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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 17. mars 2021 

 
 
 
SAK NR 020-2021 
 
 
OPPDRAG OG BESTILLING 2021 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 19. FEBRUAR 2021 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styret tar oppdrag og bestilling 2021 samt samlet styringsbudskap gjengitt i protokoll fra 

foretaksmøter for Sykehuspartner HF 19. februar 2021 til etterretning. 
2. Styret ber om å bli orientert om vesentlige forhold vedrørende gjennomføring av oppdrag og 

bestilling i virksomhetsrapporteringen i 2021.   
 

 
 
 
 
Skøyen, 10. mars 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 

 
1. Oppdrag og bestilling 2021 for Sykehuspartner HF 
2. Protokoll fra foretaksmøte 19. februar 2021  
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1. Hva saken gjelder  
I oppdrag og bestilling gir Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF årlige styringskrav. Oppdrag og 
bestilling 2021 ble vedtatt på foretaksmøte for Sykehuspartner HF 19. februar 2021.  

I saken gis en orientering om hovedinnholdet i dokumentet. 

 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
Overordnede føringer 

I Oppdrag og bestilling 2021 konkretiserer Helse Sør-Øst RHF hvilke nye nasjonale dokumenter som 

skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 

 

Følgende nye nasjonale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten:  

- Meld. St. 15 (2019 – 2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid 

- Meld. St. 24 (2019 – 2020) Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve  

- Meld. St. 11 (2020 – 2021) Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 

- Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 

- Demensplan 2025  

- Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 

- Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021–2025) 

- Nasjonal alkoholstrategi 2020–2025 

- Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan.  

- Strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

 

Følgende regionale dokumenter skal legges til grunn for utviklingen av tjenesten:  

- Regional delstrategi for teknologiområdet (RHF styresak 049-2020) 

- Rammeverk for virksomhetsstyring (RHF styresak 107-2020) 

- Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (RHF styresak februar 2021) 

- Økonomisk langtidsplan 2021-2024 (RHF styresak 060-2020) 
  
I tillegg fremgår det at Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 13. 
desember 2018) skal legges til grunn for utvikling av tjenestene også i årene fremover.  

 
Mål- og resultatstyring i Sykehuspartner HF 
Styret behandlet strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF i sak 008-2021. Strategisk målbilde 
2025 støtter opp under Helse Sør-Øst RHFs regionale utviklingsplan 2035 og regional delstrategi for 
teknologiområdet.  
 
For å sikre realisering av det strategiske målbildet har Sykehuspartner HF arbeidet videre med et 
veikart for å synliggjøre initiativ som skal understøtte realiseringen. Initiativene organiseres etter de 
fem innsatsområdene/pilarene. Veikartet er underutarbeidelse og vil legges frem for styret. 
 
Initiativene som inngår i veikartet til det strategiske målbildet og oppdrag og bestilling 2021 
operasjonaliseres i Sykehuspartner HFs virksomhetsplan, fordelt på eier. Mål- og resultatkrav 
fordeles videre i lederavtalenes handlingsdel, som inngås på hvert ledernivå i virksomheten for å 
sikre ledelsesfokus og enhetlig oppfølging. Det avholdes periodiske driftsmøter med hensyn på mål- 
og resultatoppnåelse. Operativ status, også for programmene, sentrale resultatkrav samt evt. 
iverksatte tiltak inngår i Sykehuspartner HFs månedlige virksomhetsrapporter. 
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Virksomhetsrapporten behandles i Sykehuspartner HFs ledergruppe, og videre i foretakets styre og 
benyttes i de månedlige oppfølgingsmøtene med eier. Tertialvis inngår også risikovurdering for 
virksomheten i virksomhetsrapporten. Tertialvis foreligger det i tillegg en utvidet rapport for 
programmene. Tertialrapportene oversendes Helse Sør-Øst RHF. For operasjonalisering av mål- og 
resultatkrav legger Sykehuspartner HF Helse Sør-Østs rammeverk for god virksomhetsstyring til 
grunn.  
 
Dette fremgår også i kap. 3 av oppdrag og bestilling:  

Sykehuspartner HF skal månedlig rapportere på helhetlig virksomhetsstyring. I 2021 omfatter 
dette målekort og avvik, samt løpende driftskalender som angir dager uten kritiske hendelser 
(grønne dager). I tillegg skal det tertialvis gis risikooversikter og utdypende rapporter for 
programmet STIM (program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og kritiske 
prosjekter som Windows 10-prosjektet. Risikostyring skal være integrert i 
virksomhetsstyringen og bidra til å sikre kontroll på forhold som kan hindre måloppnåelse. 
Årlig skal det gis en samlet status på oppnåelse av mål- og resultatkrav i Årlig melding.  

Målekortet til Sykehuspartner HF inngår i virksomhetsrapporten til Helse Sør-Øst RHF. Med 

utgangspunkt i oppdrag og bestilling 2021 er det enighet med Helse Sør-Øst RHF om følgende 

endringer i målekortet for 2021:  

- KPI antall kritiske hendelser er tatt ut, og dekkes av driftskalender og brukeropplevd 

tilgjengelighet. Antall kritiske hendelser vil fremdeles rapporteres i årlig melding, og vil bli 

kommentert tertialvis. 

- KPI redusere åpne saker utgår. Avtalte leveranser inngår i kundeplan, og saker som ikke er 

prioritert i kundeplan settes på «venteliste».  

- Ny KPI leveranseevne. Denne KPIen rapporteres tertialvis og måler andel av kundeplan 2021 

levert innen 31. desember 2021. 

- KPI leveransepresisjon forsyningssenteret er tatt ut. Dette som følge av at ansvaret for 

Forsyningssenteret overføres Helse Sør-Øst RHF. 

- KPI kostnadseffektivitet lønnsproduksjon er tatt ut. Det er et ønske å ha KPIer som dekker 

større deler av Sykehuspartner HFs virksomhet, og ikke spesifikke KPIer for enkelte 

virksomhetsområder. 

- Det er i tillegg gjort enkelte justeringer i grenseverdiene for enkelte KPIer.  

 
Hovedprioriteringer  
Sykehuspartner skal ivareta sikker og stabil drift. I oppdrag og bestilling viser Helse Sør-Øst RHF i 
tillegg til syv hovedprioriteringer som ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning for 
Sykehuspartner HF i 2021: 

 Feil! Fant ikke referansekilden. 

 Feil! Fant ikke referansekilden. 

 Feil! Fant ikke referansekilden. 

 Feil! Fant ikke referansekilden.  

 Feil! Fant ikke referansekilden. 

 Feil! Fant ikke referansekilden. 

 Feil! Fant ikke referansekilden.Feil! Fant ikke referansekilden. 
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Hovedprioriteringene er ikke rangert. Målene for 2021 utgjør en operasjonalisering av disse 
prioriteringene.  
 
I all vesentlighet er det ikke store endringer fra 2020 i de hovedprioriteringene som er gjort 
gjeldende for Sykehuspartner HF, selv om sentrale områder er skilt ut som egne hovedprioriteringer, 
herunder leveranser til sykehusbygg og bruk av markedet. Innen informasjonssikkerhet er det en 
videreutvikling og flere nye målkrav. 
 
Sykehuspartner HF har en stor portefølje av tjenester med høy grad av variasjon. Dette sammen 
med leveranseoppdrag og innsats knyttet til prioriterte utviklingsinitiativ gjør det ressursmessig 
krevende å levere i henhold til krav og forventninger. Totalt behov er over Sykehuspartner HFs 
leveransekapasitet, og gjør det nødvendig med stram prioritering av samlede leveranser og initiativ 
innenfor året. Det er videre en utfordring knyttet til tilgang på nøkkelressurser og kompetanse. 
Dette understreker behovet for prioritering av eksisterende ressurser, bruk av markedet og starte 
arbeidet med å implementere fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse.   
 
Prioriterte satsningsområder 
Sykehuspartner HF viderefører innsatsen rundt utvalgte prioriterte initiativ. Formålet er å sikre 
endring og måloppnåelse gjennom høy prioritet og god forankring på tvers av organisasjonen. 
 
Ved utgangen av 2020 ble initiativet vi leverer avsluttet som planlagt. Initiativet var spesielt rettet 
mot leveranseoppdragsprosessen, og de planlagte forbedringsaktivitetene var gjennomført med god 
måloppnåelse. Det er fortsatt behov for å bedre leveranseevnen. Forbedringsaktivitetene 
gjennomføres i linjen og følges opp i ledergruppen som en del av den månedlige rapporteringen slik 
at det kan iverksettes tiltak ved behov.  
  
For 2021 er de utvalgte initiativene videreføring av standardisering og sanering og smart bruk av 
Sykehuspartner og nytt initiativ raskere kundeverdi. Gjennomføring av program STIM er en viktig 
oppgave for Sykehuspartner HF og følges opp tilsvarende. 
 

Standardisering og sanering 

Sykehuspartner HF erfarer at til tross for at det har pågått et stort arbeid med regionalisering av 

løsninger de siste årene er storparten av applikasjonene i Helse Sør-Østs portefølje fremdeles lokale, 

altså i bruk kun ved ett helseforetak og i praksis styrt av helseforetaket. Dette er lite effektivt og 

kostnadsdrivende. Arbeidet har hatt høy prioritet i 2020, og arbeidet fortsetter i 2021 i tett 

samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Det vises også til orientering i sak 018-2021. 

Smart bruk av Sykehuspartner - kompetanse og kapasitet  

Sykehuspartner HF har beskrevet fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dokumentet ble 

vedtatt av styret i Sykehuspartner HF 2. februar, sak 008-2021, og saken er oversendt Helse Sør-Øst 

RHF for videre behandling. 

Sykehuspartner HF har startet arbeidet med å forberede implementering av ny kjernevirksomhet og 

tilpassing av organisasjonen i tråd med dette inkludert en styrket kapasitets- og ressursstyring. En 

viktig del av dette arbeidet blir å utvikle bruken og samhandlingen med markedet, slik at 

Sykehuspartner HF sin samlede leveransekapasitet økes.  

 Raskere kundeverdi 

I en tid med stadig endring er det viktig at Sykehuspartner HF utvikler nye måter å levere på. Dette 

er et viktig satsningsområdet for å øke Sykehuspartner HFs endrings- og leveransekapasitet  
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og imøtekomme helseforetakenes økende behov for leveranser. For å lykkes med dette er det behov 

for å se ting på tvers og utnytte de muligheter økt bruk av skytjenester og ny teknologi gir. Dette 

initiativet bygger videre på arbeidet som er gjort i vi leverer, men har et utvidet omfang og er 

sentralt for å utvikle Sykehuspartner HF som tjenesteintegrator. 

Sykehuspartner HF vil i 2021 fortsatt prioritere arbeidet med tjenesteorientering slik at alle 
tjenestene er definert og vi har implementert de tilhørende rollene i hele organisasjonen.  
 
Det er en forventning i foretaksgruppen om at Sykehuspartner HF skal realisere stordriftsfordeler og 
gjennomføre nødvendige omstillinger i 2022 slik at Sykehuspartner HF har kapasitet til å 
implementere og motta nye løsninger i parallell med økt behov for digitalisering uten en økning i 
tjenestepris utover rammene av økonomisk langtidsplan. Dette forutsetter blant annet en betydelig 
effektivisering av Sykehuspartner HF, for å lykkes med det vil Sykehuspartner HF etablere et 
gevinstrealiseringsprogram. 
 
Til sammen representerer satsningsområdene en omstilling og videreutvikling av Sykehuspartner HF.  
De prioriterte initiativene organiseres som arbeidsstrømmer og følges opp av et 
transformasjonsteam. Arbeidet dels opp i arbeidspakker på om lag 4 uker - såkalte sprinter - og disse 
følges tett av ledergruppen. På den måten legges det opp til en kontinuerlig prioritering og 
resultatoppfølging. Endringsledelse og kommunikasjon er sentralt for å lykkes med dette, og 
transformasjonsteamet har ansvar for å tilrettelegge for dette slik at kommunikasjonen ut i 
organisasjonen blir helhetlig.  
 
Tjenesteprismodellen 
I kap. 3 av oppdrag og bestilling vises det til at tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er under 
kontinuerlig utvikling, og Sykehuspartner HF gis i oppdrag å fortsette arbeidet med å videreutvikle 
denne. Det stilles krav om at videreutviklingen av tjenesteprismodellen skal skje i tett dialog med 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, og   

Endringer i, og prinsippene for, videreutvikling av tjenesteprismodellen, samt time- og 

enhetspriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  

Tjenesteprismodellen skal:  
… understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles tjenesteleverandør, gi incentiver for 

standardisering og for at regionale løsninger raskere tas i bruk, understøtte kostnadseffektiv 

drift og forvaltning, samt sørge for tilstrekkelig transparens og sporbarhet i et underliggende 

tjenesteregnskap. 

Fullmakter 
Senere i samme kapitel fremgår Sykehuspartner HF fullmakter, og det gis en beskrivelse av 
kategorier for fullmakter som er lagt til grunn i investeringsbudsjett 2021 for Sykehuspartner HF. Det 
heter også: 

Alle prosjekter utenfor daglig ledelse, og av strategisk betydning, skal fremmes Helse Sør-Øst 
RHF for behandling uavhengig av økonomisk omfang.  

 
Sykehuspartner HF har fullmakt til selv å inngå løpende vedlikeholdsavtaler som er nødvendig for å 
ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning. Styret ga i sak 011-2020 vedtakspunkt 3. 
administrerende direktør følgende fullmakt; 

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå løpende vedlikeholdsavtaler opp til 50 
MNOK som er nødvendige for å ivareta Sykehuspartner HFs ansvar for drift og forvaltning. 

 
Det fremgår også at finansielle leasingavtaler ut over 20 MNOK skal godkjennes av Helse Sør-Øst 
RHF. Det forutsatt at periferiutstyr fortsatt leases for 2021.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er fremdeles å sikre stabile, effektive drifts- og 
forvaltningstjenester så helseforetakene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I 2021 skal samme 
høye tilgjengelighet opprettholdes, informasjonssikkerheten styrkes ytterligere og antall grønne 
dager skal holdes minst på samme nivå som i 2020. Dette er et kontinuerlig arbeid.  
 
Arbeidet med å modernisere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor rammene av krav til god 
informasjonssikkerhet videreføres i 2021. Etablering av en standardisert, modernisert og sikker 
regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i 
helseforetakene er en hovedoppgave fremover. Sykehuspartner HF skal i 2021 gjennomføre 
standardisering og modernisering i program STIM i tråd med vedtatte planer, jfr. sak 010-2021 
programplan STIM. Dette arbeidet har høy prioritet, og administrerende direktør følger programmet 
tett.  
 
I 2021 vil tiltak for å forbedre leveranseevnen videreføres og styrkes for å bidra til at 
helseforetakenes behov blir bedre ivaretatt og kundetilfredsheten øker. Samtidig må kundedialogen 
utvikles. Arbeidet i første fase av koronapandemien i 2020 ga en god samhandling mellom 
Sykehuspartner HF og helseforetakene, raske leveranser og høyere kundetilfredshet. Erfaringene er 
oppsummert og arbeidet med å implementere tiltak som gir varig effekt fortsetter. Forventningen er 
at dette skal resultere i en bedring på dette området gjennom 2021. 
 
En viktig oppgave i 2021 blir også oppfølging av arbeidet med kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse. Dette arbeidet samordnes gjennom det strategiske initiativet smart bruk av 
Sykehuspartner, og krever involvering av hele organisasjonen og dialog med helseforetak og eier. 
Sykehuspartner HF er en kompetansebedrift, hvor vedlikehold og utvikling av ansattes kompetanse 
er sentralt. Arbeidet vil også danne grunnlag for en styrt bruk av markedet for å øke samlet 
leveransekapasitet. Riktig bruk av markedet er en kritisk suksessfaktor for å kunne levere på 
oppdraget i årene som kommer. 
 
I 2020 må Sykehuspartner HF også styrke organisasjonen for å levere til byggeprosjektene i regionen. 
Omfanget av leveranser øker fra 2022. 
 
Økt digitalisering i helsesektoren er en forutsetning for at regionen skal evne å levere de 
helsetjenestene innbyggerne har behov for og forventer på en sikker og bærekraftig måte. Teknologi 
vil derfor bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene, og vår evne til å utnytte teknologi for 
å realisere behovene blir viktig. Teknologikostnadene vil derfor øke de kommende årene. 
Sykehuspartner HF må gjennomføre en vesentlig omstilling og foretakene må prioritere aktivitetene 
for at Sykehuspartner HF skal kunne levere på de viktigste behovene uten at kostnadene skal øke ut 
over rammene for økonomisk langtidsplan 2022-2025. Administrerende direktør vurderer at det er 
avgjørende å etablere et gevinstrealiseringsprogram som sammen med arbeidet med 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse over tid gir nødvendig endring og effekt. 
 
For å lykkes med å levere på samlet ambisjonsnivå innenfor året, og med det legge grunnlaget for å 
nå strategisk målbilde, vil det kreve stram prioritering og styring. Det er gjennom arbeidet med 
prioriterte strategiske initiativ og ordinær virksomhetsstyring lagt opp til en systematisk og 
strukturert oppfølging gjennom året for å sikre måloppnåelse. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar oppdrag og bestilling 2021 samt styringsbudskap 
gjengitt i protokoll fra foretaksmøter for Sykehuspartner HF 19. februar 2021 til etterretning.    

 


