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1. Innledning  

Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 omhandler hovedprioriteringer med tilhørende kostnadsnivå for 

Sykehuspartner HF i økonomiplanperioden.  

Sykehuspartner HF skal utvikle og levere kostnadseffektive fellestjenester innen IKT-, HR- og 
logistikktjenester inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger 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 2022-2025 fremstiller 

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 planperioden.  Helse Sør-Øst RHF har lagt føringer for prioriteringene i Sykehuspartner HF i oppdrag 
og bestilling 2021.      

Styret i Sykehuspartner HF ble 3. februar 2021 orientert om status for økonomisk langtidsplan 2022 - 

2025 gjennom sak 009-2021. 

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  
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025;  

 Sentrale føringer, som oppdrag og bestilling 2021 og planer i regional IKT-portefølje 

 ØLP 2022 – 2025 er i 2021-kroner og er ikke pris/lønnsjustert i perioden. 

 1 + 3 års perspektiv. 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.  

 Tjenesteprisene i ØLP forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert underskudd pr 
31.12.2018 i Sykehuspartner HF gjennom basisrammefinansiering gjennom planperioden 
2022-2025. 

 For å sikre forutsigbare priser for helseforetakene gjennom planperioden er driftskostnader i 
STIM inkludert Windows 10 forutsatt basisfinansiert fra Helse Sør-Øst RHF.  

 I henhold til Oppdrag og bestilling 2021 vil avvik i finanskostnader avregnes mot Helse Sør-Øst 

RHF. Endring i pensjonskostnader fra budsjett inngår i ordningen som er etablert for de øvrige 
helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle resterende beløp avregnes mot Helse Sør-Øst 
RHF. 

 Økonomisk langtidsplan inkluderer oppgradering Windows 10 fase 2. Kostnader knyttet til 
oppgradering av utstyr tilknyttet MTU er ikke inkludert. Kostnadsberegninger for MTU vil bli 

fremmet på et senere tidspunkt.   

 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF i 2022 i 
henhold til avtale.   
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 I ØLP perioden er fast timepris på 865 kroner fra budsjett 2021 benyttet.  Denne er ikke 

indeksjustert.  

 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 i 
samarbeid med eier og helseforetakene.  

 Kundeplaner utarbeides årlig for samtlige helseforetak, disse representerer de prioriterte 

leveransene og kobler aktivitet og kapasitet.  

 I planperioden er det økende forventning knyttet til nye tjenesteleveranser. Mange av de nye 
tjenestene er ikke konkretisert og ressursestimat kan dermed være usikre og ikke tilstrekkelig 

hensyntatt. Sykehuspartner HF forutsetter at kostnader til drift og forvaltning av nye tjenester 
beregnes før de besluttes innført. Hvis tjenestene ikke er inkludert i økonomisk langtidsplan vil 

dette medføre en økning ut over rammen av denne planen. 

 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 resultere i betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering forutsetter at 
helseforetakene standardiserer applikasjonsporteføljen. 

 Lisensavtaler skal reforhandles i perioden, prisbildet er usikkert. Det er lagt inn er forventet 
effektivisering som følge av optimalisering av lisensbruk. 

 I planperioden er det for 2023 – 2025 lagt inn et kutt i konsulentbistand på omtrent 100 MNOK 

per år. Dette må håndteres gjennom effektivisering og økt bruk av egne ansatte. Den forutsatte 

besparelsen øker risikobildet for ØLP perioden.  

 Det er fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføringen av IKT-
infrastrukturmoderniseringsprogrammet STIM i planperioden. Prosjektene i STIM 

gjennomføres suksessivt og detaljplaner utarbeides i tråd med gjennomføringsplan. Ulike 
veivalg vil forekomme som for eksempel kjøp av tjenester vurdert opp mot etablering av 

egne tjenester. Dette kan spesielt påvirke forholdet mellom investeringsmidler og 

driftskostnader. Styringsramme inkludert P50, er lagt til grunn 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.  

 Foreløpige estimat fra Sykehusbygg viser et betydelig behov for nye ressurser. Hvordan dette 
vil påvirke ressursbehovet i Sykehuspartner HF er fremdeles usikkert. Kostnader innen 

området vil bæres av byggeprosjektene i Sykehusbygg og en endring i ressursbehov vil ikke 
påvirke Sykehuspartner HFs resultater, men vil kunne påvirke behov for ressurser og innleie. 

Behov vil bli ytterligere konkretisert i tiden fremover. 

 Mot slutten av planperioden vil nye større anlegg fra sykehusbygg prosjektene bli overført til 
Sykehuspartner HF. Disse overføringer vil øke avskrivningsnivået i årene fremover.  

 Nivået på investeringer knyttet til «lokale IKT investeringer» og «infrastruktur/understøttelse 

av regional IKT-portefølje» er bestemt av Helse Sør-Øst RHF.  Økt behov innenfor disse 
postene vil føre til ytterligere finansieringsbehov.  
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1.3. Sykehuspartner HFs oppdrag og hovedprioriteringer 
Hovedprioriteringene fra oppdrag og bestilling 2021 er lagt til grunn for arbeidet med økonomisk 
langtidsplan 2022 – 2025. Disse er:  

 Sikker og stabil drift 

 Etablere en felles og moderne IKT–infrastruktur 

 Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter 

 Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon 

 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. 

 

I de siste årene og ved inngangen til planperioden har Sykehuspartner HF prioritert styrking av 
informasjonssikkerhet og «rydding», blant annet tiltak som reduserer risiko for tjenester som er 

eksponert mot internett, reduksjon av teknisk gjeld og reduksjon av varians, 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 

 

I tillegg vil Sykehuspartner HF fullføre tjenesteorienteringen og etablere et gevinstrealiseringsprogram 

for å realisere behovet for effektivisering. Dette representerer en videreutvikling av organisasjonen. 

 

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. Prosjektene i regional IKT-portefølje bidrar til reduksjon av varians og introduserer 

moderne applikasjoner som bygger opp under at Sykehuspartner HF, som fellestjenesteleverandør, kan 
lykkes med sitt oppdrag om å levere standardiserte og kostnadseffektive tjenester. Krav som følge av 
EUs personvernforordning (GDPR) skal på samme måte innfris, slik at disse alltid er del av hvordan 
Sykehuspartner HF gjennomfører sine oppgaver og ivaretar sitt ansvar. 
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2. Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022 - 2025 
Den økonomisk utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventet kostnadsnivå i 2022 og antatt 
utvikling i årene 2023-2025. Referansepunkt for drifts- og investeringsnivået i 2022 er avsatte 
investeringsmidler, driftskostnader og planer for 2021. 

 
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 SLA leveranser fra 
helseforetakene. 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.  

Denne planen inkluderer volumvekst, utvidet leveranseansvar og nye leveranser som ikke har vært 
inkludert i tidligere økonomiske langtidsplaner, som igjen fører til økte krav til effektivisering utover det 
som har vært inkludert i tidligere planer. I planperioden er det kuttet betydelig i ekstern bistand for å 
holde tjenestepris nede. Dette medfører at Sykehuspartner HF, i tillegg til tjenestekjøp, må frigjøre 
interne ressurser og videreutvikle og dreie kompetanse slik at leveransekapasiteten opprettholdes og 
økes.  

De største endringene i forhold til forrige ØLP er; 

 Pensjon: Økte pensjonskostnader er basert på aktuarberegning benyttet i budsjett 2021 samt 
ytterligere økning i tråd med forventet kostnad for 2021 basert på NRS6 fra januar 2021 
(aktuarberegning). 

 Leverandøravtaler: Reforhandling og utvidelse av avtaler 

 HRØR gjennomfakturering: Dette er knyttet til gjennomfakturering av kostnader til prosjekter i 

regional forbedring, som fører til økt inntekt med tilhørende kostnad for HRØR sammenlignet 

med forrige ØLP. For at kostnader og inntekter skal stemme med prinsipp som blir benyttet i 
regnskap og budsjett er kostnadene og inntektene vist brutto i ny ØLP. HRØR er benyttet 

gjennomgående i dette dokument. ØLP er utarbeidet basert på organisasjon i 2020. I 2021 har 

virksomhetsområdet byttet navn til Administrative Fellestjenester og flere tjenester er 
inkludert. 

 Tjenesteleveranser -økte leveransekrav innen kliniske tjenester: Innen Kliniske IKT-tjenester 

forventes en økning i nye tjenester. Dette inkluderer både utvidelse av eksisterende regionale 
løsninger og innføring av nye tjenester knyttet til de regionale løsningene. I tillegg kommer 

håndtering av lokale løsninger og forespørsler. Totalt overstiger ønskene Sykehuspartners HFs 

leveransekapasitet. Gjennom 2020 har virksomhetsområdet økt antall leveranseoppdrag med 

31%. Effektiviseringsarbeidet videreføres i planperioden for å øke leveransekapasiteten for å 
kunne håndtere nye leveransekrav, uten tilsvarende bemanningsøkning. Se avsnitt 3.1 Kliniske 
IKT-tjenester for en detaljert oppstilling av nye leveranser. 
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 Tjenesteleveranser -økte leveransekrav IKT-tjenester: IKT-tjenester har over en periode 

håndtert betydelig volumvekst. Volumveksten forventes å fortsette som følge av planlagte 
utvidelser av den kliniske applikasjonsporteføljen i perioden kombinert med økte krav til 
sikkerhet og fortsatt stabil drift. Samtidig er virksomhetsområdet betydelig involvert i utvikling 
av nye moderniserte løsninger i program STIM. Se avsnitt knyttet til IKT-tjenester for en videre 
spesifisering av kapasitetsbehov. 

 Reduserte avskrivninger: Avskrivninger reduseres i forhold til forrige økonomiske langtidsplan 
som følge av lavere investeringer i STIM i perioden 2019-2021. 

 Reduserte finanskostnader: Renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF, beregnet 
ut fra investeringsomfanget og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale 

finanskostnader for 2022 er beregnet til 65 MNOK som er 25 MNOK lavere enn beregnet i 
forrige økonomiske langtidsplan hovedsakelig som følge av redusert rente. 

 Økt effektivisering i ny ØLP: Effektivisering utover forrige ØLP for å kunne håndtere volum og 
leveransevekst. 

2.1. Driftsbudsjett 
I økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 planlegges det med følgende inntekts- og kostnadsnivå:  

 

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

 

2.2. Sum driftsinntekter 
 

 Basisfinansiering 
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 
 

Basisfinansieringen utgjør 100 MNOK i 2022/2023 og deretter 85 MNOK i 2024/2025. Bevilgningen skal 

gå til dekning av akkumulerte negative resultater per 31. desember 2018 som følge av 

infrastrukturmodernisering, og er derfor på samme nivå som budsjettert resultat.  

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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I tillegg inkluderer basisrammen driftskostnader i moderniseringsprogrammet STIM og oppgradering til 
Windows 10. Driftskostnader STIM er definert som programkostnader STIM og oppgradering til 

Windows 10 fratrukket avskrivninger. 
 
Dette er tilsvarende praksis som i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Økningen i forhold til forrige 
økonomiske langtidsplan er i sin helhet knyttet til Windows 10 oppgraderingen som i tidligere 

langtidsplaner var forutsatt ferdigstilt. Oppgradering har vist seg å være langt mer omfattende enn 

først estimert. Oppgradering Windows inkluderer fase 2, fase 1 skal avsluttet i 2021. Oppgradering til 
Windows 10 tilknyttet MTU utstyr er ikke inkludert i ØLP 2022 -2025 (se forutsetninger).  

 
Helse Sør-Øst RHF 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. Tjenestepris bli ytterligere fordelt mot de 
forskjellige kundetjenestene og helseforetakene. Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte 
tjenestepriser til det enkelte foretak etter at disse er godkjent av Helse Sør-Øst RHF medio mars.  

Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak gjennom tjenesteprising. Forutsigbare tjenestepriser, 

kapasitet og kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. 
Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er under kontinuerlig videreutvikling, og dette skjer i dialog med 

helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Endringer i tjenesteprismodellen skal godkjennes av Helse Sør-

Øst RHF. 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. 

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. 

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.  

 

 
Tabell 2. Driftsinntekter (Inntekter før basisfinansiering og konsulentinntekt) 

 
Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025 ligger over forrige langtidsplan. Mye av økningen i tjenestepris 
skyldes økte pensjonskostnader iht. oppdaterte aktuarberegninger. Tjenesteprisen er svakt økende 
utover planperioden fordi nye løsninger blir implementert, og avskrivningene øker. Usikkerheten i 
tallene øker utover i perioden.  

 

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

ressursinnsats i prosjekter og leveranser som enten viderefaktureres eller aktiveres. Det er lagt til 

Driftsinntekter 2021 2022 2023 2024 2025

Driftsinntekter ØLP 2021-2024 4 280 4 380 4 445 4 515

Driftsinntekter ØLP 2022-2025 4 436 4 500 4 595 4 795

Endring 55 55 80
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grunn at om lag 20 % av Sykehuspartner HFs kapasitet skal gå til slike prosjekter gjennom 
planperioden. Etter hvert som ekstern bistand er forutsatt redusert må en større andel løses ved å 
frigjøre interne ressurser.   

Det er et betydelig behov for ressurser til SLA-oppgraderinger som ikke gir konsulentinntekt. Videre er 
det forventet betydelig ressurspådrag knyttet til Windows 10 oppgraderingen.   

For 2022 er konsulentinntekter og aktiverbare timer estimert til ca. 400 MNOK. Dette inkluderer 
ressurser inn i STIM til en verdi av ca. 100 MNOK, som ikke fremkommer som konsulentinntekt.  

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 noe håndteres gjennom ekstern bistand og bruk av 

leverandørmarkedet.   
 

2.3. Driftskostnader  
 

 Lønnskostnader 
Lønnskostnadene er økende på grunn av volumvekst, nye løsninger/tjenester og risikoreduserende 
tiltak. Antall FTE er høyere enn forrige økonomiske langtidsplan fordi det er vurdert som 

hensiktsmessig å i større grad benytte interne ressurser framfor ekstern innleie. Bruk av egne ansatte 
vil sikre at viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF samtidig som det vil være billigere og 

arbeidskraften vil være mer stabil. Den viktigste driveren for vekst i bemanning er imidlertid 
volumvekst og nye løsninger som tas i bruk i perioden. Se kapitel 5, FTE utvikling. 

   

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

Disse kostnadene blir viderefakturert til kostpris og ligger flatt gjennom planperioden, på nivå med 
tidligere år.   

 

 Avskrivninger  
For 2022 er avskrivningene redusert med 40 MNOK i forhold til forrige ØLP.  Avskrivningene er økende 
gjennom planperioden hovedsakelig på grunn av investeringsnivået i STIM. Tabell 3 under viser 

sammensetningen av eksisterende avskrivninger, overføringer fra Helse Sør-Øst RHF og nye 
avskrivninger.  Overføringene fra sykehusbygg utgjør 150 MNOK i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Tabell 3. Avskrivninger 

 

 Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler  
Lisenser, Service og vedlikeholdskostnader er i 2022 på 1 245 MNOK. Avtalekostnadene er økende 
gjennom planperioden. 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. 

Budsjett ØLP 21-24 Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025

2021 2022 2022 2023 2024 2025

Drift og forvaltning 509 539 540 561 550 505

Overført fra Regional IKT 552 528 533 523 535 562

Utstyrsforvaltning 137 169 150 175 200 219

STIM 64 175 147 232 335 360

Sykehusbygg 82 79 79 79 51 150

Sum avskrivninger 1 344 1 490 1 450 1 570 1 670 1 795

Avskrivninger
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Flere reforhandlinger skal gjøres i perioden, og resultatet av disse forhandlingene er usikre. Økonomisk 
langtidsplan inkluderer nye avtaler og utvidelser av avtaler, men samtidig er det lagt inn et overordnet 
effektiviseringsmål på om lag 3% årlig.  

 
Tabell 4. 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 5. Ekstern bistand 

 

Tabellen over viser budsjett for ekstern bistand i Sykehuspartner HF inkludert STIM og ekstern bistand 
til prosjekter som viderefaktureres. I forhold til tidligere ØLP er det økning innen to områder. 
 

 HRØR økt konsulentbistand er knyttet til gjennomfakturering av kostnader til prosjekter i regional 

forbedring. Dette fører til økt inntekt og tilhørende kostnad for HRØR sammenlignet med forrige 
ØLP. Tidligere har dette ikke vært inkludert i ØLP fordi inntekter og kostnader utjevnes. Av hensyn 

til gjeldende regnskapsprinsipper er brutto kostnader og inntekter nå inkludert.   

 Konsulentkostnader knyttet til oppgradering av Windows 10 var ikke inkludert i forrige ØLP 2021 – 
2024. Dette er nå inkludert med 120 MNOK i 2022 i ny ØLP og utgjør hele økningen i STIM.    

 

Ekstern bistand i driften er tatt noe ned blant annet innen prosjekt og leverandørstyring. Dette henger 
sammen med utvikling i antall ansatte samt et mål om å bytte ut ekstern bistand med egne ansatte. I 

perioden 2023 til 2025 er det forutsatt et kraftig kutt i nivået på ekstern bistand. 
 

Avtalekostnader 2021 2022 2023 2024 2025

ØLP 2021-2024 1 207 1 166 1 157 1 160 na

ØLP 2022-2025 1 245 1 270 1 260 1 330

Endring 79 113 100

Budsjett ØLP 21-24

2021 2022 2022 2023 2024 2025

(1) Stab Sykehuspartner 10 7 7 7 7 7

(3) Kunde- og servicetjenester 8 5 5 5 5 5

(4) HRØR 21 12 32 31 30 30

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring29 37 30 25 25 25

(7) IKT-Tjenester 44 56 55 50 49 49

(8) Kliniske IKT-Tjenester 45 31 30 40 36 36

(9) Program 141 88 211 163 157 163

Effektivisering -100 -110 -116

Total ekstern bistand 298 236 370 220 200 200

Ekstern bistand - MNOK
Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025
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 Andre driftskostnader  
Under samleposten andre driftskostnader er den vesentligste posten husleiekostnader. Videre inngår 
blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni og møtekostnader.  Denne budsjettposten er i 

hovedsak nøkkelbasert. I økonomisk langtidsplan er denne posten redusert betydelig delvis på grunn av 
erfaringstall 2020 samt at det er lagt inn effektivisering for å veie opp for økninger på andre poster. For 
2022 er økonomisk langtidsplan tatt ned med 36 MNOK.  

 

 Finans  
Finanskostnadene er todelt. Rentekostnadene knyttet til finansiell leasing øker gjennom planperioden 

på grunn av økt utskiftingstakt av datautstyr og multifunksjonsprintere samt at medisinsk/vaskbart 

periferi-utstyr nå er inkludert. Øvrige rentekostnader utgjør renter på mellomværende gjeld med Helse 
Sør-Øst RHF, beregnet ut fra investeringsomfanget og hvordan det påvirker mellomværende gjeld. 

Totale finanskostnader for 2022 er beregnet til 62 MNOK, som er 27 MNOK lavere enn forrige 
økonomiske langtidsplan hovedsakelig som følge av redusert rente.  

 

2.4. Driftsresultat  
Med de forutsetningene som er satt vedrørende tjenestepris og basisfinansiering vil Sykehuspartner HF 

levere et resultat på 100 MNOK årlig i 2022-2023 og 85 MNOK i 2024 og 2025. Overskuddet skal gå til 

dekning av akkumulerte negative resultater per 31. desember 2018. 

 

2.5. Investeringer 
Totale investeringer utgjør 1 302 MNOK i 2022. Dette er 127 MNOK høyere enn estimert i forrige 
økonomiske langtidsplan 2021 - 2024. Økningen skyldes i hovedsak estimerte investeringer forbundet 

med Windows 10 oppgraderingen. Inkludert i forslaget er også en begrenset økning innenfor 
områdene «sikker og stabil drift» og «utstyrsforvaltning».   

Program STIM er inne i en viktig periode og både aktivitet og investeringsnivå er økende. Foreslått nivå 
for 2022 inkluderer investeringer på 450 MNOK. 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 helseforetakene. 

Investeringsnivået for «Infrastruktur / understøttelse av regional IKT» er satt av Helse Sør-Øst RHF. 
Denne trappes ned til 0 i 2022. Behovet knyttet til denne porteføljen er nå inkludert i sikker og stabil 
drift med ca. 15 MNOK. Behov for investeringer utover dette må dekkes innenfor andre 

investeringsrammer eller eventuelt fremmes som egne søknader om finansiering. 
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Tabell 6. Investeringer ØLP 2022 – 2025 

 

Økt investeringsnivå: 

 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:  

 Program STIM er inne i en viktig periode hvor aktivitet og investeringsnivå er økende. Det 
foreslåtte nivået for 2022 inkluderer investeringer på 450 MNOK, som er 50 MNOK lavere enn 
nivået fra forrige økonomiske langtidsplan ut i fra en vurdering av planene slik de foreligger per 

nå. Som tidligere er det et ønske om at det reserveres ytterligere 100 MNOK i likviditet, som 
kan søkes om dersom fremdriften i prosjektene tilsier at man bør fremskynde aktiviteter.  

 

2.6. Effektivisering 
Etterspørselen etter leveranser fra Sykehuspartner HF er økende. Sykehuspartner HF skal i 

planperioden implementere nye regionale løsninger, utvide bruken av eksisterende løsninger, 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 oppgradering. 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. 

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 
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delstrategi for teknologiområdet. Det strategiske målbildet understøttes av et veikart som viser 
prioriterte utviklings- og omstillingsaktiviteter i planperioden. Veikartet er under utvikling. 

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

leveranseevnen og gi grunnlag for utvikling i tråd med det strategiske målbildet. Blant 
satsingsområdene inngår: 

 Standardisering og sanering 

- Standardisering av applikasjonsporteføljen 

- Økt bruk av automatiserte og robotiserte arbeidsprosesser 
- Optimalisering av avtaler (lisenser og standardverktøy) 

  

 Leveranseprosesser 

- Prosessforbedring og strømlinjeforming av tjenester 
- Kapasitetsstyring og prioritering 

 

 Implementering av vedtatt kjernevirksomhet, kjernekompetanse og bruk av markedet 
- Dreining og videreutvikling av Sykehuspartner HFs kompetanse og medarbeidere 
- Kjøp av standardiserte tjenester og aktiv bruk av leverandørmarkedet 
- Redusert bruk av eksterne konsulenter (timekjøp) 

 

 Raskere kundeverdi – nye måter å levere på 

- Tilpasse teknologi, prosesser og organisasjon til å understøtte smidig utvikling og raskere 
leveranser som understøtter helseforetakenes endringsbehov 

- Videreutvikle Sykehuspartner HF som tjenesteintegrator og videreutvikle leveransemodeller for å 
få effekt av ny felles plattform etter hvert som den utvikles mot en hybrid plattform i henhold til 

målbildet 
 

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. Prosjektene i regional IKT-portefølje bidrar til reduksjon av varians og introduserer 

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

Automatisering bidrar 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, -Robotisert Prosess 
Automatisering (RPA). 
  

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

Hvert enkelt virksomhetsområde har beskrevet prioriterte områder for effektivisering. Se kapittel 3 for 
ytterligere spesifisering av effektiviseringsinitiativ. 
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2.7. 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. Økning i 

antall FTE vil gjennomføres innenfor områder som er definert som Sykehuspartner HFs 
kjernevirksomhet. 

I tillegg vil interne ressurser være med på å redusere kostnader knyttet til regionale IKT-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 Sykehuspartner HFs driftsregnskap som følge av færre eksternt innleide 

 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 

 

 
Tabell 10. Utvikling i antall FTE i Sykehuspartner HF ØLP 2022 – 2025 

 

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:  

Begrenset økning i perioden erstatter ekstern innleie. Ressursbehovet for IKT leveranser til prioriterte 

regionale prosjekter øker gjennom ØLP-perioden. Flere store leveranseprosjekter er i oppstart eller har 
økende aktivitet tidlig i perioden. Eksempler er Byggeprosjektene, STIM, radiologi og helselogistikk.   

Etterspørselen etter interne ressurser er økende fordi det er ønskelig at våre egne ressurser leder og 
deltar i enda flere av de strategiske prosjektene. Det er en ønsket utvikling å bytte ut flere eksterne 
prosjektledere med interne ressurser. Videre er det i dag også en uforholdsmessig stor andel 

arkitekter, designere, testledere og release managere som innleid kapasitet.  

Budsjett ØLP 21-24

2021 2022 2022 2023 2024 2025

(1) Stab Sykehuspartner 92 89 93 93 93 93

(3) Kunde- og servicetjenester 234 234 234 234 234 234

(4) HRØR 262 245 262 257 256 249

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 336 341 341 352 355 365

(7) IKT-Tjenester 476 474 486 486 481 476

(8) Kliniske IKT-Tjenester 294 310 316 321 326 331

(9) Program

Totalt antall FTE 1 695 1 691 1 732 1 743 1 745 1 748

Økonomisk langtidsplan 2022 - 2025
FTE - utvikling
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Prosjektledelse er et kompetanseområde med stor og økende etterspørsel. I planene til Helse Sør-Øst 
er det flere store pågående prosjekter, og mange som er i oppstartsfasen. Den interne andelen av 

prosjektledere utgjør ca. 50% av det totale antallet som i dag arbeider i Helse Sør-Øst. Det er et økende 
ønske og behov for å bruke interne ressurser. Det er to årsaker til dette. Den ene er å bevare 
kompetanse og sikre tilhørighet, den andre er kostnad. Det bygges og ivaretas kompetanse gjennom å 
bruke interne ressurser.  
 

IKT-Tjenester:  

Flere nye løsninger i drift krever økt netto bemanning. Underliggende er det lagt inn en 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.  
 

 

3. Tjenesteleveranser 
   

3.1. Kliniske IKT-tjenester 
 

 Forvaltning av tjenestene 
Kliniske IKT-tjenester har leveranseansvar for kliniske løsninger som leveres til alle helseforetak i Helse 
Sør-Øst. IKT-tjenester utfører server- og applikasjonsdrift for disse løsningene, og fungerer som en 
leverandør til Kliniske IKT-tjenester. Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner HF til helseforetakene 
omfatter både basis forvaltning og videreutvikling, som inkluderer opprettholdelse av 
produktets/tjenestens funksjonelle og tekniske behov gjennom levetiden. Kliniske IKT-tjenester har 
leveranseansvar for ca. 800 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) Felleskomponenter 

 

Til tross for at det har pågått et omfattende 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 til 2021 er følgende løsninger regionalt forvaltet; 

1) Elektronisk Pasientjournal (EPJ) 

2) Partus (fødesystem) og Milou (fosterovervåkning) 
3) Metavision (Elektronisk kurve) 

4) Medikamentell kreftbehandling (CMS) 
5) Regional Laboratorieløsning (LVMS) 
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Regionalt forvaltet betyr at videreutvikling av disse løsningen besluttes og finansieres av Helse Sør-Øst 
RHF, og bestilles som enkeltleveranser fra Sykehuspartner HF. Det er verdt å bemerke at selv om disse 
er etablert som regionalt styrte løsninger, er det som hovedregel separate installasjoner per 

helseforetak både for produksjon, test og opplæring.  

Drift og forvaltning, inkludert versjonsoppgraderinger inngår i Sykehuspartner HFs leveranseansvar, og 
finansieres over Sykehuspartner HF sine budsjetter.  Sammenhengen mellom etablering av nye 
løsninger og implementering av disse i flere helseforetak og behov for ressurser til fremtidig drift- og 

forvaltning av løsninger må håndteres bedre fremover. Når nye systemer introduseres må det i større 

grad enn i det som har vært tilfelle sørges for at de «gamle» løsningene blir avviklet slik at ressurser 
kan frigis til nye oppgaver, og det må samtidig sikres at det etableres tilstrekkelig kapasitet til å utføre 

nye drift- og forvaltningsoppgaver. 

Den regionale laboratorieløsningen (LVMS) er den første av de kliniske løsningene hvor det er flere 
foretak i samme installasjon (patologimodulen); Sykehuset i Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og 

Akershus universitetssykehus HF. I løpet av 2021 skal patologimodulen av LVMS innføres ved Oslo 
universitetssykehus HF, og det pågår nå en vurdering om LVMS skal tas i bruk fullt ut ved nytt sykehus i 

Drammen. LVMS vil i så tilfelle erstatte dagens lokale laboratorieløsninger i Vestre Viken HF. Beslutning 
er ventet i 2021.  

I ØLP-perioden er det planlagt med at omfanget av regionale løsninger vil øke og at regionale løsninger 
vil bli konsolidert til en eller færre applikasjoner. I løpet av 2020 er det inngått flere regionale 

rammeavtaler som legger til rette for standardisering og regionalisering av tjenester i planperioden:  

 Regional rammeavtale for helselogistikkløsning 
- Vil i løpet av planperioden kunne erstatte lokale helselogistikkløsninger ved Akershus 

universitetssykehus HF og Sykehuset i Østfold HF, men det er ikke besluttet plan for 

innføring til foretakene i regionen. At det ikke foreligger en plan for innføring gjør det 
vanskelig å anslå tidspunkt for sanering av lokale løsninger. 

 Regional rammeavtale for radiologiløsning, multimediearkiv og stråledoseløsning 

- Radiologiløsningen skal tas i bruk ved Oslo universitetssykehus HF i løpet av 2022 og vil 

erstatte to lokale radiologiløsninger som saneres. Det foreligger ikke plan for innføring 

av løsningen for øvrige foretak i regionen. Multimediearkiv og stråledoseløsning er nye 
løsninger, som vil etableres i løpet av 2021, og er planlagt tatt i bruk av alle foretak.  

 Regional rammeavtale for sterilsentralløsning 
- Vil erstatte lokal løsning ved Oslo universitetssykehus HF, men det foreligger ikke plan 

for innføring ved øvrige foretak i regionen.  

 Regional rammeavtale for avstandsoppfølging innen psykiatri 

- Ny løsning med pågående utrulling, som vil være fullført i løpet av 2021. Det forventes 

kontinuerlig utvidelse og utvikling av denne løsningen.  

 
I tillegg til regionale rammeavtaler, som legger grunnlaget for etablering av standardiserte regionale 
tjenester i Sykehuspartner HF, er det i løpet av 2020 iverksatt regionale konseptutredninger og 
prosjekter som i løpet av planperioden vil resultere i etablering av nye regionale tjenester i Kliniske IKT-

tjenester. De vesentligste tjenestene er;  

 Prosjekt Regional dataanalyseplattform (RDAP) 

 Konseptutredning API/API Management 

 Prosjekt for anskaffelse av regional oppgave- og prosessplattform 
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Dette er kritiske områder for å sikre realisering av regional utviklingsplan (RUP) i Helse Sør-Øst, og vil 
kreve at Sykehuspartner HF bygger kapasitet og videreutvikler kompetanse innenfor disse 
fagområdene.  

 

 Nye og utvidede tjenester  
Innen Kliniske IKT-tjenester er det identifisert økt bemanningsbehov ut over det som er forutsatt i 
tidligere økonomiske langtidsplaner. Dette skyldes besluttet utvidelse av funksjonalitet innen etablerte 
tjenester og stor utvikling av tjenesteområdet Interaksjon og samhandling.  
 

Sykehuspartner HF bestreber seg på å opprettholde en stabil og forutsigbar tjenestepris ut mot 
helseforetakene, og det medfører at behovene som fremkommer under ikke fullt ut er inkludert i 
økonomisk langtidsplan. Realisering av planene vil kreve betydelig effektivisering av kostnadsbasen i 

Sykehuspartner HF kombinert med standardisering av løsninger og reduksjon av antall separate 
installasjoner ute i helseforetakene. 
 

Listen under viser estimat økt ressursbehov i 2022. Tall i parentes er samlet endring for årene 2023-

2025.  
 

Etablerte regionale løsninger, som skal tas i bruk av flere foretak og hvor funksjonalitet utvides:  
 

1) Elektronisk Pasientjournal (EPJ), 2 FTE 2022 (-3 FTE 2023-2025) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden: 

 Innføring av løsning for talegjenkjenning ved flere foretak (2 FTE i 2022). 

 Ansvaret for forvaltning av nye testmiljøer (KIRD) legges ikke til tjenesten.  

 Innføring av DIPS Arena i parallell med DIPS Classic vil medføre økt ressursbehov. Innføring av 

Arena for hele foretaksgruppen ikke er besluttet. 

 Regionalt prosjekt for EPJ modernisering vil innføre automatisert testing. Automatisert testing 
vil kunne medføre redusert ressursinnsats (-3) fra forvaltningen i planperioden. 

 

2) Partus (fødesystem) og Milou (fosterovervåkning), 2 FTE 2022 (1 FTE 2023-2025) 
Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Ingen endring i FTE for Partus. 

 Milou ble etablert som regional løsning i 2020, og skal innføres i flere foretak i 2021 og 2022. 
Lokale løsninger for fosterovervåkning har tidligere blitt forvaltet i helseforetakene og regional 
løsning innebærer derfor ny tjeneste med tilhørende behov for ressurser, totalt 3 FTE i 
planperioden.  

 

3) Metavision (Elektronisk kurve), 8 FTE 2022 (7 FTE 2023-2025) 
Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Helse Sør-Øst RHF har bestilt ny funksjonalitet i løsningen, som ikke var kjent i forrige 

planperiode.  Dette medfører at bemanningsbehovet øker i perioden, i tillegg til at alle 
helseforetak har tatt løsningen i bruk i 2022:  
o Emergency Access Data løsning (EDA) medfører 13 nye driftsmiljøer innen Metavision, 3 

FTE i 2022. 

o Sprøytepumpe, 3 FTE i 2022. 
o Ny sikkerhetsløsning IDM, 1 FTE i 2022, 2 FTE 2023. 
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4) Medikamentell kreftbehandling (CMS), 2 FTE 2022 (1 FTE 2023-2025) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Besluttet konsolidering av CMS til regional løsning og innføring av denne til alle foretak vil 
erstatte lokale installasjoner. 

 Økt deltakelse i videreutvikling av løsningen i tråd med Helse Sør-Øst RHF sine uttalte 
forventninger. 

 

5) Regional laboratorieløsning (LVMS), 1 FTE 2022 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Planlagt innføring av patologimodul ved Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Telemark HF i 

2022, 1 FTE. 

 Innføring til øvrige helseforetak er ikke besluttet, og er derfor ikke hensyntatt. 

 Det er ikke tatt høyde for evt. innføring av LVMS i full bredde ved Vestre Viken HF fordi dette 

ikke er besluttet. Beslutning forventes i løpet av 2021. 

 

6) Regionale interaksjon og samhandlingstjenester 6 FTE 2022 (10 FTE 2023-2025) 

Forutsetninger som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Det pågår en rivende utvikling innen området interaksjon og samhandling og bygging av 

kapasitet og kompetanse i Sykehuspartner HF er kritisk for å realisere behovet for tjenester. 

Konkrete behov i planperioden:  

o Digitale innbyggertjenester skal videreutvikles med ny funksjonalitet og nye brukere, og 

det er besluttet at tjenesten blant annet skal erstatte Min Journal ved Oslo 

universitetssykehus HF, 4 FTE  

o Innsynstjenester (eksempelvis journalinnsyn), 5 FTE 

o Hjemmeoppfølging av pasienter, 4 FTE 

o Filsluse, løsning som sikrer trygg datautveksling mellom foretak og eksterne aktører, 3 FTE 

 

7) Regional løsning sterilsentral, 2 FTE 2022 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Løsningen skal etableres i løpet av 2021 og 2022 ved Oslo universitetssykehus HF.  

 Sykehuspartner HF har gitt et forpliktende tilbud til foretaket om etablering, drift og 

forvaltning av ny tjeneste som foretaket har akseptert og tjenesteetablering er i gang. 

 Det er ikke tatt høyde for innføring i øvrige foretak fordi dette ennå ikke er besluttet eller gitt 

forpliktende tilbud på fra Sykehuspartner HF, men det forventes konkretisering av innføring 

av regional løsning til øvrige foretak i planperioden noe som vil øke ressursbehovet. 
 

8) Regional løsning for avstandsoppfølging innen psykiatri, 1 FTE 2022 (2 FTE 2023-2025) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Løsningen er planlagt innført ved alle helseforetak i løpet av 2022. 

 Utvidelse av funksjonalitet/nye moduler i planperioden. 

 
9) Regional løsning for radiologi, multimediaarkiv og stråledose, 3 FTE 2022 (4 FTE 2023-2025) 

Forutsetning som er lagt til grunn for vurdering av økt ressursbehov i perioden:  

 Lokale løsninger ved Oslo universitetssykehus HF vil bli erstattet av regional løsning i løpet av 
2022. 

 Ressursbehov ved innføring av ny løsning er beregnet av innføringsprosjektet og vurderes 
som lavt, men legges til grunn for estimatene.  
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 Det er ikke tatt høyde for innføring av regional radiologiløsning ved andre foretak siden dette 

ikke er besluttet 

 Multimediaarkiv etableres og innføres ved flere foretak i planperioden selv om innføringsplan 
ikke er besluttet. 

 

Dette utgjør en samlet vekst på 27 FTE i 2022 mot budsjett 2021 og en vekst på 12 FTE mot forrige års 

ØLP for 2022. Endringen fra forrige års ØLP skyldes i hovedsak utvidelse av funksjonalitet/nye moduler 
innen etablerte regionale tjenester, særlig Metavision, og videreutvikling av tjenester innenfor 

tjenesteområdet Interaksjon og samhandling. For år 2-4 i planperioden er det estimert en vekst på 22 
FTE innenfor tjenesteområdene som er listet over. Behov for bemanningsøkning er ikke fullt ut tatt 

høyde for i økonomisk langtidsplan og må derfor vurderes på ny i forbindelse med budsjett for 2022 
når planer for innføring og omfang er ytterligere konkretisert sammen med effektivisering gjennom 

2021.   

 

Det er ikke tatt høyde for regionale prosjekter, konseptutredninger og inngåtte rammeavtaler som 
innebærer etablering av helt nye tjenester i Sykehuspartner HF. Ved implementering av flere av disse 

løsningen må man sikre at lokale løsninger avvikles slik at ressurser kan frigjøres. Nye regionale 

prosjekter, konseptutredninger og rammeavtaler:  

 

1) Regional rammeavtale helselogistikk og etablering av regionale løsning for helselogistikk 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og det er derfor ikke tatt beslutning om omfang og videre 

fremdrift for etablering og innføring av regional løsning. Foreløpige estimater viser imidlertid at 

etableringen av regional helselogistikkløsning og innføring i et helseforetak i 2022 vil kreve 6-8 FTE 
og ytterligere økning i planperioden i takt med innføring til øvrige foretak. Forutsatt at dagens lokale 

installasjoner ved Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF blir avviklet og disse 
foretakene tar i bruk regional løsning vil årsverkene som i dag brukes til drift og forvaltning av disse 
to foretakene (til sammen 12 FTE) kunne brukes til leveranse av regional løsning.  

 
2) Regional Dataanalyseplattform (RDAP) 

Prosjektet RDAP fase 1, er besluttet gjennomført og det er signalisert en betydelig vekst av årsverk 
innenfor dette tjenesteområdet i Sykehuspartner HF, forutsatt at de påfølgende fasene blir 
gjennomført.  Fra det regionale prosjektets side er det skissert ca. 15 FTE i 2022 og ytterligere 15 
FTE i planperioden. Det er imidlertid ikke besluttet eller tidfestet overføring av ansvar for 

tjenesteleveranser fra det regional prosjektet til Sykehuspartner HF hverken i fase 1 eller påfølgende 
faser. Dette behovet tas derfor ikke høyde for i ØLP innspillet og vil avhenge av hvor lenge 

foretakenes lokale BI løsninger skal opprettholdes og leveres fra Sykehuspartner HF. Dersom 
eksisterende tjenester innenfor dette området kan erstattes av RDAP og avvikles vil dette redusere 
behovet for nye FTE ved etablering av en regional datanalyseplattform.  

 

3) API utvikling og management  

Det pågår en konseptutredning i regional regi, som forventes å resultere i anskaffelse av et API 

management verktøy og etablering av tjeneste for leveranse av API utvikling og styring i 
Sykehuspartner HF. Dette er imidlertid ikke besluttet, og det er derfor ikke tatt høyde for dette i 

innspillet. Foreløpige estimater, gitt anskaffelse av verktøy og etablering av en API management 

tjeneste i løpet av 2022, antyder et forventet ressursbehov på 4 FTE i 2022 og ytterligere 6 FTE i 

planperioden. 
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4) Regional prosess og oppgaveplattform 

Det pågår anskaffelse av teknisk løsning, men vi er ikke kjent med planer for en eventuell 

gjennomføringsfase, med omfang og fremdrift som gir føringer for ressursbehov. Det er derfor ikke 

tatt høyde for i innspillet. Ved en fremtidig etablering og innføring av en slik plattform må det 
imidlertid forventes behov for ressurser til integrasjonsutvikling som er forutsetning ved etablering 
av en slik plattform.  

 

Andre utviklings- og innovasjonsprosjekter som eksempelvis NYPA og etablering av TEAMS hvor det 
ikke er gjort beslutninger om tjenesteetablering/innføring i stor skala. Disse er derfor ikke hensyntatt i 

grunnlaget.  

 

 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, dette er også beløpet som er 

lagt inn i økonomisk langtidsplan for hvert år i perioden.  
 

 Effektivisering 
Ønskene fra helseforetakene er i sum større enn områdets leveransekapasitet og riktig prioritering er 
derfor viktig. Dette søkes ivaretatt gjennom etablering av kundeplaner som sikrer best mulig utnyttelse 
av tilgjengelig kapasitet. 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 Kliniske IKT-tjenester, og arbeidet med dette er derfor høyt prioritert.  

 
I løpet av 2020 har virksomhetsområdet levert 31% flere leveranseoppdrag enn i 2019, uten vesentlig 
økning av ressursinnsatsen. Dette kommer som resultat av forbedret prosess, tettere kundedialog om 

behov og prioritering, og systematisk kompetanseheving av egne ressurser. Det forventes ytterligere 

20-30% effektivisering av leveransekapasiteten i planperioden, altså ytterligere økning av antallet 
leveranser innenfor etablerte tjenester. Dette er kritisk for å opprettholde både teknisk og funksjonelt 

nivå på tjenestene og understøtte helseforetakenes endringsbehov. 

 
Innenfor etablerte tjenester legges det opp til synkende enhetskost i perioden. Altså vil ikke vekst i 
antall brukere og utvidelse av funksjonalitet medføre tilsvarende vekst i bemanning. 
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3.2. IKT-tjenester 
 

 Sikker og stabil drift 
Virksomhetsområdet IKT-tjenester har leveranseansvar for alle infrastrukturtjenester som 
Sykehuspartner HF leverer. Typiske tjenesteleveranser er 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 og sykehusspesifikke tjenester. Virksomhetsområdet 
leverer også enkelte sluttbrukerorienterte tjenester som eksempelvis arbeidsflate, system for 
administrasjon av portører, akuttalarm og tilgangsstyring. Sikkerhetsovervåkning og 
hendelseshåndtering (CERT) er underlagt virksomhetsområdet, og leverer tjenester til samtlige 
helseforetak i Helse Sør-Øst. 
 
Virksomhetsområdet er, gjennom oppdrag og bestilling, gitt hovedprioritet «sørge for sikker og stabil 
drift». Systematisk arbeid med dette målet gjennom 2020 har gitt resultater, og det vil gjennom 
planperioden bli introdusert nye og moderniserte drifts- og forvaltningsmodeller. Arbeidet med 

ytterligere stabilisering og opprettholdelse av et stabilt nivå på 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 for bemanning i forhold til forrige ØLP på grunn av 

utvidelse av den kliniske applikasjonsporteføljen, som beskrevet i kapittel 3.1.1 og 3.1.2. Gjennom hele 

perioden vil det effektiviseres ved at antall FTE ikke øker i takt med økt tjenesteomfang.  
Virksomhetsområdet bidrar aktivt inn i STIM for å sikre at organisasjonens kunnskap benyttes i 

prosjektene og at overgangen til nye løsninger skjer så sømløst som mulig.  Deler av disse økte 
behovene inn i STIM planlegger IKT-tjenester å absorbere gjennom en begrenset bruk av backfill. Det 
vil si midlertidig innleie av ressurser for å kompensere for egne ansatte som arbeider inn i 

moderniseringsprosjektene. 

Det forventes økt aktivitet fra trusselaktører gjennom planperioden, noe som utløser et behov for 

videre styrking av både overvåkning, perimetersikring og innebygd informasjonssikkerhet i kritiske 
tjenester. 
 

 Investeringer  
Gjennom planperioden vil store deler av dagens plattform bli modernisert. Dette krever en utvikling av 
organisasjonen. Dette arbeidet skjer gjennom arbeidsstrømmen «Fremtidig drifts- og leveransemodell» 

i STIM i tett samarbeid med linjen.  

Virksomhetsområdet IKT-tjenester forvalter budsjettrammen «sikker og stabil drift» for investeringer 
knyttet til eksisterende plattform og 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 nedskrivninger som følge av investeringer i 
infrastruktur som ikke kan gjenbrukes på moderne plattform. 

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 
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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 
volumvekst på områdene lagring, backup og lisenser. 
 

 Effektivisering 
IKT-tjenester har lagt til grunn 6% effektivisering i antall årsverk for hvert år i planperioden. Med det 

menes at økt tjenesteomfang absorberes uten tilsvarende økning i ansatte blant annet gjennom å 

effektivisere prosesser og operasjoner. Spesifikke områder: 

 Livssyklusstyring 
o Det er i 2020 etablert et prosjekt som skal ferdigstilles i første halvdel av 2021 for å få kontroll på 

alle eiendeler i eiendelsregisteret som også omfatter «End of Life»/«End of Support». 

 Automatisering  
o Økt automatisering av sikkerhetsoppdateringer (patching) og provisjonering av infrastruktur, for 

eksempel servere, automatisk oppdatering av basisapplikasjoner og PC-registere. Ved inngangen 

til 2019 ble servere med manuell patching oppdatert annenhver måned. I 2020 er det 
gjennomført patching alle måneder med unntak av juli. For MS SQL databaser har man økt 

patchegraden med 20% i 2020 uten økt bemanning. Dette arbeidet vil fortsette videre inn i 
planperioden. 

 Kapasitetsutnyttelse  
o Ytterligere konsolidering av ulike lagrings- og backupløsninger for forenkling av drift og reduksjon 

av kostnadene knyttet til service- og vedlikeholdsavtaler. 
o Realisering av stordriftsfordeler gjennom sentralisering av infrastrukturdriften (server, lagring, 

backup) der det er mulig. 

o Bedre ressurs- og kapasitetsutnyttelse på infrastrukturen, for eksempel via bedre 
serverutnyttelse gjennom økt pakketetthet pr host.  

 Kostnadsreduksjon 
o Spend-analyser utført i samarbeid med innkjøpsfunksjonen i Sykehuspartner HF på områdene 

server og lagring har identifisert et potensiale på om lag 20 MNOK i årlige kostnadsreduksjoner 
knyttet til økt konkurranse på leveranse av servere og support, bedre bruk av rammeavtaler og 

innkjøpsmetoder, justering av supportnivå og utnyttelse av momsfradrag for supporttjenester. 
o Det er et pågående arbeid rundt kjøremiljøene for databaser for å oppnå bedre betingelser og 

økt forutsigbarhet i kostnadene, hvor det vurderes å endre leveransemodell fra investering til 
kjøp av tjenesten. 

 Sanering 
o Sanering av infrastrukturkomponenter bidrar til reduksjon av doble vedlikeholds- og 

lisenskostnader.  
o Det er i løpet 2020 sanert 176 Windows 2003 servere og 950 Windows 2008 servere. Målet er å 

sanere alle resterende Windows 2003 servere i løpet av 2021, samt sanere flest mulig av 
Windows 2008 servere. 

o Ved ferdigstillelse av Regional telekomplattform i STIM i 2024 vil eksisterende lokale 

telefonsentraler kunne avvikles ute på helseforetakene. Dette vil samtidig understøtte Telenors 

arbeid med overgang til IP og avvikling av dagens kobbernett. 
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 Absorbering av volumvekst 

o Datakom: Vekst i aksesspunkter for trådløst nettverk på 260 % siden 2018. Hver medarbeider har 
i perioden tatt ansvar for drift og forvaltning av 30% flere komponenter hvert år.  

o Datasenter: Innenfor både server og lagring håndteres en årlig vekst på mellom 15-20% med flat 
bemanning.  

o Datasenter: Absorbering av en årlig vekst på 25% i antall servere som det tas backup av og en 

økning på nesten 40% i håndtert datamengde  

o Telekom: Årlig vekst i leveranse, drift og forvaltning av videokonferansestudio på rundt 20% 
siden 2018.  

o Gjennom kontinuerlig forbedring har Applikasjonstilrettelegging absorbert en volumvekst på mer 

enn 20% de siste 3 årene, og vil søke å håndtere ytterligere volumvekst i planperioden med svakt 
økende bemanning. 

o For tjenestene regionalt loggmottak og sikkerhetsplattform er det absorbert mer enn en 

fordobling i håndtert volum gjennom 2020 uten økt bemanning, og det vil arbeides målrettet 

med videre effektivisering av området. 

 Ny teknologi 

o Regional Citrix plattform bidrar i 2021 til en standardisert plattform og gjør driftssituasjonen 
enklere. Antall brukere på plattformen vil i planperioden øke betydelig ved flere foretak, 
fortrinnsvis uten økt bemanning. 

o Innføring av nye driftsverktøy skal bidra til å unngå driftshendelser gjennom proaktiv varsling. 

Oppgaver endres fra å løse feil til å forebygge at feil inntreffer, noe som vil kunne påvirke 

ressursbehovet positivt. 
o Stadig økende grad av automatisert patching øker sikkerheten og reduserer ressursbehovet til 

denne viktige driftsoppgaven. 
o Eventuell innføring av Kybernetes vil bidra til raskere oppgradering av applikasjoner som er 

levert med denne teknologien. DIPS ASA planlegger å levere DIPS Arena på Kybernetes i nytt 

testmiljø hos Sykehuspartner HF høsten 2021. 

o Leveranseplattformen vil gi mulighet til økende grad av automatisert posisjonering av servere og 

dermed økt effektivitet i leveranser av underliggende infrastruktur (server, lagring, backup, etc). 
o Automatisering av prosessen for brannmursåpninger og –endringer vil gi raskere leveranser og 

minimere risikoen for uønskede driftshendelser. 
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3.3. Kunde- og servicetjenester 

 

 Forvaltning av tjenestene 
Tjenesteområdet Kundeservice (202 FTE i budsjett 2021) leverer tre ulike tjenester innenfor IKT-
området: 

 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 2020 håndterte Brukerservice ca. 456.000 henvendelser der ca. 75 % av dette er 
telefonhenvendelser. Dette utgjør en økning på ca. 10% i antall henvendelser fra 2019. 

 Utstyrsforvaltning - håndterer alt periferiutstyr (PC-er, skjermer, skrivere, tilbehør etc.) som 
leveres av Sykehuspartner HF til hele foretaksgruppen. I 2020 omfatter dette over 82.000 enheter, 
en økning på ca. 20 % fra 2019. Det ble anskaffet utstyr for 275 MNOK i 2020, dette er både leasing 
og kjøp av utstyr. Utstyrsforvaltning har det overordnede ansvaret for de merkantile 
leverandøravtalene og logistikken i hele livssyklusen fra anskaffelse til avhending/destruering, 
inklusive lagerhold. Finansstrategien for Helse Sør-Øst regulerer at omfanget av finansiell leasing i 
det enkelte helseforetak. Videre er det forutsatt at kjøp av PC-er og annet periferiutstyr i 
Sykehuspartner HF som hovedregel skal finansieres ved regional likviditet fremfor finansielle 
leieavtaler. Godkjente og inngåtte finansielle leieavtaler per 31. desember 2019 er unntatt fra 
denne begrensningen. Senest innen 1. januar 2023 forutsettes finansiering av periferiutstyr i 
Sykehuspartner HF å skje ved regional likviditet og innenfor finansstrategiens bestemmelser. 

 Lokal service - håndterer brukerhenvendelser som krever bistand på stedet, ute lokalt på de 
enkelte sykehus. I 2020 håndterte Lokal service totalt 42 927 saker. Ut over dette håndterer Lokal 
service også den lokale logistikken (utlevering og innsamling) av alt periferiutstyret ute på de 
mange lokasjonene i foretaksgruppen. 

 

Tjenesteområdet Utvikling og innovasjon (11 FTE i budsjett 2021) leverer tjenester som understøtter 
Helse Sør-Øst RHF sitt mål om å støtte opp om prioriterte innovasjons- og lettvektstiltak i regionen, 

samt bidra til å realisere Helse Sør-Øst RHF sitt mål under innsatsområde 8 i regional delstrategi for 
teknologi om at innovasjon skal komme hele regionen til gode. Det leveres to ulike tjenester innenfor 

IKT-området: 

 Tjenestedesign - leverer rådgivning og tjenestedesign til foretakene på lokale og regionale 
utviklings- og innovasjonsinitiativ. Tjenestedesign er i hovedsak involvert i utviklings- og 

innovasjonsprosjekter med fokus på brukermedvirkning og fasilitering av tverrfaglig arbeid ved 
design av nye tjenester, og fungerer også som inngang til arkitekturinnsats og –dokumentasjon 

som kommer senere i prosjektforløpet. 

 Innovasjonsrådgivning - leverer rådgiving-, prosesstøtte og koordineringstjenester til foretakene. 
Innovasjonsrådgiverne fungerer spesielt som en tidligfase-støtte for innovasjonsinitiativ, og har 
fokus på kundens forretningsbehov, erfaringsoverføring, regional gjenbruk og innføring av 
innovasjoner. Arbeidet utføres i samråd med Helse Sør-Øst RHF sine prioriteringer, samt 
helseforetakenes ønsker og kommende behov for innovasjonsstøtte fra Sykehuspartner HF. 

 

 Utvikling av tjenestene 
Det forventes 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 Feil! Fant ikke referansekilden..  
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I tillegg kommer et utvidet ansvar for Sykehuspartner HF knyttet til medisinskteknisk utstyr og bruk av 
foretakseide mobiltelefoner og nettbrett. Kunde- og servicetjenester forventer en samlet vekst i 
størrelsesorden 10% knyttet til dette.  

Det forventes en bemanningsøkning i avdeling Utvikling og Innovasjon tatt i betraktning et økt 
endringsbehov og innovasjonstakt i helseforetakene, også i forbindelse med nye sykehusbygg. 
Avdelingen skal i større grad understøtte tidligfase av innovasjonsinitiativ for å legge til rette for 
smidigere prosesser samt avlastning av fagmiljøene. 

 

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

forutsettes en årlig effektivisering på 3%.  

Effektiviseringen gjennomføres med blant annet følgende virkemidler:  

1) Automatisering 
2) Prosessforbedring 
3) Løsning av rotårsaker til feil 

 

Kundeservice har innført LEAN som metodikk og det forventes at dette vil gi gode resultater i 
effektiviseringsarbeidet. 
Prioriterte oppgaver for perioden knyttet til brukerservice, lokal service og utstyrsforvaltning vil være å 

bedre utnytte ressurser og kompetanse, både internt i Kunde- og servicetjenester og på tvers av de 

andre virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF.  Lokal service jobber videre med å samle 
felttjenesten og overta flere oppgaver samt ta i bruk markedet i større grad innenfor 

utstyrsforvaltningen.  Dette vil gi en mer effektiv driftssituasjon og forbedret leveransesituasjon. 

Gevinster knyttet til automatisering omfatter i stor grad enklere, repeterende oppgaver. Frigjort 
kapasitet vil bli investert i mer krevende problemstillinger som tar lengre tid å få løst. Endringer i form 

av økt omfang av oppgaver kombinert med færre ressurser gir en reell effektivisering på mer enn 
veksten.  

ØLP-perioden 2022-2025 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. 

 

3.4. HR, økonomi og regnskap (HRØR) 
 

HRØR har ansvar for å levere Regionale HR-tjenester, regionale Kompetanse- og utdanningstjenester og 
regionale økonomi- og logistikktjenester (RØLT). I tillegg til leveranse av støttesystemer inngår blant 
annet lønnsproduksjon, utvikling av digitale læringskonsepter, utarbeidelse av og rapportering på 
spørreundersøkelser. Forsyningssenteret er fra 2021 overført til det regionale helseforetaket og er ikke 

inkludert i økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF. 

  
Tjenestevolumet tilsvarer 95 000 årsoppgaver (tidligere lønns- og trekkoppgaver/LTO) i størrelsesorden 
55 milliarder kroner. Det forventes at brukermassen forblir relativt stabil i planperioden. 

  

For å oppnå best mulig effekt av automatisering må de administrative arbeidsprosesser først 

standardiseres på tvers av foretak. Når felles standard er innført kan HRØR i samarbeid med foretakene 

hente ut regionale effektiviseringsgevinster. 
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 Forvaltning av tjenestene 

Samtlige endringer innenfor tjenestene bygger på etablerte planer og forutsettes finansiert over 

Regional forbedring på tilsvarende nivå som tidligere. Som et resultat av mer sentralisering og 
standardiserte arbeidsprosesser inklusiv systemstøtte, samt vekst innenfor eksisterende tjenester, må 
det påregnes en samlet sett moderat økning i antall FTE og dreining av kompetanse i forvaltning og 
tjenesteproduksjon. Som en del av den ordinære driften arbeider HRØR kontinuerlig med forbedring av 

interne prosesser og SLA leveranser.  
  

Regionale kompetanse- og utdanningstjenester er som følge av vekst i tjenesteomfang etablert som 

eget område, og skilt ut fra regionale HR-tjenester i 2020. 
  
HRØR leverer tjenesteproduksjon innenfor regionale HR-tjenester og spørreundersøkelser utenfor 

foretaksgruppen. Leveransene ut over Helse Sør-Øst krever økt ressursinnsats fra HRØR, men gir også 

mulighet for bedre stabilitet, fleksibilitet og nødvendig kompetanse i tjenesteproduksjonen 
 

 Nye og utvidede tjenester 
Utviklingsaktiviteter avstemmes i forhold til nasjonale og regionale føringer. Stabilisering av tjenester i 
vekst prioriteres, men vil kreve intern effektivisering for å kunne realiseres. De generelle 
utviklingstrekkene for HRØR er økt bruk av skytjenester (SaaS-tjenester), forbedret kundeopplevelse og 

ivaretagelse av leveranser i tråd med gjeldende krav til personvern.  

  

Per tjeneste er følgende utviklingstrekk kjent, men ikke fullt ut hensyntatt i gjeldende plan: 

 Regionale HR-tjenester:  

o Hovedprioritet på integrasjoner og økt grad av automatisering i eksisterende 
arbeidsprosesser i hele foretaksgruppen. 

 Regional kompetanse- og utdanningstjeneste: 

o Hovedprioritet på tverregional utvikling av løsning for å understøtte arbeidsprosesser 
tilpasset alle yrkesgrupper for å imøtekomme endringer i utdanningsløp i 
helsesektoren. 

o Ny regional løsning for digital utdanning og kompetanse innføres i regionen. 

 Regional økonomi- og logistikktjeneste: 

o Hovedprioritet på aktiviteter for å ferdigstille utrulling av regional løsning i Helse Sør-

Øst, med blant annet høyt fokus på GDPR og krav til sikkerhet i løsning.  
o Oppstart overgang til skytjeneste antas å komme i slutten av ØLP-perioden. 

 
Flere av prosjektene forutsetter økt ressursbehov i gjennomføring av aktiviteter i regional 
handlingsplan, og finansiering gjennom Regional forbedring er en forutsetning for å levere. Avvik i 

forhold til plan vil kunne redusere helseforetakenes muligheter til å ta ut ønsket effektivisering. Se 
punkt om effektivisering. 
  
Det er knyttet en viss usikkerhet til estimatene for perioden. Det foreligger ikke endelige analyser av 
fremtidige avtalekostnader for aktiviteter i regional forbedringsarbeid mot slutten av planperioden. I 

tillegg vil utviklingsaktivitetene medføre endring i krav til forvaltning hvor det potensielt også blir 

konsekvenser for antall FTE. 
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Sentrale aktiviteter / oppdrag i planperioden 2022-2025, som det ikke foreligger ressursestimat på 
for å få etablert eller forvaltet: 

Aktivitet/oppdrag Forklaring 

Tjenester:  
Nye og skjerpede krav til leveranser av regionale 

tjenester 
Strengere og mer omfattende krav til blant annet 

sikkerhet, design/ROS, etc. medfører økt 

arbeidsomfang i forvaltning av tjenester og løsninger. 
Økt omfang av leveranser ut over foretaksgruppen HR tjenester, spørreundersøkelser og digitale 

kurskonsepter 
Regional kompetanse- og utdanningstjeneste: 

Ny regional løsning for digital utdanning og 
kompetanse 

Ny regional tjeneste som tilrettelegger for 

kunnskapsdeling nasjonalt i helse- og 

utdanningssektoren 
Tilrettelegge for dokumentasjon og oppfølging av 
læringsmålplaner på videreutdanning av sykepleiere 

Det pågår arbeid med en utdanningsreform for 

utdanning av spesialsykepleiere, tilsvarende  

spesialistutdanning for leger 

Myndighetskrav knyttet til utdanning og 
dokumentasjon 

Økt omfang av endringer i myndighetskrav vil kreve 
stadig utvikling og dermed noe økt forvaltning  

Regional økonomi- og logistikktjeneste: 

ERP løsning for Sykehusapotekene Sykehusapotekene er i prosess med anskaffelse av nytt 

ERP system, hvor SP skal levere prosjektressurser og 
ivareta forvaltningsoppgaver 

Utvidelse av ERP varekatalog/ produktsortiment Det er forventet økt arbeidsmengde som følge av vekst 

i vareutvalget som tilbys i regional varekatalog 

 

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

følge av Regional forbedring. Veksten følger hovedsakelig av regionalt besluttet endring i tjenestene.  
Overgang til mer bruk av skyløsninger (SaaS-tjenester) på regionale systemer vil påvirke 

leverandørkostander, men samtidig forventes det noe redusert intern ressursbruk på teknisk drift- og 

vedlikehold.   
  

For Regionale Økonomi- og Logistikktjenester (RØLT) er det i forbindelse med avvikling av det regionale 

utrullingsprosjektet forventet dreining fra avtalekostnader til bruk av noe ekstern bemanning (+/- 8 

MNOK).  
 

 Investeringer 
Investeringer innenfor HRØR ligger innenfor Regional forbedring og omfatter alle tjenesteområder. Se 
for øvrig punkt om nye og endrede tjenester. 

 

 Effektivisering 
HRØR står foran et skifte i bruk av teknologi til å effektivisere regionale arbeidsprosesser. For å få til 
denne endringen er HRØR avhengig av både kompetanseutvikling hos eksisterende medarbeidere samt 
å sikre tilgang på spesialkompetanse.   
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I forhold til forrige planperiode forventes bemanningen å ligge noe høyere i starten av planperioden, 
men gjennom effektivisering blant annet innen robotisering og automatisering vil antall FTE ved 
utgangen av perioden ligge på tilsvarende nivå som tidligere ØLP.  

 

Estimater antyder effektiviseringsgevinster i foretaksgruppen ved frigjøring av tid brukt på 
administrativt arbeid tilsvarende 65-70 FTE ved gjennomføring av prosjekter i planperioden. Disse 
indikerer positive effekter av å gjennomføre planlagte aktiviteter på tross av vekst i 
virksomhetsområdet isolert sett. Eksempelvis innføring av ny prosess for ansettelser som frigjør tid 

brukt på administrative oppgaver (50-75 000 timer per år). Pågående arbeid omfatter sentralisering og 

økt automatisering for å lykkes. 
 

 
*forutsetter langt raskere uttak av effektiviseringsgevinster enn første plan. Høyere total effektivisering = 6 FTE i planperioden 

  

Regional HR-tjeneste har i tidligere langtidsplaner (ØLP) forventet et nedtak av FTE knyttet til 

behandling av refusjoner som en følge av digitalisering i offentlig sektor (NAV). Basert på løsningene 

som er valgt og implementert av NAV har det ikke vært mulig for HRØR og realisere denne 

effektiviseringen.  

  

Overgang til sky-/ SaaS-løsning for regionalt ressursstyringssystem kan gi noe besparelse i 

Sykehuspartner HFs forvaltning, men vil føre til noe økte avtalekostnader. 

 

3.5. Bygg-IKT  
 

Ressursbehovet for IKT leveranser til nye sykehusbygg øker kraftig gjennom ØLP-perioden. Etablering 
av nye sykehusbygg har i snitt en 6 års planleggings- og gjennomføringshorisont. Dette betyr at det i 

plan- og prosjekteringsfasene, som er på 2-3 år, vil tilkomme informasjon og beslutninger som endrer 

og tydeliggjør rammebetingelsene for leveranser fra Sykehuspartner HF. 
 
Det vil være behov for ytterligere økning av antall ansettelser i ØLP-perioden 2022-2025, for å ivareta 

kritiske nøkkelroller i byggeprosjektene. Ved at prosjekteringsfasen går over flere år innebærer dette 
endrede rammevilkår for mange enheter i Sykehuspartner HF etterhvert som prosjekteringen pågår. 

Økningen i antall ansatte i ØLP 2022-2025 vil være knyttet til fakturerbare ressurser i henhold til 
inngåtte forpliktelser med Helse Sør-Øst RHF. Kostnader innen området vil bæres av byggeprosjektene.    
 

3.6. Sikkerhet  
 
Sykehuspartner HF har i dag etablert en moderne sikkerhetsplattform for å ivareta operative, tekniske 

sikkerhetshensyn. Det fordrer også en forutsigbar livssyklushåndtering. I planperioden vil hovedfokus 
innenfor dette området være å realisere gevinster fra de investeringene som Sykehuspartner HF 
allerede har gjort i tillegg til å gjennomføre nye investeringer som er nødvendige som følge av 
endringer i trusselbildet. 

Antall FTE i budsjett 2021: 262

Regionale HR-tjenester Offensiv intern forbedring for å konsumere vekst* -14

Regionale HR-tjenester Digitale sykemeldinger - endringer som følge av offentlige krav 5

Regionale HR-tjenester Regional Forbedring : Arbeidslivsportal, GAT-DIPS 2

Regional økonomi- og logistikktjeneste Vekst i varekatalog som følge av økt antall kunder og generelt volum 3

Regional kompetansetjeneste Kompetanseportalen, inkl. tverregional samhandling 2

Generell vekst Chat/ChatBot 2

Antall FTE i ØLP 2022: 262
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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 tjenstlige 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. 
 

Sykehuspartner CERT 

Dette omfatter videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Sikkerhetsplattformen, samt forventet 
vekst i perioden. Investeringer er nødvendig for å kunne håndtere organisasjonens vekst, både med 

tanke på loggmottak og utvidelse av sensornettverket. For perioden 2022-2025 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.  
 

3.7. STIM og Windows 10 
 

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge en 
standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 

gjennomføringsperiode er 2019-2023. I økonomisk langtidsplan forutsettes en videreføring av flere 
prosjekter utover programperioden. Programmet vil løpende fremme business case og prosjektforslag 

for godkjenning og finansiering. For ytterligere spesifisering av de enkelte prosjekt vises det til Program 
for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) styresak 10-2021 i Sykehuspartner HF (se 

utrykt vedlegg). 

 

Programmet har lagt følgende overordnede plan: 
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For 2022 er det i økonomisk langtidsplan lagt følgende fordeling til grunn:  

 
Tabell 4. STIM og Windows 10 driftskostnader og Investering for år 2022 

 

3.8. Fase 2 Windows 10 – oppgradering 
Windows 10-prosjektets fase 2 har færre klienter i omfang enn fase 1, men det er et langt større antall 
applikasjoner som skal tilrettelegges. Tilrettelegging av applikasjoner er den største kostnadsdriveren i 

prosjektet. Av det totale omfanget i fase 2 på om lag 18 000 klienter utgjør:  

• Medisinskteknisk utstyr (MTU) ca. 4 000 klienter  

• Laboratoriefag/radiologi ca. 7 500 klienter  

• Øre-nese-hals, AMK/prehospitale tjenester, psykisk helsevern og eiendomsområdet ca. 6 500 klienter  
 

Applikasjoner knyttet til MTU utgjør nærmere en tredjedel av den totale applikasjonsporteføljen i Helse 
Sør-Øst og representerer den største kompleksiteten for overgangen til Windows 10. Grunnen til dette 

er at MTU-applikasjoner som regel krever manuell installasjon på hver enkelt klient. Dette skjer oftest i 
et samarbeid mellom Sykehuspartner HF, IKT-avdelingen og medisinskteknisk personale i 
helseforetaket og leverandøren av MTU-utstyret. Medisinskteknisk utstyr er kostbart, og det vil derfor 

ta lang tid før mye av dette utstyret vil skiftes ut. Windows 10-prosjektet er satt opp for å oppnå størst 

mulig utrullingsvolum ved høy grad av automatisert omlegging/installasjon. MTU-applikasjoner egner 

seg ikke til denne type automatisering.  

 

Det etableres et eget prosjekt som håndterer oppgraderingen til Windows 10 for de klientene som er 
tilkoblet MTU, samt sikring av de klientene som ikke kan oppgraderes som følge av applikasjoner som 

ikke støtter Windows 10. I økonomisk langtidsplan er det satt av budsjettmidler til fase 2 med unntak a 

MTU-applikasjoner. Dette er foreløpige estimater som vil bli justert når planleggingsfasen er 
gjennomført.  

 

 


