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1. Hva saken gjelder 

Direktoratet for e-helse utarbeider årlig en analyse av ressursbruken på IKT i helse- og 
omsorgstjenesten. Direktoratet har nå ferdigstilt Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 
2019. Rapporten følger vedlagt saken.  
 

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ 

2.1 Bakgrunn 
Direktoratet leder et arbeid på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet der helseregionene 
sammenlignes basert på ressursdata. Arbeidet er utført i samarbeid med helseregionene og de 
regionale IKT-virksomhetene. Sykehuspartner HF har bidratt i arbeidet.  
 
Hensikten med dette arbeidet er at nøkkeltall og annet relevant tallmateriale skal inngå som 
grunnlag for utvikling av strategi på e-helsefeltet, muliggjøre internasjonale sammenligninger og 
sammenligning over tid. De fire helseregionene og de regionale og nasjonale IKT-virksomhetene i 
helsetjenesten har sammen med Gartner og Direktoratet for e-helse etablert en felles 
kostnadsmodell basert på Gartners definisjoner og metodikk.  
 
 
2.2 Om rapport for 2019 
Rapporten for 2019 benytter de samme definisjonene og metodikken for rapportering som for 2017 
og 2018. 
 
Følgende endringer er innarbeidet i rapporten for 2019: 

 Rapporten er utvidet til å inkludere nøkkeltall for Run, Grow og Transform-kostnader for 
nasjonale aktører og et større utvalg historiske grafer for helseregionene.  

 Kvaliteten på innsamlede nøkkeltall er økende, spesielt fra aktører i helseforvaltningen. 
Dette muliggjør mer detaljerte oversikter i rapporten. 

 
Rapporten inkluderer en sammenligning av tall fra 2018 og 2019 for samtlige virksomheter som 
deltok i forrige rapport. Samtidig er det videreført noen forutsetninger som er sentrale for bruk av 
dataene: 
 

 Kontantprinsippet er lagt til grunn pga. internasjonal sammenlikning. Dette innebærer at 
avskrivninger ikke fremgår i grunnlaget, men beskrives.   

 MTU og industrispesifikt utstyr og personell er ikke omfattet 
 
Under listes noen utvalgte funn. For en samlet gjennomgang vises det til vedlagte rapport. En 
representant fra Direktoratet for e-helse vil også delta i styremøtet for å gi en presentasjon av 
rapporten og for å svare på spørsmål fra styret. 
 
Totale IKT-utgifter 
Helseregionene brukte 8,4 milliarder kroner på IKT i 2019. Dette er en økning på 14% fra 2018, da 
regionene brukte 7,7 milliarder. Gjennomsnittet for helseregionene er at IKT-utgiftene tilsvarer 5,2% 
av helseregionenes driftsinntekter, Helse Sør-Øst er lik gjennomsnittet. Dette er høyere enn det 
internasjonale gjennomsnittet til Gartner på 4,3%. Helse Sør-Øst har økt sine IKT-utgifter som andel 
av driftsinntektene med 0,5 prosentpoeng fra 2017 til 2019. Dette til tross for at driftsinntektene for 
regionen har økt i denne perioden. Hovedårsaken til økningene i Helse Sør-Øst blir forklart med at 
det i denne tidsperioden er en omfattende satsning på modernisering av IKT-infrastruktur og -
sikkerhet.  
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IKT-investeringer 
Andelen IKT-investeringskostnader av totale IKT-utgifter ligger på 30% noe som ligger godt over det 
internasjonale gjennomsnittet på 22%. Helse Midt sitt arbeid med etableringen av Helseplattformen 
er i 2019 hovedårsaken til økningen av totale IKT-utgifter og andelen IKT-investeringskostnader for 
helseregionene samlet sett. Av de 8,4 milliardene kroner går 8% av helseregionenes IKT-utgifter til 
nasjonale virksomheter.  
 
IKT-investeringene har økt fra 1,32 milliarder kroner i 2012 til 2,35 milliarder kroner i 2019, en 
økning på 78 %. (ikke justert for prisstigning). Helse Sør-Øst hadde en topp i 2014 som ble halvert 
frem til 2017 før en økning på 33 % fra 2017 til 2018. Fra 2018 til 2019 har investeringsnivået vært 
stabilt, med 1,189 milliarder kroner i 2018 og 1,174 milliarder kroner i 2019.  
 
En sammenligning av investeringer og avskrivninger kan gi et bilde av om et foretak øker eller 
reduserer sin kapitalbinding og satsning på IKT. En virksomhet som kun skal vedlikeholde 
eksisterende tilstand på sitt utstyr har normalt like høye investeringer som avskrivninger, mens en 
virksomhet som vokser, ekspanderer eller satser på et område normalt har en høyere andel 
investeringer. En høyere andel investeringer enn avskrivninger kan vise at virksomheten reinvesterer 
mer i IKT enn det eksisterende utstyr og applikasjoner slites ut eller går over sin levetid.  

Helse Sør-Øst hadde i 2018 høyere andel investeringer enn avskrivninger, henholdsvis 53 % 
investeringer og 47 % avskrivninger. For 2019 var forholdet nesten likt med 50,6 % investeringer og 
49,4 % avskrivninger.  

Run, Grow og Transform  
I rapporten deles IKT-utgifter inn i kategoriene Run, Grow og Transform. Run defineres som utgifter 
som går med til å holde systemer og infrastruktur oppe, Grow som utgifter som går med til å drive 
med videreutvikling av eksisterende tjenester og Transform som utgifter som går med til å utvikle 
nye tjenester.  
 
Helse Sør-Øst har en noe høyere andel innen kategori Run enn gjennomsnittet for helseregionene, 
med en andel på 76 % mot 73 %, og en høyere andel for kategori Grow en gjennomsnittet, 
henholdsvis 18 % og 16%. Andelen som er definert som Transform er for Helse Sør-Øst 6 % mot et 
gjennomsnitt på 11 %.  
 
Hovedandelen av kostnader for program STIM er definert som Grow mens det øvrige er Run. For 
investeringer i prosjektene i program STIM er fordelingen 74% Grow, mens 24 % er Run. Dette 
påvirker resultatet for Helse Sør-Øst RHF samlet. Investeringer i «sikker og stabil drift» er definert 
som Run, mens program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) 
(avsluttet 2020) er definert som Grow. 
 
Fordelingen av kostnader mellom de tre kategoriene har for Helse Sør-Øst endret seg lite fra 2018 til 
2019, mens det for helseregionene sett samlet er en reduksjon for kategori Run på 8 %-poeng, fra 
81% til 73 %, og en økning i Grow på 7 %-poeng, fra 9 % til 16 %. Transform er stabilt, men en 
endring fra 2018 til 2019 fra en andel på 10 % til 11 %. Helse Midt-Norge er har en markert endring i 
fordelingen fra 2018 til 2019, mens det for de øvrige regionene kun er små endringer. For Helse 
Midt-Norge skyldes dette de økte IKT-kostnadene knyttet til etableringen av Helseplattformen i 2019 
og at halvparten av disse kostnadene er klassifisert som Transform. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Rapporten for 2019 gir et bilde av nivået på IKT-kostnader for de fire helseregionene og 
sammenligner disse på tvers og med internasjonale gjennomsnittsmålinger. Selv om det fremdeles 
er grunn til å anta at ikke alle IKT-kostnader i spesialisthelsetjenesten er omfattet, er dette likevel et 
sentralt arbeid for å få større innsikt i ressursbruken på tvers. Det er også en styrke for rapporten at 
de nasjonale aktørene er inkludert. 
 
Ressursdataene gir ikke informasjon om kvalitet eller effektivitet i utøvelsen av helsetjenester. 
Sykehuspartner HF vurderer at etter hvert som kvaliteten i grunnlaget øker, vil det være naturlig å 
også inkludere slike elementer.  
 
For å forklare ressursbruk i en periode på et område som IKT er kunnskap om tidligere beslutninger 
og «arv» sentrale. Dette vil ikke være dekket i en slik rapport, som heller ikke tar høyde for uløste 
behov og utfordringer. Et innspill i så måte vil være å inkludere vedlikeholdsetterslep i større grad 
enn hva som fremgår av forholdet mellom investeringer og avskrivninger, eller som antydes i 
oversiktene for Run, Grow og Transform. 
 
En rapport som dette må ses i virksomhetens egen kontekst og vil da være et nyttig supplement i 
styring og oppfølging. Rapporten vil naturlig inngå i grunnlaget for et forsterket arbeid med 
gevinstrealisering.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar gjennomgang av Direktoratet for e-helses rapport 
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019 til orientering.  
 
 
 


