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1. Hva saken gjelder 
 

Foretaksgruppen utarbeider årlig økonomiske langtidsplaner rullerende for de neste fire år. 

Økonomisk langtidsplaner er et viktig styringsverktøy i regionen og er førende for årsbudsjettene 

som utarbeides i perioden. Det er lagt til grunn en høyere detaljeringsgrad i økonomiplanens første 

år. For de tre påfølgende årene i planperioden er investerings- og driftsnivået mer usikkert. 

Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå 
for Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester, 
slik at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Sykehuspartner HF utfører ikke-medisinske fellestjenester for helseforetakene innen Helse Sør-Øst, 
herunder IKT-tjenester, lønn- og personaladministrative områder og økonomi- og logistikktjenester. 
Sykehuspartner HF drifter og forvalter IKT-tjenester og har ansvaret for IKT-infrastrukturen i Helse 
Sør-Øst.  Når det gjelder leveranser innen lønn- og personaladministrative områder og økonomi- og 
logistikktjenester leveres dette av enheten HR, økonomi og regnskap (HRØR). ØLP er utarbeidet 
basert på organisasjon slik den var i 2020. I 2021 har virksomhetsområdet byttet navn til 
Administrative fellestjenester og flere tjenester er inkludert.  

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 
langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen.  
 
Styret ble orientert om økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 i sak 009-2021, og det har vært dialog 
med eier om planen. I etterkant av orienteringen har pensjonskostnadene økt som følge av nye 
aktuarberegninger, dette har medført en økning i kostnadene og tjenestepris sammenlignet med det 
som ble presentert i møtet. Nivået er ellers uendret. 
 
 
2. Handlingsalternativer og hovedpunkter 
 
Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 er bygget opp rundt hovedprioriteringene i oppdrag og 
bestilling 2021. Disse er: 

 Sikker og stabil drift 

 Etablere en felles og moderne IKT–infrastruktur 

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 

 Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører  

 Ivareta informasjonssikkerhet 

 Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter 

 Effektivisere driften 

 
Sykehuspartner HF har vedtatt strategisk målbilde 2025: Vi er den foretrukne teknologi- og 
tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. Det strategiske 
målbildet skal sikre en utvikling 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 blant annet 

mobilitetstjenester, samhandlingstjenester mellom helseforetak, fjernbehandlingstjenester og 
hjemmesykehustjenester. Det strategiske målbildet understøttes av et veikart som viser prioriterte 
utviklings- og omstillingsaktiviteter i planperioden. Veikartet er under utvikling. 
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Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende og nye 
tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester 
ikke skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holdes på et stabil og kostnadseffektivt nivå over tid. 
De viktigste årsakene til endringer i kostnadsbasen er: 

 Standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 

 Nye/endrede leveranser i Regional IKT-portefølje med tilhørende drift, forvaltning og 
avskrivninger   

 Leveranser forbundet med nye sykehusbygg  
 

I tillegg til initiativene over er det betydelig behov for og etterspørsel etter leveranser fra 
helseforetakene.  
 
I perioden er det forutsatt betydelig utvidelse av funksjonalitet innen etablerte tjenester. Sammen 
med nye regionale løsninger, volumvekst og leveranser til nye sykehusbygg er forventningene 
høyere enn Sykehuspartner HFs kapasitet. En prioritering av leveransene sett opp mot 
Sykehuspartner HFs løpende kapasitet vil bli nødvendig. Samtidig stilles det økte krav til sikkerhet i 
alle ledd, basert på trusselbildet i omgivelsene. Det er også 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. 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 de kommende årene. Summen av tiltakene som må gjennomføres for å  
lykkes med dette gjør at helseforetakene må forvente økte lokale kostnader til teknologi, og 
– over tid – en økning i total tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Det er et mål at tjenestepriser ikke 
økes utover forutsetningene fra fjorårets økonomiske langtidsplan, det er av den grunn lagt inn en 
forutsetning om en betydelig effektivisering i Sykehuspartner HF i perioden, men økt aktivitetsnivå 
gir likevel en tjenestepris noe over fjorårets plan.  

Sykehuspartner HF skal i planperioden implementere nye regionale løsninger, utvide bruken av 

andre, samtidig som sikkerhet skal styrkes. Dette medfører blant annet volumøkning innen drift og 

lagring og økende behov for forvaltning av tjenester og gjennomføring av SLA oppgraderinger. I 

tillegg skal Sykehuspartner HF bemanne og levere ressurser og tjenester til nye sykehusbygg, 

moderniseringsprogrammet (STIM) og til prosjekter i den regionale prosjektporteføljen.  

For å kunne håndtere nye leveransekrav, uten tilsvarende kostnadsøkning er effektivisering av 
Sykehuspartner HFs kostnadsbase viktig. Gjennom 2021 og i planperioden 2022 til 2025 vil 
effektivisering av leveranser og prosesser bli prioritert. 

Ved inngangen til planperioden har Sykehuspartner HF prioritert «rydding», samt tiltak som skal 

bedre leveranseevnen og gi grunnlag for en utvikling i tråd med det strategiske målbildet. For å sikre 
retning fokuseres innsatsen mot noen utvalgte satsingsområder. Dette vil bidra til felles prioritering i 
Sykehuspartner HF og fokusering på pågående initiativ. Blant satsingsområdene inngår følgende: 

 Standardisering og sanering 

 Implementering av vedtatt kjernevirksomhet, kjernekompetanse og bruk av markedet 

 Raskere kundeverdi – nye måter å levere på 

 

Prosjektene i regional IKT-portefølje bidrar til effektivisering av pasientbehandlingen, tilførsel av ny 

teknologi som avlaster manuelt arbeid, standardisering av arbeidsprosesser, økt kvalitet og redusert 
risiko for feil. Videre bidrar de til reduksjon av varians og introduserer moderne applikasjoner som 

bygger opp under at Sykehuspartner HF, som fellestjenesteleverandør, kan lykkes med sitt oppdrag 
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om å levere standardiserte og kostnadseffektive tjenester. Applikasjonssanering forutsetter at 
helseforetakene standardiserer applikasjonsporteføljen  

Automatisering skal bidra til å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til, og i samspill med, 
helseforetakene. Eksempel på investeringer er kundeportal, verktøy for kundehåndtering, verktøy 

for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, automatisering i HR-prosesser, 

mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester. Sykehuspartner HF skal realisere 
løsninger som automatiserer og effektiviserer manuelle og tunge arbeidsmetoder Gjennom 
Robotisert Prosess Automatisering (RPA). 

I tillegg vil Sykehuspartner HF fullføre tjenesteorienteringen og etablere et 
gevinstrealiseringsprogram for å realisere behovet for effektivisering. 

Helse Sør-Øst må gjennom sitt arbeid bidra til effektivisering gjennom standardisering av porteføljen 

og sanering av konkurrerende lokale løsninger slik at kapasiteten kan fokuseres på effektive og 
standardiserte fellesløsninger. 

I økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 planlegges det med følgende inntekts- og kostnads-nivå:  

 

 
Tabell 1. Hovedtall ØLP 2022 – 2025 (sammenligningstall ØLP 2021 -2024 er indeksjustert) 

 

Basisramme: 

Basisrammen på 415 MNOK i 2022 inkluderer følgende elementer: 

 Dekning av akkumulerte negative resultater pr. 31. desember 2018 utgjør 100 MNOK 

 Driftskostnader STIM utgjør 165 MNOK 

 Oppgradering Windows 10 utgjør 150 MNOK 

 
Økningen i forhold til forrige økonomiske langtidsplan i 2022 er i sin helhet knyttet til oppgradering 

av Windows 10. Prosjektet var ikke med i forrige økonomiske langtidsplan, og har vist seg langt mer 
omfattende enn først estimert. Basisramme til finansiering av driftskostnadene til STIM og Windows 
10 oppgradering er håndtert på tilsvarende måte som driftskostnadene i den regionale IKT-

prosjektporteføljen. 
 
Det er Helse Sør-Øst RHF som beslutter det endelige nivået på basisfinansiering. 

 

  

Sykehuspartner HF Budsjett ØLP 21-24

MOK 2021 2022 2022 2023 2024 2025

Basisramme 375 272 415 330 285 275

Driftsinntekter 4 176 4 380 4 436 4 500 4 595 4 795

Konsulentinntekt 178 195 205 215 225 230

Sum driftsinntekter 4 728 4 847 5 055 5 045 5 105 5 300

Lønnskostnader 1 585 1 587 1 660        1 695 1 709 1 715

Aktiverbare timer -90 -120 -100 -150 -175 -200

Varekostnad 35 32 35 35 35 35

Avskrivninger 1 344 1 490 1 450 1 570 1 670 1 795

Lisenser,service og vedlikehold 1 189 1 166 1 245 1 270 1 260 1 330

Ekstern bistand 298 236 370 220 200 200

Andre driftskostnader 228 266 230 225 220 220

Sum driftskostnader 4 590 4 658 4 891 4 865 4 920 5 095

Driftsresultat 139 189 164 180 185 205

Netto finans -39 -89 -65 -80 -100 -120

Ordinært resultat 100 100 100 100 85 85

Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025
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Driftsinntekter - tjenestepris  

 
 
 

 
Tabell 2: Driftsinntekter (Inntekter eksklusiv basisfinansiering og konsulentinntekter) 

 
Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 ligger noe over forrige langtidsplan. Tjenesteprisen er svakt 
økende utover planperioden fordi nye løsninger blir implementert, og avskrivningene øker. Nye og 
utvidede tjenesteleveranser kombinert med volumvekst og målet om å satse på egne ansatte 
fremfor ekstern innleie gir behov for noe bemanningsøkning. Noe av økningen i tjenestepris skyldes 
økte pensjonskostnader iht. oppdaterte aktuarberegninger. Usikkerheten i tallene øker utover i 
perioden. 
 
Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak gjennom tjenesteprising. Tjenesteprismodellen skal 
understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles tjenesteleverandør, gi incentiver for 
standardisering og raskere innføring av regionale løsninger, kostnadseffektiv drift og forvaltning, 
samt sørge for tilstrekkelig transparens og sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap.  
Forutsigbare tjenestepriser kombinert med nok kapasitet og riktig kompetanse er viktig for en 
langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester 
videreutvikles i tett dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, og eventuelle endringer 
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Endringer i tjenesteprismodellen vil bli implementert i økonomiplanperioden etter avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. I årene 2022-2025 innfases endret prising av infrastruktur fra basisfordelingsnøkkelen 
til inntektsfordelingsnøkkelen med 25 prosent årlig.  
   
Driftskostnader 

Lønnsnivået øker som følge av økte pensjonskostnader og noe økning i antall FTE opp mot forrige 

økonomiske langtidsplan. Det vurderes som hensiktsmessig å i større grad benytte interne ressurser 

framfor ekstern innleie, fordi bruk av egne ansatte bidrar til reduserte kostnader og mer stabil 

arbeidskraft samtidig som viktig kompetanse bygges opp og beholdes i Sykehuspartner HF. Økt bruk 

av egne ansatte kombinert med strategisk bruk av markedet medfører også at nivået på ekstern 

bistand viser en nedgang i forhold til forrige økonomiske langtidsplan. Operasjonaliseringen av 

beslutning om oppbygging av fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon og bruk av 

leverandørmarkedet kan få betydning for FTE utviklingen og bruk av markedet i planperioden.  



 
 

________________________________________________ 

Side 6 av 8 

 

Avskrivninger stiger i takt med overføringer fra Regional IKT og nye investeringer i STIM. Nivået er 
marginalt lavere enn forrige økonomiske langtidsplan.   

Avtalekostnader (lisenser, service og vedlikehold) øker i forhold til forrige økonomiske langtidsplan. 
Kjøp av tjenester vil være et viktig parameter for å øke Sykehuspartner HF sin leveransekapasitet. 
Det er forutsatt betydelig effektivisering og optimalisering av eksisterende avtaler. Flere 
reforhandlinger skal gjøres i perioden, og resultatet av disse forhandlingene er usikre.  

Ekstern bistand øker i 2022, og dette skyldes behov knyttet til oppgradering av Windows 10, 
gjennomfakturering HRØR og spesialkompetanse i Klinisk IKT. Øvrig konsulentbistand er lavere enn 
forrige ØLP og reduseres gjennom perioden. Det er lagt inn en kraftig reduksjon i ekstern bistand 
gjennom planperioden for å holde kostnadene nede samtidig som forventningen til leveranser øker. 
Dette stiller betydelige krav til effektivisering og organisasjonsutvikling. Det skal leveres mer med 
egen bemanning og ved kjøp av tjenester. 

 

Investeringer 
Tabellen under viser samlet investeringsnivå for Sykehuspartner HF. Totale investeringer for 2022 
utgjør 1.302 MNOK som er 127 MNOK høyere enn økonomisk langtidsplan 2021-2024. 

 

 
Tabell 3. Investeringer ØLP 2022 – 2025 

 
Økt investeringsnivå i 2022: 

 Oppgradering Windows 10 (ikke inkludert i ØLP 2021 - 2024) utgjør nærmere 100 MNOK 

 Utstyrsforvaltning inkludert medisinsk/vaskbart periferi-utstyr. Denne type utstyr ble 

tidligere videresolgt direkte til helseforetakene. I ny økonomisk langtidsplan er dette 
inkludert i utstyrsforvaltning og behandles likt med øvrig utstyr. 

 Sikker og stabil drift inkluderer nå Infrastruktur/understøttelse av regional IKT samt økt 

behov knyttet til EOL/EOS og risikoreduserende tiltak som følge av at program STIM er noe 
forsinket sammenlignet med forrige plan.  

Redusert investeringsnivå i 2022:  

 Program STIM er inne i en viktig periode hvor aktiviteten er økende. Det foreslåtte nivået for 

2022 inkluderer investeringer på 450 MNOK, som er 50 MNOK lavere enn nivået fra forrige 
økonomiske langtidsplan og er lagt ut i fra en vurdering av planene slik de foreligger per nå. 
Som tidligere er det et ønske om at Helse Sør-Øst RHF reserverer ytterligere 100 MNOK i 
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likviditet, som kan søkes om dersom fremdriften i prosjektene tilsier at man bør fremskynde 
aktiviteter.  

 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HFs viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift. For å sikre dette også i tiden 
som kommer er det nødvendig å modernisere og videreutvikle tjenesteleveransene innenfor 
rammene av krav til god informasjonssikkerhet og ivaretakelse av personvern. Etablering av en 
standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, 
effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene er derfor en hovedoppgave i økonomisk 
langtidsplan ØLP 2022 - 2025. Sykehuspartner HFs strategiske målbilde og leveranser skal bygge opp 
under Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF og Regional delstrategi for 
teknologiområdet.  
 
Administrerende direktør er opptatt av å gjøre nødvendige prioriteringer slik at ambisjonsnivået blir 
realistisk. Den store porteføljen av tjenester med høy grad av variasjon gjør det ressurskrevende å 
levere stabil og sikker drift, videre er det en kostnadsdriver både i daglig drift og i kommende 
migrering over til en felles plattform. Over tid har det bygget seg opp et antall åpne saker innen 
forvaltning av kundetjenester, som må håndteres. Totalt behov er over Sykehuspartner HFs 
leveransekapasitet, så prioritering av leveransene vil være nødvendig. Applikasjonssanering og 
standardisering er viktige komponenter i den nødvendige effektiviseringen. Det er derfor avgjørende 
at det pågående arbeidet i foretaksgruppen med å standardisere og sanere applikasjoner og 
tilhørende infrastruktur lykkes. 
 
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 og STIM. Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og 
kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Det første året i 
planperioden behandles som en rammebetingelse for budsjettåret, mens det er økende usikkerhet 
utover i perioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg i moderniseringsarbeidet. 

Det er også 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. Det 
er et mål at tjenestepriser ikke økes utover forutsetningene fra fjorårets økonomiske langtidsplan, 
og administrerende direktør har lagt vekt på dette i arbeidet med økonomisk langtidsplan. Summen 
av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med digitaliseringen i regionen gjør at tjenesteprisen 
øker noe sammenlignet med forrige langtidsplan.     

Administrerende direktør er opptatt av at kvaliteten i tjenesteproduksjonen i Sykehuspartner HF 
stadig økes, og at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal gi «mer for mindre». I 
økonomiplanperioden vil Sykehuspartner HF prioritere å effektivisere ressursbruk. Gjennomføring av 
de prioriterte satsningsområdene i samarbeid med foretaksgruppen og etableringen av et 
gevinstrealiseringsprogram er avgjørende for å lykkes med effektiviseringen.  

Sykehuspartner HF må gjennom 2021 skape rom til å levere på nye prosjekter og leveranser 

gjennom effektivisering og smartere bruk av Sykehuspartner. Gjennom 2021 vil det arbeides med 

gevinstrealisering og effektivisering slik at det skapes rom til å levere på nye prosjekter og leveranser 

gjennom effektivisering og smartere bruk av Sykehuspartner. 
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Administrerende direktør vurderer at medarbeiderne er Sykehuspartner HFs viktigste ressurs, og 

deres kompetanse må utvikles målrettet. Sykehuspartner HF kartlegger eksisterende kapasitet og 

kompetanse som et første steg i vridning av kapasitet mot kjernevirksomheten i Sykehuspartner HF. 

I forlengelsen av dette arbeidet vil også bruk av leverandørmarkedet vurderes. Dette vil medføre at 

det kan oppstå endringer i forholdet mellom lønnskostnader, ekstern bistand, avskrivninger og 

avtalekost utover i planperioden. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspill til Økonomisk langtidsplan 2022 – 
2025, og at innspillet oversendes eier. 

  


