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 30 30 15 0 0 0

Totalt 277 320 265 255 275 315

Samlet investeringsnivå 984 1 190 1 170 1 175 1 095 985

ØLP 2021-2024
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tjenester innen sikkerhet som følge av leveranser fra program for informasjonssikkerhet, 
tilgangsstyring og personvern (ISOP). Dette fører til at IKT-tjenester har behov for økt bemanning i 2021 
og 2022, men med en effektivisering i 2023-2024. I tillegg er det viktig at IKT tjenester bidrar aktivt inn i 

moderniseringsprosjektet STIM slik at organisasjonens kunnskap benyttes aktivt inn i prosjektet og at 
overgangen til nye løsninger skjer så sømløst som mulig.  Deler av disse økte behovene planlegger IKT-
tjenester å absorbere gjennom effektivisering.  

Denne planen forutsetter at STIM/RKL bidrar til å effektivisere driften og standardisere porteføljen. 

Videre forutsettes det at det gjennomføres en omfattende sanering. 

 

 Investeringer  
Virksomhetsområdet IKT-Tjenester disponerer budsjettrammen «Sikker og stabil drift» for 
investeringer knyttet til eksisterende plattform for opprettholdelse av avtalte leveranser. Dette 
innebærer at program- og maskinvare som hovedregel søkes fornyet før «End of Life» / «End of 
Support». Ved nærstående overgang til moderne plattform kan denne hovedregel fravikes basert på 
særskilte sikkerhets- og stabilitetsvurderinger, for å forhindre investeringer i infrastruktur som ikke kan 

gjenbrukes på moderne plattform. 

Gjennom økonomiplanperioden vil store deler av dagens plattform bli modernisert. Premissene for 
hvordan ny plattform skal realiseres utarbeides i moderniseringsprogrammets hovedprosjekt 
«Fremtidig drifts- og leveransemodell» som skal utvikle en modell på tvers av hovedprosjektene som 

effektivt understøtter og forvalter den fremtidige infrastrukturen. 

Investeringsplanen for «Sikker og stabil drift» tar utgangspunkt i dagens driftsmodell, hvor 
Sykehuspartner HF investerer i basis infrastruktur, og selv produserer infrastrukturtjenestene. 

Investeringskostnader i denne modellen representerer en relativ høy andel av det totale 
kostnadsnivået for tjenestene. Dersom ny plattform blir realisert med større andel tjenestekjøp i 
økonomiplanperioden, vil investeringsbehovet reduseres og driftskostnader økes tilsvarende.  

Det foreslåtte investeringsnivået for rammen «sikker og stabil drift» er i hovedsak en konsekvens av 
livssyklusstyring (reinvesteringer ved «End of Life» / «End of Support»). Unntakene er ivaretakelse av 

vekst i lagrings- og backupvolumer, og vekst i lisensvolumer. Denne volumveksten utgjør om lag 12 % 

av de totale investeringene i økonomiplanperioden. 
 

 Effektivisering 
Leveransene fra moderniseringsprogrammet vil gradvis øke linjeorganisasjonens effektivitet gjennom 
økonomiplanperioden. Virksomhetsområdet vil benytte sine ressurser til å bidra inn i 

moderniseringsprogrammet, og til å forberede mottak av programmets leveranser og tilpasse 
organisasjonen til ny drifts- og leveransemodell. Effektivisering i linjeorganisasjonen vil derfor først gi 
utslag mot slutten av planperioden.  

Sykehuspartner HF vil fremheve enkelte aktiviteter som virksomhetsområdet vektlegger i 
økonomiplanperioden og som bidrar til effektivisering og kostnadsreduksjoner på dagens plattform 

 Tjenesteorientering og –etablering 
o Med utgangspunkt i Tjenesteinformasjonsmodellen vil virksomhetsområdet definere et 

sett av standardiserte infrastrukturtjenester og infrastrukturkomponenter. Dette vil 

bidra til å øke virksomhetens leveransepresisjon, og redusere ressursbruk og kostnader 

i leveranseprosessene og driftsfasen.  

 Livssyklusstyring 
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o Alle eiendeler registreres i et eiendelsregister med blant annet tidspunkt for «End of 
Life» / «End of Support». Samtidig etableres enhetlige prosesser for livssyklusstyring på 
tvers av teknologiområdene. Dette vil være et sentralt virkemiddel for å legge en 

optimal investeringsstrategi ved overgang fra dagens plattform til ny plattform etablert 
av moderniseringsprogrammet. 

 Automasjon  

o Det er etablert et kompetansesenter for Robotic Process Automation (RPA) i 

virksomhetsområdet, som søker å automatisere repetitive, manuelle og feilutsatte 
arbeidsoppgaver. Dette kompetansesenteret skal komme hele Sykehuspartner HF til 
gode. 

 Kapasitetsstyring 

o Det etableres nye prosesser for kapasitetsstyring av dagens og ny plattform for å sikre 
optimal kapasitetsutnyttelse og unngå uønskede hendelser som følge av uforutsett 
kapasitetsbrist. 

 Sanering 
o Arbeidet med å effektivisere prosesser og rutiner for sanering av infrastruktur-

komponenter som er tatt ut av produksjon opprettholdes og forsterkes. Ved overgang 
til ny plattform er det av stor betydning at dagens plattform saneres effektivt for å 

redusere perioden med doble vedlikeholds- og lisenskostnader. 

 

 

2.2 Tjenesteleveranser Kliniske IKT tjenester 
 

 Forvaltning av tjenestene 
Kliniske IKT-tjenester har i hovedsak leveranseansvar for kliniske løsninger som leveres til alle 
helseforetak i Helse Sør-Øst. Tjenesteleveranser Kliniske IKT tjenester favner både forvaltning, SLA-
oppgraderinger, investeringer og tjenesteendringer.  IKT-tjenester utfører server- og applikasjonsdrift 
for disse løsningene, og fungerer som en underleverandør til Kliniske IKT-tjenester i denne 
sammenhengen. I tjenesteleveranse fra Sykehuspartner HF til helseforetakene ligger både basis 
forvaltning og videreutvikling som omfatter opprettholdelse av produktets/tjenestens funksjonelle og 
tekniske behov gjennom levetiden. Kliniske IKT-tjenester har leveranseansvar for mellom 800 og 1000 
applikasjoner og disse er gruppert i 7 porteføljer, såkalte kundetjenester:  
 

1) Pasientjournal og administrasjon 
2) Kurvejournal og medikasjon 

3) Mor og barn 

4) Bildediagnostikk 
5) Laboratorievirksomhet 
6) Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte 
7) Felles applikasjonskomponenter 

 

Til tross for at det har pågått et stort arbeid med regionalisering av løsninger de siste årene er 
storparten av applikasjonene i porteføljen lokale, altså i bruk kun ved ett helseforetak og i praksis styrt 
av helseforetaket. Ved inngangen av 2020 er følgende løsninger regionalt forvaltet; 

1) Elektroniske Pasientjournal (EPJ) 
2) Partus (fødesystem) 

3) Metavision (Elektronisk kurve) 
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4) Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

 

I regionalt forvaltet ligger det at videreutvikling av disse løsningen besluttes og finansieres av Helse Sør-
Øst RHF, og bestilles som enkeltleveranser fra Sykehuspartner. Det er verdt å bemerke at selv om disse 
er etablert som regionalt styrte løsninger er det som hovedregel separate installasjoner per 

helseforetak for både produksjon, test og opplæring. Drift og forvaltning, inkludert 
versjonsoppgraderinger inngår i Sykehuspartners leveranseansvar, og finansieres over Sykehuspartner 

sine budsjetter. Eksempelvis er det for Metavision, som er tatt i bruk av 6 helseforetak, 36 ulike 
installasjoner som alle skal versjonsoppgraderes 2 ganger per år. 

Dette er et eksempel på et omfattende oppgraderingsløp og illustrerer at det er svært viktig for både 

kostnadseffektivitet og kvalitet på leveransene at konsolidering av løsninger til felles installasjoner og 

videre arbeid med regionalisering fortsetter som planlagt i ØLP-perioden.  

Den regionale laboratorieløsningen (LVMS) er den første av de kliniske løsningene hvor det er to 
foretak i samme installasjon, både Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold. LVMS er fortsatt ikke 

regionalt forvaltet, men det antas at dette vil bli etablert i løpet av 2020.  

I ØLP-perioden er det planlagt med at utbredelsen av regionale løsninger og regionalt forvaltede 
løsninger vil øke. Laboratorieløsningen LVMS, patologimodulen, skal i løpet av 2020 innføres både ved 

Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF, og videre utrullingsplan skal besluttes 
i løpet av våren 2020. Det pågår anskaffelse av regional multimedia- og radiologiløsning i regi av Helse 
Sør-Øst RHF som skal legge grunnlaget for regionalisering av tjenestene også innenfor dette 

fagområdet. Det er også planlagt anskaffelse av løsninger innen helselogistikk, såkalt lettvekts-IKT, som 

vil kreve etablering av en moderne og robust plattform for utveksling av data mellom fagsystemene og 
lettvekstløsningene for rask og riktig utnyttelse av disse løsningene i helseforetakene. Denne 

plattformen er ikke besluttet etablert, og vil måtte sees på som en ny tjeneste i Sykehuspartner HF som 
følge av anskaffelsen innen helselogistikk. Kostnaden for etablering av denne typen plattform er ikke 
hensyntatt i investeringsbehovet under.  

 

 Nye og utvidede tjenester  
Innen Kliniske IKT tjenester er det identifisert et økt bemanningsbehov ut over det som er forutsatt i 
tidligere økonomiplaner. Økningen i antall FTE er relatert til antall åpne saker (backlog) på dagens 

leveranser og SLA oppgraderinger og anskaffelse, etablering og utrulling av nye regionale løsninger. I 

tillegg kommer styrking av områdene publisering, samhandling og datavarehus, hvor det legges til 

grunn at regionalt klinisk datavarehus skal etableres i planperioden. Det er også tatt høyde for behov 
for øking i forvaltningsressurser fra Kliniske IKT-tjenester for å delta i byggeprosjekter. Listen under 
viser økt ressursbehov for den enkelte tjeneste i 2021. Tall i parentes er samlet endring for årene 2022-
2024.  
 

Regionalt styrte løsninger som skal tas i bruk av flere foretak og funksjonalitet utvides:  
 

1) Elektroniske Pasientjournal (EPJ), 2 FTE (-3 FTE) 
2) Partus (fødesystem), ingen endring 
3) Metavision (Elektronisk kurve), 7 FTE (5 FTE) 

4) Medikamentell kreftbehandling (CMS), 3 FTE 
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Regionalt besluttede anskaffelser/prosjekter/tjenester:  

1) Regionalisering av fosterovervåkning (Milou), 2 FTE 
2) Anskaffelse og etablering av regional løsning sterilsentral, 4 FTE (6 FTE) 

3) Anskaffelse og etablering av klinisk datavarehusløsning, 7 FTE 

 

Basert på tallene ovenfor er det estimert et nytt ressursbehov på ca. 25 FTE i 2021 og ytterligere 8 FTE i 
perioden 2022- 2024 for å håndtere regionale løsninger og utvidet funksjonalitet i disse.  

 

 Investeringer 
Investeringsbehovet innen Kliniske IKT-løsninger er i hovedsak knyttet til behov som følger av 
versjonsoppgraderinger, eller såkalte SLA-oppgraderinger. Sykehuspartner har gjennom 
tjenesteavtalen med det enkelte helseforetak forpliktet seg til versjonsoppgraderinger av både 

regionale og lokale løsninger. Gitt tilgjengelige interne ressurser og midler til leverandørbistand har det 
vist seg at investeringsbehovet har ligget på ca. 30 MNOK de siste årene. I økonomisk langtidsplan er 
det budsjettert med 35 MNOK gjennom hele perioden.  
 

 Effektivisering 
Ønskene fra helseforetakene er i sum større enn områdets leveransekapasitet og riktig prioritering er 

derfor viktig. Overgang til regionale enhetlige løsninger med få installasjoner er viktig for effektiv bruk 
av ressursene. Applikasjonssanering og bruk av felles regionale løsninger er avgjørende for 

effektivisering innen området Klinisk IKT tjenester.  
Forbedret leveranseprosess er også forventet å gi en effektivisering i form av redusert sløsing. Bedre 

kvalitet på tilbud og økt forståelse av kundens behov vil medføre at færre leveranseoppdrag blir 
kansellert etter at de er jobbet med.  

 
 

2.3 Kundeservice 
 

 Forvaltning av tjenestene 
Tjenesteområdet Kundeservice leverer tre ulike tjenester innenfor IKT-området: 

1) Brukerservice - ivaretar alle telefoniske og skriftlige henvendelser fra sluttbrukene av alle 
applikasjoner og alt utstyr som Sykehuspartner HF leverer, drifter og forvalter for helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. I 2019 håndterte Brukerservice ca. 440.000 henvendelser fra rundt 80.000 brukere. 
Ca. 75 % av dette er telefonhenvendelser. 

2) Utstyrsforvaltning - håndterer alt periferiutstyr (PC-er, skjermer, skrivere etc.) som leveres av 
Sykehuspartner til hele foretaksgruppen. I 2019 omfatter dette over 200.000 utstyrsenheter, 
hvorav utlevering/innsamling omfattet rundt 42.000 enheter. Det ble anskaffet utstyr for 160 
MNOK i 2019. Utstyrsforvaltning har det overordnede ansvaret for de merkantile 
leverandøravtalene og logistikken i hele livssyklusen fra anskaffelse til avhending/destruering, 
inklusive lagerhold. 

3) Lokal service - håndterer brukerhenvendelser som krever bistand på stedet, ute lokalt på de 
enkelte sykehus. I 2019 håndterte Lokal service rundt 25.000 saker. Ut over dette håndterer Lokal 
service også den lokale logistikken (utlevering og innsamling) av alt periferiutstyret ute på de 
mange lokasjonene i foretaksgruppen. 
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 Utvikling av tjenestene 
Det forventes en vekst i antall henvendelser og saker knyttet til videre utrulling av regionale løsninger 
og tilvekst av nye regionale løsninger, ut fra samme vurderinger som Kliniske IKT-tjenester legger til 

grunn, se avsnitt 2.2.2 ovenfor.  

I tillegg kommer et bredere ansvar for Sykehuspartner HF knyttet til medisinskteknisk utstyr og bruk av 
foretakseide mobiltelefoner og nettbrett. Kundeservice forventer en samlet vekst i størrelsesorden 
10% knyttet til dette, og dette er lagt til grunn for beregning av ressursbehovet. 

 

 Effektivisering 
Kundeservice vil i ØLP-perioden håndtere den økte saksmengden med lavere bemanning enn i dag. Det 

forutsettes en årlig effektivisering på 3% som til sammen utgjør 11,5% i løpet av 4 år. 

Effektiviseringen gjennomføres med blant annet følgende virkemidler:  

1) Automatisering 
2) Prosessforbedring 

3) Håndtering av rotårsaker 

 

Kundeservice har innført LEAN som metodikk i forbedringsarbeidet og det forventes at dette vil gi gode 

resultater i effektiviseringsarbeidet. 

Endringer i form av økte oppgaver kombinert med færre ressurser gir en reell effektivisering på mer 

enn veksten.  

ØLP-perioden 2021-2024 er en naturlig fortsettelse av 2020. I hele perioden arbeides det med 

løsninger for automatisering, effektivisering og kontinuerlig forbedring, særlig med bruk av metodikken 

innenfor LEAN. 

 

 
Figur 2. Effektivisering kundeservice 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024

Oppgaveøkning 10% Bemanningsendring
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2.4 HR, økonomi og regnskap (HRØR) 
 

Innen HRØR er Sykehuspartner HF ansvarlig for å levere Regionale HR-tjenester, Regionale 
Kompetansetjenester og Regionale Økonomi- og Logistikktjenester (RØLT). 

 

 Forvaltning av tjenestene 
Alle endringer innenfor tjenestene bygger på etablerte planer og forutsettes finansiert over Regional 

Forbedring på samme nivå for planperioden som for 2020. Videre forutsettes det at endringer via 

Regional Forbedring ikke utløser behov for ytterligere FTE eller vesentlig endret kompetanse i 

forvaltningen. 

Ut over salg av egne ressurser (konsulentinntekter/redusert personalkostnad) er ikke kostnader knyttet 

til prosjektgjennomføring av Regional Forbedring med i tallene. 

 

 Driftskostnader 
I tillegg til konkrete avtalekostnader for tjenester i vekst, er det beregnet vekst i avtalekostnader som 

følge av Regional Forbedring. Her legges til grunn 5% av samlet årlig kapitalbehov. Som følge av 

overgang til skyløsninger, er estimatet å anse som et grovt anslag. 
For Regionale Økonomi- og Logistikktjenester (RØLT) er det i forbindelse med avvikling av det regionale 

utrullingsprosjektet forventet dreining fra avtalekostnader til ekstern bemanning (+/- 8 MNOK). 

Behovet for eksternt kjøp forventes å ha så stor grad av spredning i kompetansefelt at det vil være 

vanskelig å bemanne opp internt. 

 

 Utvikling av tjenestene (regionale forbedringer) 
Implementering og stabilisering av tjenester i vekst prioriteres. Det regionale utrullingsprosjektet for 

RØLT avvikles i perioden, og 2023 antas å bli første hele driftsår uten samhandling med det regionale 

utrullingsprosjektet.  

 

ØLP håndterer kjente planer, men med en viss usikkerhet i estimatene. Her nevnes økning i 

avtalekostnader knyttet til endringer i lisenser innenfor RØLT og kundestyrt tilvalg GatGo (applikasjon 

for oversikt over vakter) er med i avtalekostnader for alle foretak. Tilbudet forventes tilgjengeliggjort 

primo 2020, men er ikke med i budsjett 2020.  

Vekst i ulike kundestyrte tilvalg innenfor tjenestene er ikke reflektert. Flere tjenester beveger seg over 

til skybaserte løsninger. Det foreligger ikke gode analyser av fremtidige avtalekostnader for denne 

typen endring, men det er gjort forsøk på å identifisere deler av en slik effekt. 

For HR- og Kompetansetjenesten er det planlagt med 25 prosjekter. Av disse skal 8 produksjonsettes og 

overleveres til forvaltning i 2021. Samtidig vil det pågå ytterligere 15 prosjekter som har oppstart i 2021 

eller tidligere. Denne aktiviteten kommer i tillegg til planlagte SLA-oppgraderinger, og vil resultere i 

betydelig press på organisasjonen. 
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 Effektivisering 
Det legges vekt på ytterligere digitalisering og automatisering. Innenfor modne tjenester vil 

bemanningen reduseres. Reduksjonen vil tas ut gjennom naturlig avgang. Tjenester i vekst stabiliseres. 

Bestillinger fra regionale systemeiere via Regional forbedring forutsettes å ikke utløse behov for nye 

FTE/ vesentlig endring i kompetanse. 
Planlagte aktiviteter knyttet til automatisering og robotprosessering forventes gjennomført løpende 

frem til og med 2024, og effekter innen HRØR i Sykehuspartner HF og effekter ute i foretakene er 

derfor ikke fullt ut kartlagt. Det forventes imidlertid effekter, og basert på antagelser er det tatt høyde 

for deler av dette internt.  
Det er imidlertid ingen tvil om at pågående prosjekter vil resultere i mange flere nye tjenester innen HR 

og administrative funksjoner til foretaksgruppen, og at disse forventes å gi en økning i samlet 

tjenestepris. 
Summen av nye tjenester forventes å koste mer enn mulig effektivisering i modne tjenester. For å 

oppnå positiv gevinst-kalkyle, må man se på effekter i hele foretaksgruppen samlet. 

 

 Investeringer 
For VO HRØR forventes det ikke investeringer innenfor Sykehuspartner HF. Alle investeringer ligger 
innenfor Regional Forbedring. 

 

 

2.5 Prosjekttjenester og leverandørstyring 
 
Prosjekttjenester og leverandørstyring har ansvaret for prosjekttjenester som inkluderer styring av 
prosjektporteføljen, samt bemanning av programmer og prosjekter for lokale og regionale behov. 

Videre er tjenestedesign, test, release og arkitekturstyring viktige ansvarsområder. Sourcingstrategi og 
leverandørstyring vil få et økt fokus gjennom perioden. Videre er det forventet mye aktivitet knyttet til 

Nye Sykehusbygg. 

 

 Investeringer 
For å ivareta behov fra RKL, STIM og Nye Sykehusbygg har Sykehuspartner HF i perioden behov for å 

investere i testmiljøer. Behovet, i en periode, for å levere på dagens plattform i parallell med ny 
plattform er en viktig driver for investeringen. Dette utløser et behov for å teste integrasjoner mellom 
dagens plattform og ny plattform levert gjennom STIM programmet. Kapasiteten i de eksisterende 
testmiljøene er overskredet, og mulighetsrommet som ligger i gjenbruk av de eksisterende, er estimert 

til å være lite holdt opp mot det kommende behovet.  
 

 Automatisering og effektivisering 
Omfatter interne investeringer i løsninger som bidrar til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser 

til helseforetakene. Eksempel på investeringer er kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy 
for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, automatisering i HR-prosesser og 
mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester. 

For kontinuerlig å bli en bedre og mer effektiv leverandør kreves vedvarende investeringer i ny 
teknologi og nye muligheter for automatisering og effektivisering. Delområdet øker derfor noe tidlig i 
planperioden, sammenlignet med ØLP2020-2023. Investeringene i Automatisering og effektivisering vil 
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i planperioden være avgjørende for å være i stand til å absorbere vekst i tjenestene uten å øke 
bemanningen ut over planen. Sykehuspartner HF har tidligere gjort en stor investering i lisenser for 
løsninger fra Micro Focus. Uttak av lisensene resulterer i økende grad til løsninger som bidrar sterkt til 

automatisering og effektivisering. Felles for løsningene er at de vil være drivende for utvikling, og derav 
bruk av investeringsmidler.  
 

 Effektivisering 
Det legges til grunn at strategi for bruk av leverandørmarkedet i planperioden vil medføre et skifte av 

kostnader fra investering til drift. På sikt vil riktig bruk av markedet kunne gi et lavere totalt økonomisk 

forbruk. En viktig forutsetning for å få til dette er etablering av en sourcingstrategi som åpner for et økt 

fokus på skybaserte tjenester. Deretter er det viktig for foretaksgruppen å etablere en modernisert 
plattform med infrastruktur som lar seg integrere med tjenestetilbydere i markedet. 

Sykehuspartner HF vil i planperioden jobbe videre med å effektivisere avtalekostnader gjennom 
reforhandling, rydding i avtaler og styring på lisensbruken.  

Et kostnadsreduserende tiltak med stort potensiale er å vurdere alternative løsninger til ekstern 

innleie, som for eksempel å rekruttere internt. Dette vil gi gevinster både for Sykehuspartner HF og for 
foretaksgruppen gjennom leveranser til regionale prosjekter.  Videre vil aktiviteter som Portefølje- og 
ressurs/ kapasitetsstyring bidra til effektivisering i Sykehuspartner HF. 

 

 Nye Sykehusbygg 
Det fremgår av rammeavtalen med Helse Sør-Øst RHF, samt i utkast til Oppdrag og bestilling 2020, at 
Sykehuspartner HF skal bistå i arbeid med nye sykehusbygg. Helse Sør-Øst RHF har besluttet 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 vil levere en betydelig andel av IKT leveransene for vedtatte byggeprosjekter i 

regionen. Sykehuspartner HF er allerede i gang med leveranser av IKT til Tønsberg-prosjektet og 
arbeider sammen med Helse Sør-Øst RHF for å planlegge/prosjektere IKT til byggeprosjektene Nytt 

sykehus i Drammen, Nytt psykiatribygg i Kristiansand og nytt klinikkbygg og protonsenter for 
Radiumhospitalet. I tillegg vil Sykehuspartner HF arbeide sammen med Oslo Universitetssykehus HF om 
IKT leveranser til planlagt Storbylegevakt i Oslo. I planperioden vil Sykehuspartner HF ha betydelige IKT 

leveranser til nye sykehusprosjekter i regionen.  Planlegging av IKT-leveransene og tilnærming for å 

levere IKT-infrastruktur til byggeprosjektene skjer i samarbeid med programmet STIM.  

Ressursbehovet til Sykehusbygg øker kraftig gjennom ØLP-perioden. Det er et estimert behov på ca. 52 

FTE-er i 2021 og opp til rundt 120 FTE-er mot slutten av planperioden. Foreløpig er det lagt opp til at 
dette ressursbehovet vil dekkes gjennom noe bruk av Sykehuspartner HF ressurser i kombinasjon med 
bruk av ekstern innleie. Fordelingen mellom innleie og egne ressurser vil kunne endre seg gjennom 

perioden.   

Leverandørmarkedet vil bli brukt for å avlaste Sykehuspartner HFs ressursinnsats og redusere egen 

leveranserisiko.  
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3 Sikkerhet  
 

3.1 Sikkerhet i planperioden  
 

Sykehuspartner HF har i dag etablert en moden sikkerhetsplattform for å ivareta operative, tekniske 

sikkerhetshensyn. I planperioden vil hovedfokus innenfor dette området være å skape en forutsigbar 

livssyklushåndtering, samt skalere for organisk vekst. Sikkerhetsstrategien vår fokuserer på 
informasjonsinnhenting («deteksjon») og analyse av dette, og det vil være nødvendig å styrke 
logginnhentingskapasiteten innenfor noen områder. Etter hvert som deteksjonsevnen blir større og 

mer effektiv, vil også muligheten til å gjennomføre aktiv respons bli mer naturlig, og vi tar også høyde 
for at vi kan redusere risiko for tjenesteavbrudd ved å gjennomføre preventive tiltak innenfor området.  

På en proaktiv side vil vi styrke virksomhetens evne til datadrevne beslutningsprosesser også innenfor 

informasjonssikkerhet, slik at vi kan etablere gode og troverdige verdivurderinger, trusselvurderinger, 
og sårbarhetsvurderinger, og bruke dette som grunnlag inn i virksomhetsstyringen. Dette medfører at 
vi skal fortsette å fokusere på å få sikkerhet og personvern ivaretatt i kjerneprosessene i virksomheten. 

Teknologiskiftet som Helse Sør-Øst står ovenfor, både ved bruk av eksterne leverandører og 

skymodellerte tjenesteleveranser, samt også større mobilitet både hos medarbeider og 
pasient/pårørende, medfører også at vi må være motstandsdyktige mot nye typer sårbarheter. 

Sektoren blir mer avhengig av IKT enn tidligere, og samfunnets forventninger til at våre løsninger 
ivaretar informasjonssikkerhetsprinsippene rundt tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet er svært 

høy.  

Større mobilitet hos ansatte og større bruk av markedet vil også medføre et behov for styrking av 

tilliten til Identitets- og tilgangsstyringen. Her vil mange store leveranser gjennomføres i løpet av 
inneværende periode, mens noen tiltak også vil strekke seg utover hele planperioden. 

 

3.2 Investering i sikkerhet  
 

Identitets- og tilgangsstyring 

Investeringer knyttet til styrking av identitets- og tilgangsstyringsområdet, skal sikre at riktige tilganger 
blir gitt til riktig tid, og at tilganger opphører når de ikke lenger er knyttet til et tjenstlig behov. Dette 

inkluderer kontroll på privilegerte tilganger, såkalt Privileged Access Management (PAM), samt tiltak 
knyttet til styrking av automatisering av tilgangsbestillinger, bedre verktøy for rapportering, kontroll og 

godkjenning av tilganger. 

 

CERT 
Dette omfatter videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Sikkerhetsplattformen, samt forventet 
vekst i perioden. Det inngår investeringer nødvendig for å kunne håndtere organisasjonens vekst, både 
med tanke på loggmottak og utvidelse av sensornettverket. For perioden 2021-2024 vil 

implementering av automasjon og kunstig intelligens være sentralt for å sikre håndtering av den stadig 
økende mengden loggdata og alarmer som skal analyseres. I praksis betyr dette vesentlig 

videreutvikling av påbegynt initiativ for automatisert alarm- og sakshåndteringssystem i flere 
dimensjoner. Faktisk anskaffelseskost er lagt til grunn for disse estimatene. 
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4 STIM 
 

 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (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. Program 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.  

Program STIM skal gjennomføres i henhold til fastsatt mandat. Moderniseringen utføres i dialog med 

Helse Sør-Øst RHF. Når programmet er avsluttet, gjennomføres videre modernisering av 
linjeorganisasjonen. 
 

 Overordnet plan  
STIM programplan omfatter overordnet plan for programperioden. Programplan med årlig 
leveranseplan oppdateres minimum årlig i forbindelse med budsjettprosessen, og baseres på gitte 

budsjettforutsetninger. STIM programplan 2020 ble godkjent av styret i Sykehuspartner HF i desember 
2019.  

Standardiseringen og moderniseringen av IKT-infrastrukturen deles overordnet i følgende steg: 

1. Reduksjon av teknisk gjeld på dagens plattform, med målrettet forbedring av dagens drift og 

gjennomføring av tidskritiske oppgraderinger med en risikobasert tilnærming. 

2. Etablering av felles, regional, moderne plattform. 

3. Gradvis migrering til moderne plattform, etablering av tjenestene på moderne plattform og gradvis 

utfasing av IKT-infrastruktur som ikke skal videreføres. 

4. Videreutvikling av moderne plattform med framtidsrettede tjenester. 

5. Overføring av moderne plattform til linjeorganisasjonen for forvaltning og videre utvikling. 

6. Avslutning av programmet. Linjeorganisasjonen sørger for livssyklushåndtering av IKT-

infrastrukturen. 

Arbeidet i de første fasene av programmet representerer i stor grad et løft av dagens IKT-infrastruktur 
og er en forutsetning for det moderniseringsarbeidet som skal utføres i senere faser. Reduksjon av 

teknisk gjeld gjennomføres dels av programmet, og dels av linjeorganisasjonen. Planen legger opp til en 
gradvis utvikling av en moderne plattform med regionalt datasenter (sentralt kjøremiljø) som 
applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Arbeidet må baseres 

på felles prinsipper for arkitektur og sikkerhet. En moderne plattform muliggjør oppstart av migrering 
fra eksisterende plattformer, og gradvis bedre og mer funksjonelle tjenester i tråd med målbildet.  

Dagens tjenester videreutvikles og effektiviseres på den moderne plattformen når denne er etablert. 
Moderniseringen fortsetter med etablering av skytjenester og tiltak som sikrer best mulig 

understøttelse av helseforetakenes behov for systemer og applikasjoner samt pasientenes behov, også 

hjemme. 

En vesentlig del av moderniseringen er å utvikle en driftsmodell som effektivt understøtter den 
moderniserte IKT-infrastrukturen og som gir gevinster og effekter i foretaksgruppen. 

Det planlegges med en gradvis overføring av leveranser og ansvar til linjeorganisasjonen i takt med 
prosjektenes leveranser. Overføringen dokumenteres, og linjeorganisasjonen sørger for 

livssyklushåndtering av IKT-infrastrukturen. 
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Programmet vil ved inngangen til planperioden ha et skifte i innretningen fra oppgraderinger og 
reduksjon av teknisk gjeld i dagens plattform til modernisering og migrering til moderne plattform. 
 

 Veivalg og utfordringer 
Viktige prioriteringer og avveininger for STIM programmet: 

Standardisering og sanering kontra migrering av applikasjoner: En kraftig innsats for å redusere antall 
applikasjoner vil redusere drift og forvaltningskostnad og frigjøre ressurser. I tillegg vil det redusere 
omfanget på migrering til Felles plattform og dermed redusere migreringskostnad. 

Avveining modernisering kontra tiltak mot sikker og stabil drift: Riktig balanse for ressursallokering 

mellom modernisering og sikker og stabil drift. I starten av planperioden planlegger STIM 

modernisering av nettverk. Det bør vurderes hvor stor andel av investeringer og ressurser som i denne 
perioden skal rettes mot livssyklus oppgraderinger i gamle nettverk kontra bidra til raskere 
modernisering. Tilsvarende problemstilling finner man knyttet til Felles plattform kontra eksisterende 
plattformer.  

Samdriftskostnad: STIM etablerer nye løsninger som i en periode må driftes og forvaltes parallelt med 

eksisterende løsninger. Samdrift av to løsninger fører til økte kostnader. Strategisk bør en vurdere 

effekt av lang eller kort migreringsfase. Fra 2021 vil en spesielt se samdriftskostnad knyttet til kryptert 
stamnett som vil være ekstern kostnad fra Norsk Helsenett. I tillegg har vi samdriftskostnad på f.eks. 
telefoni, Felles plattform, Sikker sone. I løpet av 2021 er det også ventet at en kan ta ut samdrift 

gevinster som følge av Citrix er konsolidert til en versjon og plattform. 
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 Veikart for moderniseringen 
Veikartet for moderniseringen visualiserer programmets leveranser i perioden per tid, og 
sammenhengen med andre regionale programmer og byggeprosjektene.  

Veikartet brytes ned i en detaljert plan med avhengigheter.  

Sentrale milepæler for moderniseringen er omforent regional sikkerhetsarkitektur og etablering av 
felles plattform. 

 

Figur 3. Veikart for moderniseringen 

 

 STIM - økonomi 
I forrige økonomiske langtidsplan (ØLP) 2020-2023 ga Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF en ny 

planforutsetning for økonomiplanperioden. Planforutsetningen medførte at STIM fikk en betydelig 
reduksjon i investeringer og driftskostnader i ØLP 2020 -2023. I tillegg er budsjett for 2020 redusert 

med ytterligere 100 MNOK i forhold til det som lå til grunn i ØLP 2020 - 2023. Dette vil kreve en 
ytterligere prioritering, og: 

 Prosjekter vil ferdigstilles over lengre tid enn opprinnelig forutsatt.  

 Arbeid opprinnelig planlagt for STIM ivaretas av linjeorganisasjonen ut over programmets 

varighet (2023).  

 

Forutsetninger: 

 ØLP 2021-2024 forutsetter at 70 MNOK av reservert likviditet hos Helse Sør-Øst RHF 

(budsjettforutsetning 2020) blir benyttet. Hvis prosjektframdrift ikke når dette målet og 

reservert likviditet på 70 MNOK ikke brukes i 2020 skyves dette over til 2021 og andre 
prosjekter må skyves ut i tid eller kanselleres.  

 Timepriser fra 2019 er lagt til grunn for både eksterne og interne ressurser. 
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 Andel interne ressurser i 2021 er 53%. 

 Flere prosjekter utreder alternative løsninger hvor det ikke er tatt beslutning på alternativ. ØLP 
legger til grunn prosjektets vurdering av mest aktuelle leveranse uten at dette er besluttet, 
beregning av økonomisk usikkerhet tar inn effekt av andre alternativ. 

 I hovedsak overleveres løsninger fra prosjekt til Sykehuspartner linje når prosjektets leveranser 
er ferdig. Det forutsettes at prosjekt ikke har noe drift eller forvaltningskostnad etter 
prosjektleveransen er ferdig. Unntaket er at innledende drift og forvaltning av Felles plattform 

er innarbeidet i ØLP for STIM.  

 Bruk av leverandørmarkedet er ikke innarbeidet i ØLP utenom NHN. Det pågår flere prosesser, 
men disse er ikke detaljert ut nok til å bli innarbeidet i ØLP. 

 Som en konsekvens av STIM prosjekter vil de være behov for organisasjons- og 
kompetanseutvikling i linjen. 

 Ved å gjennomføre en stor saneringsdugnad på applikasjoner vil kostnad til migrering og 

fremtidig drift og forvaltningskostnad reduseres.  

 Migrering av regionale applikasjoner forutsettes gjort i forbindelse med livssyklus forvaltning 
og er ikke en del av estimatet til STIM. 

 

Det er etablert en egen leverandørstrategi for STIM programmet. Programmet ser på flere leveranser 
hvor STIM kan bruke leverandørmarkedet. Innen nettverksleveranser har det i desember 2019 vært 

dialogmøter med leverandører, men prosessen er kommet noe kort til å gi et grunnlag som kan 
innarbeides i ØLP. I løpet av ØLP perioden er det forventet en dreining fra investeringer til kjøp av 

tjenester. I løpet av 2020 vil dette bli konkretisert. 

Tabellen under viser investeringsnivået for STIM med tilhørende driftskostnad i økonomiplanperioden, 
inkludert usikkerhetsanalyse.   

 

 
Tabell 4. Investeringer og driftskostnader STIM  

 

Driftskostnadene i programmet STIM genereres i hovedsak av prosjekter i utredningsfase, drift og 

forvaltning av Felles plattform, tjenestemigrering og programfunksjoner. Investeringene i programmet 
genereres av prosjekter i gjennomføringsfase med leveranser som medfører modernisering for Helse 
Sør Øst.  

Økonomisk usikkerhet i ØLP utgjør samlet 150 MNOK gjennom planperioden. Økonomisk usikkerhet er 

lavere enn forrige ØLP på grunn av flere alternative muligheter til å løse Felles plattform samt hvilken 
strategi som blir valgt for tjenestemigrering.  

 

 

  

ØLP 2021-2024 Budsjett ØLP 2020-2023

STIM - i MNOK 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Driftskostnader 194                 216                 187                 184                 262                 265                 

Investering 308                 505                 500                 530                 450                 300                 

Totalt budsjett i STIM 502                 721                 687                 713                 711                 565                 

ØLP 2021-2024



  
  

23  

  

I tabell 5 under synliggjøres investeringer og driftskostnader per hovedprosjekt i 2021.  

 
Tabell 5. Driftskostnad og investering i STIM sammenlignet med forrige økonomiske langtidsplan 

 

 Gevinstrealisering 
God utnyttelse av teknologi og optimale arbeidsprosesser er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre 

og mer effektiv, og for at mer tid kan benyttes til pasientbehandling. I første fase av STIM programmet 
er hovedoppgaven kritisk oppgradering av IKT-infrastruktur i Helse Sør Øst.  I neste fase starter 

moderniseringen, som vil gi grunnlag for endringer av dagens arbeidsprosesser og fremtidig 

gevinstrealisering.  

I løpet 2020 utarbeider program STIM, i samarbeid med gevinst- og kostnadseier i 

forvaltningsorganisasjonen, grunnlag for strategiske beslutninger og styring av fremtidig realisering av 
gevinster fra programmets planlagte leveranser i Helse Sør Øst. STIM vil synliggjøre gevinstenes mulige 
strategisk bidrag, alternativer, forutsetninger, samt legge til rette for beslutninger og prioriteringer som 
bidrar til å optimalisere gevinstrealiseringen. 

Oppgradering og modernisering vil gi effektivisering i drift og forvaltning av IKT- infrastruktur samt 
redusere behovet for investeringer innen livssyklus oppgradering for en periode. Det er antatt at størst 

gevinst oppnås om alle tjenestene i Sykehuspartner er samlet på en felles moderne plattform. Dette 
forutsetter migrering og sanering av løsninger og sanering av gamle plattformer. Dette arbeidet blir 
ikke ferdigstilt i planperioden. 
 

 

4.2 STIM leveranser (fokus på 2021) 
 

 Arbeidsflate   
Dynamisk arbeidsflate skal videreutvikles. Dette innebærer å standardisere og modernisere, samt øke 

tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflatene i Helse Sør-Øst. Dynamisk arbeidsflate består av 

klientoperativsystem, klientvirtualisering, print- og dokumentasjonshåndtering, mobilitetsplattform, 

Total

Driftskostnad 

2021

Investering 

2021
Sum

Driftskostnad 

2021

Investering 

2021
Sum

Arbeidsflate 10                   100               110               12                  52                64                

Felles plattform 25                   95                 120               22                  79                101              

Fremtidig driftsmodell 47                   51                 98                 28                  20                48                

Nettverk 4                     101               105               12                  139              151              

Programledelse 45                   -                45                 35                  -               35                

Telekom -                 204               204               13                  150              162              

Tjenestemigrering 100                -                100               55                  2                  57                

Regional testplattform 20                   -                20                 -                 34                34                

Windows 10 -                 -                -               -                 -               -               

(Overordnede kutt ) -54                 -90                -144             -               

Sum før økonomisk usikkerhet 197                460               657               176                475              651              

Økonomisk usikkerhet 19                   45                 64                 11                  25                35                

Sum ink.økonomisk usikkerhet 216                505               721               187                500              687              

Avvik forrige ØLP 29                  5                  34                

ØLP 2020-2023 ØLP 2021-2024
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applikasjonspakking og distribusjon, fjernaksess samt klientadministrasjon og brukeradministrasjon. 
STIM skal levere arbeidsflater med bedre funksjonalitet og brukergrensesnitt samt økt mobilitet.   

I 2021 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:   

 Ferdigstille oppgraderingen til Regional Citrix-plattform. 

 Modernisering av arbeidsflater for effektiv forvaltning av arbeidsflater. 

 Pilotere løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. 

 Ferdigstille løsning for mobile enheter 

 

 Felles plattform  
Prosjekt Felles plattform skal utvikle et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med en 
applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Etablering av 

moderne plattform gjennomføres med en trinnvis tilnærming: 

 
Figur 4: Felles plattform – trinnvis tilnærming   
 

I 2021 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:  

 Etablere felles plattform trinn 2 som er produksjonsmiljø for radiologiløsning (Radiologi, RMA). 

Tidsplanen synkroniseres med radiologiprosjektet. 

 Videreutvikle drift- og forvaltning for samme miljø. 

 Mottak av migrerte løsninger og etablering av nye løsninger i felles plattform. 

 

  Fremtidig driftsmodell 
Prosjektet skal utvikle en framtidsrettet drifts- og leveransemodell på tvers av programmets leveranser, 
som effektivt understøtter og forvalter den framtidige infrastrukturen. Dette innebærer å etablere 

infrastruktur som en tjeneste. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med linjeorganisasjonen og vil 
omfatte arbeidsprosesser, verktøy, kompetanse og organisasjon. 

I 2021 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte: 

 Pådriver utvikling av kompetanse og kultur for fremtidig driftsmodell 

 Etablere forvaltning av skytjenester  

 Oppstart etablering av bruk av kunstig intelligens for IKT-driftsoperasjoner  
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Prosjekt Fremtidig driftsmodell har et langsiktig perspektiv, men må også bidra til å legge premissene 
for drift og forvaltning av leveransene fra STIM. 
 

  Nettverk  
STIM skal tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling, gjennom etablering av 
moderne, stabile og sikre nett med tilstrekkelig kapasitet. Det skal etableres en helhetlig og regional 
nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over utstyr og 
aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne og 

understøtte bruk av mobile tjenester.  

 

Det er fire prosjekt som til sammen realiserer en modernisert nettverksinfrastruktur i Helse Sør-Øst:  

1. Bygge og forvalte kryptert stamnett (WAN) - gjennom Norsk Helsenett SF 

2. Modernisering av lokalt nettverk (LAN) på foretakene 

3. Nødvendige utvidelser og fornying for trådløst trådløse nettverk 

4. Etablere nettverksplattform for ny felles plattform (realiseres gjennom Felles plattform). 

I 2021 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:  

 Utrulling av trådløst nettverk fase 2, planlagt ferdigstilt i 2021.  

 Kryptere stamnett i samarbeid med Norsk Helsenett SF.  

 Bygge og starte produksjonssetting av regional nettverksinfrastruktur og migrering av dagens 

stamnett til nytt kryptert stamnett. Etablere prosesser som tilrettelegger for effektiv og 

helhetlig drift og forvaltning av nettverk.   

 Utredning av konsept knyttet til 5G og robust mobilt helsenett 

 

  Telekommunikasjon   
STIM skal etablere én regional telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som gir brukerne 
tilgang til de tjenestene de har behov for, på standard arbeidsflater.   

I 2021 tas det sikte på at arbeidet vil omfatte:  

 Ferdigstille utrulling av IP-telefoni ved Oslo universitetssykehus HF.  

 Videreføre utrulling av IP-telefoni for resten av foretaksgruppen. Dette planlegges ferdigstilt i 

2023.   

 Videreutvikle den regionale telekommunikasjonsplattformen med samhandlingsløsninger for å 

muliggjøre medisinsk avstandsoppfølging (Kontaktsenter, video/bilde kommunikasjon mellom 

pasient og sykehus):  

o Funksjonalitet for samhandlingsløsninger som sikrer kommunikasjon internt, med 

pasienter og pårørende    
o Regional katalogtjeneste inneholdende alle ansatte og roller med kontaktinformasjon   

 Standardisere, konsolidere og effektivisere pasientalarmplattformen.  

 

  Regional testplattform 
Prosjektet skal utvikle regional testplattform i Helse Sør-Øst og ivareta sikkerhetsmessige krav i 
utviklingen av framtidig infrastruktur.  

I 2021 leveres følgende: 
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 Regional testplattform, i takt med trinnvis etablering av Felles plattform. 

 

  Tjenestemigrering   
Prosjekt Tjenestemigrering skal legge til rette for at migreringen av basistjenester og applikasjoner til 
ny plattform kan starte når prosjekt Felles plattform har lagt grunnlaget for det. Migreringen av 
tjenester og applikasjoner vil være komplisert, omfattende og ha varighet utover planperioden.  

Dagens integrasjonsplattform skal utvides med hybride løsninger/API-Gateway som legger til rette for 

grensesnitt mellom IKT-infrastrukturen og applikasjoner og tjenester.  

Prosjektet tar sikte på å gjennomføre migreringen av basistjenester og applikasjoner, unntatt de 

applikasjoner som: 

 Vil migreres i forbindelse med større applikasjonsoppgraderinger (dette planlegges og 

finansieres som en del av oppgraderingsprosjektene),  

 Ikke kan migreres grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige begrensninger (disse vil 

«isoleres» i ny sikkerhetsarkitektur),  

 Er planlagt erstattet eller sanert.  

 

I 2021 leveres følgende: 

 Første tjenester migrert fra gammel til ny plattform 

 Oppstart av arbeid knyttet til modernisering av integrasjonstjenester.  

 
Programmet baserer seg på at restmigreringer etter at programmet er avsluttet ferdigstilles av 

linjeorganisasjonen og/eller de regionale applikasjonsprogrammene. 
 

  Ressursbehov  
Programmet har behov for betydelig arbeidskraft til å gjennomføre programmets leveranser, og 
planlegger med en bemanningsprofil på omlag 200 fulltidsekvivalenter (FTE) i programperioden. 

Innsatsen i programmet er planlagt dekket gjennom medarbeidere fra Sykehuspartner HF, og for å dele 

risiko og for å supplere egen kapasitet og kompetanse vil programmet legge opp til bruk av 
leverandørmarkedet der det er hensiktsmessig. Omfang av kjøpte tjenester påvirker 

bemanningsprofilen. 

STIM leverandørstrategi ble besluttet i Sykehuspartner HF sitt styre i 2019. Operasjonalisering av 
strategi har startet på de første leveransene. Omfang og metode er definert i tabellen under. 
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Prosjekt Omfang Metode 

Modernisering 

Nettverk 

Innføring av Stamnett. Direkteanskaffelse fra Norsk 

Helsenett. 

Modernisering av LAN (utstyr og 

tjenester) med opsjon på drift. 
Konkurranseutsetting av arbeidspakke 

Felles plattform 

Bygging av nytt regionalt 

kjøremiljø, (utstyr og tjenester) 
med opsjon på drift. 

Bygges dels internt. 
Konkurranseutsetting av arbeidspakke 

eller innkjøp av team. 

Telekom 
Utrulling av regionale 
telefoniløsninger (inkl. terminaler) 
på OUS. 

Minikonkurranse på rammeavtaler av 
kjøp terminaler og arbeidspakker 
løsninger. 

Windows 10 
Oppgradering  Selektiv innleie og team fra 

leverandør. 

Arbeidsflate 
Foreløpig ikke definert. Selektiv innleie, Team eller 

arbeidspakke. 

Fremtidig 

driftsmodell 

Foreløpig ikke definert Selektiv innleie, Team eller 

arbeidspakke. 

Tverrgående 

tjenester 

Foreløpig ikke definert. Selektiv innleie, Team eller 

arbeidspakke. 

Tabell 6. Operasjonalisering av strategi STIM 
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5 Samlet Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
 

Den økonomisk utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventet kostnadsnivå i 2021 og antatt 
utvikling i årene 2022-2024. Referansepunkt for drifts- og investeringsnivået i 2021 er avsatte 
investeringsmidler, driftskostnader og planer for 2020.   

Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende 

tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester ikke 
skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holde et stabil og kostnadseffektivt nivå over tid. De største 
driverne for endringer på kostnadsbasen er gjennomføringen av STIM og leveransene i Regional IKT-

portefølje med tilhørende avskrivninger.  

5.1 Drift 
 

Tabellen under viser det totale driftsbudsjettet i ØLP 2021-2024.  
 

 
*) ØLP 2020 -2023 er indeksjustert, **) Tallene inkluderer ikke Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

Tabell 7. Driftsbudsjett Sykehuspartner HF uten forsyningssenteret 

 

 Basisramme 
Basisrammen er satt til 100 MNOK fram til og med 2023 og 85 MNOK i 2024. med tillegg av 
driftskostnader i STIM. For basisfinansiering av STIM se avsnitt knyttet til IKT-tjenestepris.  

Basisfinansiering av 100 MNOK i 2021 – 2023 og 85 MNOK i 2024 følger rammene fra forrige ØLP. 
Denne rammen er satt opp for å håndtere det akkumulerte underskuddet i Sykehuspartner HF og er 
derfor på samme nivå som budsjettert resultat. Eventuelle endringer i denne basisrammen vil også 

endre det budsjetterte resultatet. Det er Helse Sør-Øst RHF som beslutter det endelige nivået på 
basisfinansiering.  

 

 Driftsinntekter 
Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle kundetjenestene fra både IKT og HRØR, leasing av 

periferiutstyr, samt brukerstøtte og «Felleskostnader, sikkerhet og utvikling» (FSU). I det videre 
arbeidet med detaljering av ØLP på tjenesteprisnivå bli stykket opp ytterligere mot de forskjellige 

kundetjenestene.  
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 Tjenestepris  
Figuren under viser et overordnet bilde av den totale tjenesteprisen. Den grønne grafen viser 
utviklingen i total tjenestepris ØLP 2021 -2024 om Helse Sør-Øst RHF dekker driftskostnadene i STIM 

gjennom et basistilskudd. Den blå grafen viser rammene fra forrige ØLP 2020 – 2023.  
  
Blå kurve   = Forrige ØLP (indeksjustert) 
Grønn kurve   = Ny ØLP med basisfinansiering driftskostnader STIM 

 

Driftskostnader STIM er definert som programkostnader STIM fratrukket avskrivninger. 
    

 
Figur 5. Tjenestepris 

 

 
Tabell 8. Tjenestepris 

 

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 ligger på nivå med forrige langtidsplan. Tjenesteprisen er økende 
utover planperioden fordi nye moderne løsninger blir implementert, og avskrivningene øker. 
Usikkerheten øker utover i perioden. 

Se kapittel 5.4 om IKT tjenestepris.  

 

 Konsulentinntekter og aktiverbare timer 
Konsulentinntekt og aktiverbare timer ses i sammenheng. Dette er summen av Sykehuspartner HFs 

ressursinnsats inn i prosjekter og leveranser som enten kan viderefaktureres eller aktiveres. Det er lagt 
til grunn at om lag 20 % av Sykehuspartner HFs kapasitet skal gå til slike prosjekter gjennom 
planperioden.   

Forutsetningene i forrige ØLP hadde ikke tatt nok hensyn til det store behovet for ressurser til SLA-
oppgraderinger som ikke gir en konsulentinntekt. Dette førte til at budsjettet for 2020 ble tatt noe ned 

sammenlignet med ØLP. Videre er nivået fra budsjett 2020 i stor grad ført videre i denne ØLP-perioden. 

Ref. første avsnitt om 20 % andel til prosjekt.  

For 2021 er konsulentinntekter og aktiverbare timer på totalt 279 MNOK. Videre er det budsjettert 
med ressurser inn i STIM til en verdi av ca. 87 MNOK. Dette fremgår ikke som en konsulentinntekt da 

Driftsinntekter 2020 2021 2022 2023 2024

Driftsinntekter ØLP 20-23 4 074        4 229            4 332            4 373            

Driftsinntekter ØLP 21-24  4 229            4 332            4 394            4 465            
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Sykehuspartner selv finansierer dette programmet. I sum blir det totale prosjekttimer for 367 MNOK, 
som er på linje med budsjett 2020. Nivået er økende i ØLP-perioden.  

Disse ressursene benyttes til store leveranser som STIM, regional IKT-portefølje, Regional forvaltning, 

byggeoppdrag og tjenesteendringer. Den totale etterspørselen innenfor disse områdene er større enn 
tilgjengelige interne ressurser og dette håndteres gjennom ekstern bistand og bruk av 
leverandørmarkedet.   
 

 Driftskostnader  
Lønnskostnader  

Lønnskostnadene er økende i starten av ØLP-perioden på grunn av økte behov for drift og forvaltning 
av nye tjenester. Som for budsjett 2020 ligger lønnskostnader over forrige økonomiske langtidsplan. 
Antall FTE er høyere enn forrige økonomiske langtidsplan hvor man som en overordnet forutsetning 
hadde en flat FTE utvikling lik nivået i 2019. Det er vurdert som hensiktsmessig å i større grad benytte 

interne ressurser framfor ekstern innleie. Bruk av egne ansatte vil være billigere og arbeidskraften vil 
være mer stabil samtidig som viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Ekstern bistand viser 
samtidig en nedgang i forhold til forrige økonomiske langtidsplan. 

Økt antall FTE er skyldes blant annet: 

 Ønske om å benytte egne ansatte framfor ekstern innleie. Fører til lavere kostnader, mer stabil 

arbeidskraft og oppbygging av kompetanse i Sykehuspartner HF. 

 Nye tjenester / utvidede tjenester blant annet fra Regional IKT 

 I større grad kunne håndtere SLA forventede oppgraderinger uten at backlog vokser 

 Samdrift / dobbel drift i en overgangsperiode med modernisering og skifte fra gammelt til nytt 

driftsmiljø 

   

Se også kapittel 5.2 om FTE utvikling spesifisert på Virksomhetsområde (VO)   
 

Varekostnad  

Budsjettet for varekostnad gjelder pc-utstyr og telekommunikasjon som anskaffes av helseforetakene. 

Dette blir viderefakturert til kostpris og det er et nullsumspill i budsjettet.  Det er lagt flatt gjennom 

planperioden, på nivå med tidligere år.   
 

Avskrivninger  

Avskrivningene er økende gjennom planperioden hovedsakelig på grunn av investeringsnivået i STIM, 
men er fremdeles på linje med forutsetningene i forrige ØLP. Tabell 9 under viser sammensetningen av 

eksisterende avskrivninger, overføringer fra Helse Sør-Øst RHF og nye avskrivninger.   

 
Tabell 9. Avskrivinger 
 

Sykehuspartner HF

Avskrivninger  2021 2022 2023 2024

Avskrivninger drift og forvaltning 606              618              623              558              

Overført fra Regional IKT 555              528              524              513              

Utstyrsforvaltning 139              169              185              211              

STIM 70                175              258              345              

Nye Sykehusbygg -               -               -               40                

Sum avskrivninger 1 369           1 490           1 590           1 667           

ØLP 2021-2024
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Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler  
Lisenser, Service og vedlikeholdskostnader er i 2021 på 1 186 MNOK. Mye av økningen i 2021 er knyttet 
til budsjettering av usikkerhet på nye leveranser fra Regional IKT og STIM. Avtalekostnadene er 

moderat økende gjennom planperioden. Det er budsjettert med nye avtaler, men samtidig er det lagt 
inn et overordnet effektiviseringsmål på 20 MNOK i årlig reduksjon (2%). Denne forutsetningen gir da 
en forventet kostnadsreduksjon på 80 MNOK i 2024.  

 
Tabell 10. Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler (avtalekostnader) 

 

Ekstern bistand  
Ekstern bistand benyttes i hovedsak til følgende formål i Sykehuspartner HF:   

 Supplering av Sykehuspartner HFs egen kapasitet til å gjennomføre prosjekter i regionen 
(budsjettet til STIM er skilt ut i en egen post)  

 Backfill i egen driftsorganisasjon slik at virksomhetsområdene kan bidra inn i STIM med egne 
ressurser  

 Bistand inn i SLA-oppgraderinger  

 Innkjøp av spesialkompetanse som Sykehuspartner HF ikke har eller ser det hensiktsmessig å 

tilegne seg.  

 Videre er noe av budsjettet knyttet til permisjoner, interne prosjekter og annet. Bruk av 
leverandørmarkedet legges til grunn i hele perioden. 

   

  
Tabell 11. Ekstern bistand 

 

Tabellen over viser budsjett for ekstern bistand i Sykehuspartner HF inkludert STIM og ekstern bistand 
til prosjekter som viderefaktureres. Ekstern bistand i driften er tatt noe ned. Dette henger blant annet 

sammen med endringer på antall ansatte og et mål om å bytte ut ekstern bistand med egne ansatte.  
 

Andre driftskostnader  
Under samleposten andre driftskostnader inngår blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni og 

møtekostnader. Den vesentligste posten er husleiekostnader. Denne budsjettposten er i hovedsak 
nøkkelbasert og videreføres på samme nivå gjennom perioden fordi den følger utviklingen av antall 
ansatte.  
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Finans  
Finanskostnadene er todelt. Rentekostnadene knyttet til finansiell leasing øker gjennom planperioden 
grunnet økt utskiftingstakt av datautstyr og multifunksjonsprintere. De øvrige rentekostnadene er 

renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF, beregnet ut fra investeringsomfanget og 
hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale finanskostnader for 2021 er beregnet til 86 MNOK.  
 

Driftsresultat  

Med de forutsetningene som er satt vedrørende tjenestepris og basisramme har Sykehuspartner HF et 
resultat på 100 MNOK årlig i 2021-2023 og 85 MNOK i 2024.   

 

Totale driftskostnader 

Figur 7 viser et overordnet bilde av de totale driftskostnadene i Sykehuspartner HF fordelt på HRØR, 
STIM, Regional IKT, Sykehusbygg og øvrige IKT-kostnader.  

 

Figur 6. Driftskostnader ØLP 

 

 

5.2 FTE utvikling 
 

Sykehuspartner HF ønsker å erstatte ekstern innleie med interne ressurser. Økt bruk av egne ansatte i 

prosjekter og programmer vil bidra til at kompetansen forblir i Sykehuspartner HF og at kostnadsnivået 

reduseres over tid. Økt bruk av egne ansatte må kombineres med strategisk bruk av markedet. 

I tillegg vil interne ressurser være med på å redusere kostnader knyttet til Regionale prosjekter, Nye 

sykehusbygg og prosjekter i STIM. Disse prosjektene vil i første omgang være en investering og vil først 
vises som driftskostnad når anlegget er ferdig og man starter avskrivning. 

Bruk av egne ansatte framfor innleide eksterne konsulenter vil gi positive effekter innen flere områder: 

 Reduserte kostnader i Sykehuspartners HF driftsregnskap som følge av færre eksternt innleide 
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 Totalt kostnadsnivå for investeringsprosjekter som balanseføres i Sykehuspartner HF og i 

Regional IKT (HSØ) vil bli redusert med økt bruk av interne ressurser, og dette vil igjen resultere 
i lavere avskrivninger når anleggene flyttes over til Sykehuspartner HF og settes i drift 

 Økt formidling av egne ressurser til Regionale prosjekter, Sykehusbygg og lignende vil 

muliggjøre intern kompetansebygging i Sykehuspartner HF og lavere kostnadsbelastning for 
prosjektene 

 
Totalt bemanningsnivå holdes stabilt gjennom planperioden på grunn av netto effektivisering mot 

slutten av perioden. 

 
Tabell 12. Utvikling i antall FTE i Sykehuspartner HF ØLP 2021 – 2024 

 
Staber:  
Dagens nivå opprettholdes i perioden 

 

Kunde og servicetjenester:  

Forventet økning i forespørsler som følge av nye løsninger og økt bruk av nettbrett og lignende. 
Økningen håndteres gjennom effektivisering blant annet økt bruk av robotisering og tjenesteutsetting 

av enkelte oppgaver 

 

HRØR:  

Antall FTE går ned i perioden som følge av effektivisering blant annet innen robotisering og 
automatisering.  
 

Prosjekttjenester og leverandørstyring:  

Har i dag et forhold mellom interne og eksterne prosjektledere på 45% / 55%. Dette er en uheldig 
fordeling, og det er en ønsket utvikling å bytte ut flere eksterne med interne ressurser. Deretter er det i 

dag også en uforholdsmessig stor andel arkitekter, designere og testledere som innleid kapasitet. På 
samme måte som for prosjektledere, er det en ønsket utvikling å erstatte deler av dette innleie med 
interne ressurser. De nevnte kompetanseområdene er vurdert til å være kritisk viktig for 

Sykehuspartner over hele perioden. 
 

IKT-Tjenester:  
Flere nye løsninger i drift krever på kort sikt noe økt netto bemanning. Underliggende er det lagt inn en 
vesentlig effektivisering for å holde bemanning nede. Mot slutten av perioden gir effektivisering en 

netto nedgang i FTE 

 

Kliniske IKT Tjenester:  
Mange nye løsninger i perioden samtidig som etterspørselen etter SLA oppgraderinger og endringer er 

betydelig. Opparbeidet backlogg må håndteres. Dette vil kreve en økning i FTE kapasitet.  
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5.3 Investeringer 
 

Totale investeringer utgjør 1 170 MNOK i 2021. Dette er ca. 20 MNOK lavere enn estimert i forrige 
økonomiske langtidsplan (ØLP) 2020 - 2023. 

Med unntak av program STIM er investeringsnivået i store trekk på linje med budsjett 2020. Sett i 
forhold til økonomisk langtidsplan 2020-2023 inkluderer forslaget en begrenset økning innenfor 

områdene «sikkerhet», «automatisering og effektivisering» samt «modernisering av testmiljø».   

Program STIM er inne i en viktig periode og både aktivitet og investeringsnivå er økende. Foreslått nivå 
for 2021 inkluderer investeringer på 500 MNOK, som er i tråd med investeringsnivået fra forrige 

økonomiske langtidsplan.  

For 2021 er investeringene i hovedsak knyttet til Nettverk, Telekom, Felles plattform, Arbeidsflate og 

Fremtidig driftsmodell. Investeringsnivå på sikkerhet opprettholdes og styrkes ytterligere.  

Automatisering og effektivisering omfatter investeringer i løsninger som bidrar til å effektivisere 

Sykehuspartner HFs leveranser til og i samspill med helseforetakene. 

Investeringer knyttet til utstyrsforvaltning og lokale IKT investeringer, er besluttet av Helse Sør-Øst RHF 
nivået og er satt likt med budsjett i 2021 men øker mot slutten av planperioden. Behovet for Lokale IKT 
investeringer er under vurdering og kan øke hvis det er tilgjengelig kapasitet i Sykehuspartner HF og 

behov ute i helseforetakene.     

Investeringsnivået for «Infrastruktur / understøttelse av regional IKT» er satt av Helse Sør-Øst RHF. 

Denne trappes ned i planperioden fra 30 MNOK i budsjett 2020 til 15 MNOK i 2021 og 0 MNOK i 
perioden 2022-2024.  

Behov for investeringer utover dette må dekkes innenfor andre investeringsrammer eller eventuelt 
fremmes som egne søknader om finansiering. 

 
*STIM inkluderer usikkerhet P50 
Tabell 13. Investeringer i Sykehuspartner HF ØLP 2021 - 2024 
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5.4 Tjenestepriser 
 

Sykehuspartner HF finansieres i hovedsak gjennom prising av tjenester til helseforetakene på grunnlag 
av vedtatte tjenestepriser. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er under kontinuerlig videreutvikling 

i dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Prismodellen skal understøtte Sykehuspartner HFs 
rolle som felles tjenesteleverandør, og bidra til å gi incentiver for standardisering og raskere overgang 

til regionale løsninger, sikre kostnadseffektiv drift og forvaltning, og sørge for tilstrekkelig transparens 
og sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap.   

Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, avtalekostnader 

og avskrivninger. I tjenesteprismodellen vil ressursinnsats knyttet til tjenesten, avtalekostnad og 
avskrivninger bli synliggjort i tjenestepris mot helseforetakene.  

Hensikten er å oppnå stabile rammebetingelser over tid for både helseforetakene og Sykehuspartner 
HF med hensyn på tjenestepriser og økonomiske resultater. 

Sykehuspartner HF tar sikte på å utrede følgende områder nærmere i 2020: 

 Prising av kundetjenesten infrastruktur 

 Prising av felleskostnader, sikkerhet og utvikling (tidligere Basis IKT) som kundetjenester 

 Tjenesteprising av mindre applikasjoner 

 Tjenesteprisen til de private ideelle sykehusene  

 

Videre skal det arbeides for at tjenesteprismodellen aktivt kan benyttes ved EOL/EOS (end of life / end 

of support) for å gi et incitament til å benytte regionale applikasjoner og bidra til standardisering og 

konsolidering av applikasjonsporteføljen. 

Prinsippene for videreutvikling av tjenesteprismodellen og time- og enhetspriser skal godkjennes av 
Helse Sør-Øst RHF.  

For å sikre stabile og forutsigbare priser for helseforetakene vil man gjennom økonomisk langtidsplan 
(ØLP) prosessen gjøre avklaringer knyttet til om driftskostnader i program (STIM) kan basisfinansieres 

av Helse Sør-Øst RHF. Nivået avklares i økonomisk langtidsplan (ØLP) og deretter i budsjettprosessen 

for 2021. I tillegg foreslås det at Helse Sør-Øst RHF skal ta risikoen knyttet til renter og 
pensjonskostnader for Sykehuspartner HF.  

Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av 

Helse Sør-Øst RHF innen 13 mars.  

 

 

  

  
 


