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Sykehuspartner HF 

 

Styrets årsberetning 2018 
 

1. Innledning 

Sykehuspartner HFs oppgaver og organisering 
Sykehuspartner HF leverer ikke-medisinske fellestjenester til helseforetakene innen Helse 
Sør-Øst.  
 
Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-, 
HR- og logistikktjenester og har ansvar for å levere fellestjenester, inklusive drift og 
forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger. I tillegg har virksomheten ansvar for Helse 
Sør-Østs forsyningssenter og produserer felles regional varekatalog.  
 

Sykehuspartner HF er organisert i fem virksomhetsområder samt stab bestående av HR, 
økonomi og virksomhetsstyring. I tillegg er moderniseringsprogrammet et eget område. 
Virksomhetsområdene er som følger ved utgangen av 2018: 

 Kunder og tjenester 

 Plan og styring 

 Tjenesteutvikling 

 Produksjon 

 HR, økonomi og regnskap 
 
Ved utgangen av 2018 har Sykehuspartner HF 1 471 ansatte fordelt på lokasjonene 
Drammen, Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til 
tilstedeværelse på lokasjoner hos de ulike helseforetakene.  
 

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
Sykehuspartner HFs visjon er «En partner for helsetjenester i utvikling».   

Etableringen av Sykehuspartner HF som regionens felles tjenesteleverandør var resultat av 
fusjonen av de tidligere IKT-avdelingene i helseforetakene. Hensikten er å utvikle og levere 
bedre og mer kostnadseffektive fellestjenester, gjennom bedre utnyttelse av kapasitet og 
kompetanse. Sykehuspartner HF skal sikre effektive leveranser av regionale tjenester, slik 
at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet.   

Sykehuspartner HF fokuserer på å ha kunden i sentrum og å støtte kundene i deres 
utvikling av fremtidens helsetjeneste. Verdigrunnlaget er formulert i punktene:    

 Vi har respekt for våre kunder og hverandre   

 Vi er forutsigbare og holder det vi lover   

 Vi er kompetente og leverer kvalitet   

Mål for Sykehuspartner HF i 2018  

Sykehuspartner HF fikk i Oppdrags- og bestillingsdokument 2018 fra Helse Sør-Øst RHF 
følgende hovedprioriteringer for 2018:  

1. Stabile tjenesteleveranser  
2. Ivaretakelse av krav for informasjonssikkerhet  
3. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse  
4. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder: 

 Drift, forvaltning, standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur  

 Understøtte gjennomføring av regionale program og prosjekt  

 Vellykket implementering av regionalt forsyningssenter  
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Sykehuspartner HF har i 2018 arbeidet fram et nytt målbilde fram mot 2023. Målbildet angir 
tre strategiske hovedmål for å understøtte Sykehuspartner HFs visjon:  

 Levere som avtalt  

 Standardisere og modernisere  

 Digitalisere og effektivisere  
 

Om Sykehuspartner HFs drift i 2018 

Analyse av dagens drift 
I første halvår 2018 ble det gjennomført en risikoanalyse av dagens driftssituasjon for IKT- 
infrastrukturen. Analysen viste et utfordrende bilde der teknisk gjeld øker kraftig, og flere 
komplekse problemstillinger kan gi fremtidige leveranseutfordringer dersom ikke 
rotårsakene blir løst. Funnene i rapporten underbygger at det vil kreves betydelige endring 
på flere områder for å sikre at regionens IKT-infrastruktur og tjenester blir bærekraftige, og 
at Sykehuspartner HFs drift- og leveranseevne forblir stabil, sikker og i tråd med 
helseforetakenes behov. I etterkant av analysen har arbeidet med tiltak vært prioritert. Dette 
er et omfattende arbeid som krever ytterligere fokus i 2019 og påfølgende år, og det tar tid 
før effekten av tiltakene kommer.  

Kundetilfredshet og leveranseevne  
Resultatet av kundeundersøkelsen understreker at Sykehuspartner HF må arbeide videre 
med å forbedre evnen til å levere som avtalt i henhold til kundenes behov. Sykehuspartner 
HF har gjennom 2018 gjennomført flere tiltak for å forbedre leveranseevnen, blant annet 
knyttet til løsningsdesign og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), arbeid med 
tjenesteorientering og verdistrømsanalyser. Tiltak videreføres og styrkes i 2019, og det 
forventes at leveranseevnen gradvis bedres slik at kundenes behov blir bedre ivaretatt og 
kundetilfredsheten øker. 
 
De fleste av Sykehuspartner HFs brukere opplever stabile tjenesteleveranser. Samtidig er 
målkrav for reduksjon av kritiske hendelser ikke nådd i 2018. Arbeidet med analyse av 
rotårsaker og iverksettelse av målrettede tiltak er forsterket. Dette arbeidet vil fortsette i 
2019.   
 

Modernisering av infrastrukturen 
En sentral oppgave i 2018 har vært å avklare videre arbeid med modernisering av IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I første del av året var arbeidet fokusert på vurdering av 
alternativer med og uten bruk av kontrakten med DXC Technology. Helse Sør-Øst RHF 
vedtok 14. juni 2018, sak 048-2018, at Sykehuspartner HF skulle avbestille kontrakten med 
DXC Technology og etablere et nytt program for standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur. Dette arbeidet har hatt prioritet i andre halvår. Det er framforhandlet en avtale 
om oppgjør mellom Sykehuspartner HF og DXC Technology, sak 085–2018, av 24. oktober 
2018, og program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur er etablert 
under navnet STIM.  
 
På grunn av kontraktens størrelse og omfang var dette en omfattende og krevende 
prosess. Sykehuspartner HF er tilfreds med å ha forhandlet en løsning som har gjort det 
mulig å bevare verdier, både ved å gjenbruke investeringer fra kontrakten, og å ta over 
utstyr og programvare som blant annet vil benyttes til utrulling av teknologi for 
automatisering, utvikling, test, drift og overvåkning. 
 
Det vil i parallell til moderniseringsarbeidet fortsatt være prioritert å etablere 
livssyklushåndtering av tjenesteporteføljen for å redusere teknisk gjeld. Dette vil sammen 
med aktiv innsats på en rekke andre områder være et langsiktig arbeid. 
 

Informasjonssikkerhet og personvern 
Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) ble 
etablert av Sykehuspartner HF høsten 2017, og har tatt opp i seg en rekke aktiviteter for 
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bedret informasjonssikkerhet og personvern, med fokus på tilgangsstyring, personvern, 
risikostyring og sikkerhetsplattform. Sykehuspartner HF har i 2018 gjennomført både 
organisatoriske, tekniske og prosessuelle tiltak for å styrke tilgangsstyring. Dette gjelder 
blant annet innføring av automatisk tilgangsstyring for utvalgte kliniske systemer og 
innføring av bestillingsportal for tilganger. Det er gjennomført en rekke tiltak for å 
imøtekomme krav i ny personvernforordning. Risikostyring og risikometode er forbedret. 
Innen området sikkerhetsplattform er analyseplattformen videreutviklet og det er innført 
regionalt loggmottak. Analyseplattformen var opprinnelig nettverksdeteksjon, der såkalte 
innbruddsdeteksjonssystemer var plassert på nøkkelpunkter i nettverket. Leveranser fra 
ISOP vil strekke seg inn i 2019 og 2020. 
 
2018 ble preget av angrep mot datasystemene i Helse Sør-Øst. Dataangrepet ble avdekket 
i starten av året og har krevd stort fokus og ressursinnsats gjennom hele 2018. En rekke 
viktige oppfølgingstiltak er iverksatt knyttet til å styrke informasjonssikkerheten. Det 
arbeides fortløpende med å redusere og fjerne svakheter. Videre at aktiviteter innen 
informasjonssikkerhet, personvern og identitets- og tilgangsstyring innarbeides som en 
integrert del av samlede drifts- og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF. Som følge av 
datainnbruddet var det endringsfrys og streng endringskontroll, samtidig som virksomheten 
brukte store ressurser på å håndtere dataangrepet. Dette medførte en økende kø av 
leveranser til helseforetakene, og at forbedringsarbeidet innen leveranseevne ble forsinket.  
 
Angrepet og strakstiltak som ble gjennomført for å sikre kontroll medvirket til en økning i 
antall kritiske hendelser. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) henla saken på grunn av 
manglende opplysninger om gjerningspersonen 5. desember 2018. 
 
Sykehuspartner HF, med faglig bistand fra et anerkjent sikkerhetsselskap og 
sikkerhetsfunksjonen i Norsk Helsenett (HelseCERT), har undersøkt en lengre periode enn 
PST, og det er ikke indikasjoner på at pasientopplysninger er tatt ut eller på annen måte 
misbrukt. 
 

Regionale IKT-program og prosjekter 
Sykehuspartner HF har i 2018 understøttet gjennomføring av regionale IKT-program og 
prosjekter. Hovedvekten av Sykehuspartner HFs bidrag skjer gjennom programmet 
Regional klinisk løsning (RKL). I RKL har Sykehuspartner HF bidratt med utrulling av felles 
kurveløsning og medikasjonsløsning i regionen. Sykehuspartner HF har også bidratt i noen 
av de øvrige initiativene i RKL, regional elektronisk pasientjournal, medikamentell 
kreftbehandling og digitale innbyggertjenester.   
 
Sykehuspartner HF har bidratt med sentrale leveranser i flere kritiske 
helseforetaksprosjekter, som blant annet IP-telefoniløsning ved Akershus 
universitetssykehus HF, sammenslåing av sentralbordløsning ved Oslo universitetssykehus 
HF og utrulling av trådløst nettverk ved flere helseforetak.  
 
I forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til 
Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019 har Sykehuspartner HF i 2018 lagt til 
rette for overføring av IKT og medisinsk teknisk utstyr. Sykehuspartner HF har også bidratt 
inn i planlegging og leveranser til byggeprosjektene ved Sykehuset i Vestfold HF, Vestre 
Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF. Byggeprosjektene vil 
kreve en betydelig ressursinnsats av Sykehuspartner HF i årene som kommer.  
 
Gjennom applikasjonssanering, -standardisering og -konsolidering har Sykehuspartner HF 
bidratt til å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Østs applikasjonsportefølje og sanert 
utdaterte servere.  
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HR, økonomi og regnskap 

Sykehuspartner HF forvalter HR, økonomi- og regnskap, og leverer regionale HR-tjenester 
til alle ansatte i Helse Sør-Øst. Årlig produseres ca. 92 500 lønns- og trekkoppgaver, og 
antall lønns- og trekkoppgaver per produktive årsverk er også i 2018 over målkrav. Dette 
medfører blant annet at tjenesteprisen per lønns- og trekkoppgave som faktureres de 
øvrige helseforetakene er redusert med 5 % fra 2017 til 2018. 
 
Leveransepresisjonen ved regionalt forsyningssenter har vært i henhold til målkrav første 
driftsår (2018).  
 
Sykehuspartner HF har sammen med helseforetakene etablert nye arbeidsprosesser for 
økt grad av automatisering av oppgaver knyttet til ansettelser. Virksomhetsområdet 
arbeider med å kontinuerlig effektivisere driften.  
 

Virksomhetsstyring og intern kontroll  
Sykehuspartner HF har etablert en virksomhetsstyring som underbygger lov- og eierkrav, 
styrevedtak og interne behov, samt bidrar til måloppnåelse. Styringsparametere og tiltak 
knyttet til sentrale styringselementer følges opp systematisk og rapporteres månedlig og 
tertialvis. Vurderinger av driftsresultater, måloppnåelse og risiko gjennomføres innenfor 
hvert virksomhetsområde og for samlet helseforetaksnivå.  
 
Gjennom 2018 har det pågått et arbeid for å styrke metodikk og prosess for 
risikovurderinger og gjennomføring av tiltak i virksomheten. Arbeidet fortsetter i 2019. Det 
har videre vært arbeidet med å forbedre avvikshåndteringen i virksomheten.  
 
Funn fra Sykehuspartner HFs revisjonsprogram er grunnlag for internt forbedringsarbeid. I 
tillegg tar forbedringsarbeidet utgangpunkt i svakheter, funn eller avvik som fremkommer i 
eksterne revisjoner og tilsyn. Det utarbeides handlingsplaner per revisjon/tilsyn som følges 
opp i henhold til angitt tidsplan. 
 

Arbeidsmiljø og omstilling 
Sykehuspartner HF legger vekt på et godt arbeidsmiljø.  
 

Medarbeiderundersøkelse 
Alle medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 
av forbedringstiltak for egen enhet.  
 

Bemanning 
Sykehuspartner HF har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle personell innen både 
ledelse og fag. Sykehuspartner HF har i 2018 hatt lavere bemanning enn budsjettert. 
Gjennom høsten 2018 er det iverksatt tiltak som rekrutteringskampanjer og større synlighet 
på ulike utdanningsmesser og høyskoler. Dette har hatt effekt og bemanningsavviket er 
redusert i andre halvår. Rekrutteringen tar sikte på å tilføre nødvendig kompetanse og 
kapasitet for å understøtte sikker og stabil drift og videre satsing innenfor sentrale 
utviklingsområder.  
 
Antall ansatte: 1 471 (31. desember 2018) 
Antall årsverk: 1 430 (31. desember 2018) 

 

Sykefravær og turnover 
Gjennomsnittlig sykefravær for 2018 utgjør 6,0 %, en økning på 0,4 prosentpoeng 
sammenlignet med 2017 og høyere enn målet på 5,6 %. Akkumulert ansatt-turnover for 
2018 er 8,6 %. Det er iverksatt tiltak for å utvikle og beholde medarbeidere og dermed 
unngå uønsket turnover.  
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Omstilling 
Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene dreier 
Sykehuspartner HF fokuset fra en ren driftsorganisasjon til å i økende grad arbeide med 
utvikling. Dette er en vesentlig omstilling. Gjennom arbeidet med modernisering og 
etablering av ISOP er det bygget viktig kompetanse. I etableringen av STIM har 
Sykehuspartner HF fokusert på å redusere kompleksiteten sammenlignet med forrige 
program ved å dele opp arbeidet i hensiktsmessige prosjekter og gradvis bygge opp 
programmet. 
 

Skader og ulykker 
Det er ikke registrert arbeidsrelaterte skader i 2018. Det arbeides kontinuerlig med 
systematisk HMS-arbeid i hele helseforetaket. Avvikshåndtering har hatt stort fokus i 
2018, og prosess og rutiner er etablert. I opplæring av ledere og verneombudene er dette 
tema. 
 

Likestilling og diskriminering 
Styret i Sykehuspartner HF har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de fem 
styremedlemmene som er oppnevnt av foretaksmøtet er to kvinner og tre menn. Av de 
ansattvalgte styremedlemmene er det en kvinne og to menn. Ledergruppen i 
Sykehuspartner HF består av tre kvinner og seks menn ved utgangen av 2018. Av totalt 
136 lederstillinger er det 63 kvinner og 73 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 46 %. Av 
totalt antall ansatte i 2018 er 39 % kvinner og 61 % menn. 
 
Sykehuspartner HF tolererer ikke noen form for diskriminering av sine ansatte. I 
helseforetakets personalpolitikk slås det fast at alle ansatte har krav på rettferdig og lik 
behandling. Ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet mellom 
partene.  
 

Menneskerettigheter 
Sykehuspartner HFs verdigrunnlag legger opp til at alle kunder og medarbeidere skal 
behandles på en likeverdig måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, 
kulturell- eller religiøs tilknytning. 

 

Arbeidstakerrettigheter 
Helseforetaket har medarbeidere med opprinnelse fra mange nasjoner som gir stort 
kulturelt mangfold, er en IA-bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidslivspolitikk. 
 
Sykehuspartner HF anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter og de 
ansatte har en selvsagt rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjoner. 
 

Korrupsjonsbekjempelse 
Arbeid med antikorrupsjon i Sykehuspartner HF preges av godt samarbeid med andre 
helseforetak i Helse Sør-Øst og en høy grad av åpenhet. Informasjon om antikorrupsjon 
inngår sammen med etiske retningslinjer i opplæringen til nyansatte. Dette ivaretas også i 
medarbeiderundersøkelsen gjennom spørsmål om det er trygt å varsle om kritikkverdige 
forhold, herunder misligheter og korrupsjon. Forholdet ivaretas også gjennom 
Sykehuspartner HFs verdier som danner grunnlag for en kultur i helseforetaket som virker 
forebyggende og forhindrer misligheter. 

 

Ytre miljø 
Sykehuspartner HF har innført system for miljøledelse i henhold til kravene i ISO 14001 – 
standarden og ble sertifisert første gang av DNV-GL i august 2015. Fem lokasjoner ble 
revidert i 2018 med positivt resultat. 
 
Sykehuspartner HFs ledelse vedtar årlig overordnede miljømål for å bedre helseforetakets 
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miljøprestasjon og for å bidra til redusert negativ miljøpåvirkning. Sykehuspartner HF skal i 
sin daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling ved å kontinuerlig redusere sin påvirkning 
på det ytre miljø. Helseforetaket skal overholde krav i ISO 14001, egne krav og 
myndighetskrav. 
 

 

2. Årsregnskap 2018 
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at 
regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift, og det vurderes at 
regnskapet gir et rettvisende bilde av Sykehuspartner HFs drift og finansielle stilling pr. 31. 
desember 2018. 

 

Styringsmål og resultat 
Sykehuspartner HFs styringsmål for 2018 har vært et budsjettert årsresultat på 40 MNOK.  
Resultatet for 2018 ble et underskudd på -203,2 MNOK. Avviket fra styringsmålet har 
sammenheng med nedskrivninger på 100 MNOK hvorav 86 MNOK er knyttet til 
gjenbruksvurdering av overtatte eiendeler. I tillegg har det vært kostnader knyttet til 
ekstraordinære tiltak innen informasjonssikkerhet og infrastrukturmodernisering som styret 
har funnet det nødvendig å gjennomføre. Konsekvensene av disse forholdene var ikke 
avklart da styringsmålet for 2018 ble fastsatt.  

 

Inntekter 
Totale driftsinntekter var 4 305 MNOK, derav en basisramme på 20 MNOK.  

 

Kostnader 
Driftskostnadene utgjorde 4 465 MNOK. Lønns- og personalkostnadene var 25,2 % av 
totale driftskostnader (eksklusiv finanskostnader) og utgjorde 1 126 MNOK. Totale 
avskrivninger utgjorde 1 088 MNOK og det ble totalt bokført 100 MNOK i nedskrivninger. 
Netto finanskostnader endte på 43 MNOK. 

 

Balanse og likviditet 
Ved utgangen av 2018 har Sykehuspartner HF immaterielle eiendeler til en verdi av 2 
587 MNOK. Teknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi på 
902 MNOK og anlegg under utførelse en verdi på 645 MNOK. Bokført verdi av fordringer er 
858 MNOK. Totale omløpsmidler utgjør 981 MNOK. Balansesummen pr. 31. desember 
2018 er 5 156 MNOK. 
 
Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2018 er 903 MNOK. Total gjeld er 5 669 MNOK, og det er 
en negativ egenkapital på 513 MNOK.  
 
Helse Sør-Øst RHF omtaler i styresak 016-2019 «Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Planforutsetninger» punkt 2.5 følgende vedrørende inntekter for Sykehuspartner HF: 
«Sykehuspartner HF tildeles 100 millioner kroner i basisramme som planforutsetning i hvert 
av årene 2020-2023. Tildelingen reduseres til 85 millioner kroner i 2024 og 2025 og trekkes 
ut i 2026. Bevilgningen skal gå til å dekke inn akkumulerte negative resultater som følge av 
infrastrukturmodernisering.»  
 
Sykehuspartner HF har pr. 31. desember 2018 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1 
231 MNOK, mens netto pensjonsforpliktelse er 187 MNOK. Pensjonsforpliktelsene vil 
påvirke foretakets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordningene. Pr. 31. 
desember 2018 utgjør resultatført estimat- og planendringer 4 MNOK. Framtidige 
resultatføringer vil øke egenkapitalen tilsvarende. 
 

Disponering 
Årets underskudd på -203 MNOK overføres fra “Annen egenkapital”. Sum egenkapital 



Side 7 av 9 
  

utgjør etter dette -513 MNOK. Konkurs og gjeldsforhandling etter konkursloven kan ikke 
åpnes i helseforetak. Foretakenes eiendeler kan ikke være gjenstand for utlegg eller arrest. 

 

Kontantstrømanalyse 
Kontantstrømanalysen viser en kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 1 068 MNOK. 
Likviditetsreserven var på 244 MNOK den 31. desember 2018. Det er en forskjell mellom 
driftsresultatet og kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter. Dette skyldes i vesentlig 
grad ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. 
 

Markedsrisiko 
Sykehuspartner HF er eksponert mot valutarisiko gjennom innkjøp av varer og tjenester på 
det internasjonale markedet, men ikke i vesentlig grad. Eksponeringen anslås til å være 
mindre enn 1 % av den samlede omsetning. Foretaket er i en posisjon hvor 
valutaeksponeringen vil bli absorbert i den daglige driften. Foretaket er eksponert mot 
endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. 
 

Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, 
da det historisk har vært lite tap på fordringer. 
 

Likviditetsrisiko 
Sykehuspartner HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke 
besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer 
opprettholdes. 
 

Avleggelse av regnskapet 
Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av 
vesentlig betydning som ikke er hensyntatt i regnskapet. Styret og administrerende direktør er 
ikke kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som 
fremgår av årsberetning og årsregnskap. 
 
Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuspartner HF ikke kan gå konkurs eller at 
gjeldsforhandlinger kan åpnes. 
 

Forventet økonomisk utvikling 
Sykehuspartner HF har utarbeidet Økonomisk langtidsplan 2019-2022, sak 032-2018 av 2. 
mai 2018. Hensikten med planen er å skape forutsigbarhet rundt Sykehuspartner HFs 
forventede utvikling og sikre økonomiske rammebetingelser for å svare opp kravene fra 
oppdrags- og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Hovedprioriteringene fra oppdrags- og bestillerdokumentet er lagt til grunn for arbeidet med 
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 for å synliggjøre hvordan rammebetingelser og veivalg 
påvirker utviklingen innenfor de enkelte områdene.  
 
I tillegg beskriver planen mulig utvikling innen nye tjenesteområder, samt de viktigste 
trendene for helseforetakenes fremtidige teknologibehov. 
 
Det utarbeides ny Økonomisk langtidsplan for perioden 2020 -2023 første tertial 2019.  
 

Forventet teknologisk utvikling 
Sykehuspartner HF skal være en proaktiv bidragsyter i realisering av det regionale 
målbildet, prosjekter og utviklingsarbeid. Prosjektporteføljen Sykehuspartner HF skal 
understøtte i årene fremover med blant annet STIM, byggeprosjekter og regionale 
utviklingsbehov planlagt i den regionale IKT-porteføljen, krever vesentlig ressursinnsats fra 
Sykehuspartner HF.  
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Sykehuspartner HF skal understøtte Helse Sør-Øst RHFs Regionale utviklingsplan 2035 
som peker ut fem prioriterte satsingsområder i planperioden:  

 Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

 Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester  

 Redusere uønsket variasjon  

 Mer tid til pasientrettet arbeid  

 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  
 
Realisering av planen krever at det tas i bruk bedre/ny teknologi som Sykehuspartner HF 
må legge til rette for på en trygg og sikker måte. Utviklingsplanen vil være en viktig driver 
for teknologiutvikling og kompetanseutvikling i Sykehuspartner HF.  
Sykehuspartner HF skal etablere en standardisert, moderne, livssyklusstyrt 
infrastrukturplattform, som en grunnmur for tilgjengeliggjøring av applikasjonstjenester til 
helseforetakene og understøtte Regional utviklingsplan 2035. Det aktuelle trusselbildet, og 
krav til blant annet personvern, tilgjengelighet, redundans og mobilitet vil påvirke 
plattformens utforming. Applikasjonsporteføljen som tilbys må være moderne og 
understøtte helseforetakenes behov og samtidig ivareta krav til informasjonssikkerhet og 
tilgangsstyring.  
 
I Helse Sør-Øst RHFs regionale IKT-portefølje er det lagt planer for 2019 gjennom 
dokumentet «Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0» av 21. desember 
2018. Gjennomføringsplanen legger til grunn at pågående prosjekter videreføres, samtidig 
som det startes nye initiativ.  
 

Framtidsutsikter 
For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, skal 
Sykehuspartner HF utvikle kapasitet og tilpasse faglig profil i de nærmeste årene gjennom 
å: 

 Øke leveransekraften for å kunne imøtekomme et stadig økende behov for IKT-
støtte i pasientbehandlingsløp. Sykehuspartner HF vil sikre økt leveransekapasitet 
og kvalitet gjennom realisering av stordriftsfordeler knyttet til modernisering av 
infrastrukturen, sammen med standardisering av tjenester for å forenkle drift og 
forvaltning. Dette innebærer å strømlinjeforme og profesjonalisere egen 
organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring og 
bruke markedet på en effektiv måte. 

 Tilpasse dagens kompetanse og teknologiske plattform for å sikre at 
Sykehuspartner HF bidrar til å skape verdi for kunden og har god kompetanse på 
helseteknologi. Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og helserelatert 
kompetanse for å forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje. Videre skal 
helseforetaket tilrettelegge for fremtidige helsetjenester gjennom 
infrastrukturmodernisering og tilpasse kompetanse innenfor ledelse for å ivareta 
krav til nye styrings- og leveransemodeller og forsterket fokus på kontinuerlig 
forbedring og kvalitet. 

 Videreutvikle en felles kundeorientert kultur. 

 

Personell- og kompetansebehov 
Sykehuspartner HF har generelt hatt stabil tilgang på arbeidskraft og spesialkompetanse, 
og relativt få rekrutteringsutfordringer i størstedelen av 2018. Ved utgangen av 2018 er det 
imidlertid noen utfordringer med å få godt kvalifiserte søkere innen noen få fagområder og 
lederstillinger.  
 
Sykehuspartner HF har i 2018 gjennomført en overordnet organisatorisk 
kompetanseanalyse av kompetansebeholdning og kompetansebehov fram mot 2020, med 
grunnlag i strategiske føringer for Helse Sør-Øst og egne identifiserte behov. Det er 
identifisert et kompetansegap og forslag til tiltak for å lukke dette fram mot 2020. Det er 
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igangsatt arbeid for å utarbeide system og strukturer for ytterligere kartlegginger på 
avdelings- og seksjonsnivå, samt utvikling av langsiktig kompetanseplan. 
  
Sykehuspartner HFs tilnærming til kompetanseutvikling er at kompetente medarbeidere og 
krevende arbeidsoppgaver sammen utgjør den beste arena for læring og utvikling. 
Virksomheten bygger derfor kompetansetiltak som er mest mulig praksisnære. I tillegg 
legges det vekt på å tilby eksterne kurs og sertifiseringer som skal understøtte ytterligere 
profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å bli en enda bedre partner for 
helsetjenester i utvikling. 
  

Sykehuspartner HF har en strukturert tilnærming til individuell kompetanseutvikling ved at 
dette er et tema for alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen. Medarbeider og 
nærmeste leder utformer i samarbeid en individuell kompetanseutviklingsplan som er i tråd 
med enhetens og helseforetakets behov.  
  

Styret vil rette en stor takk til helseforetakets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2018. 
 
 
 

Sykehuspartner HF, Skøyen, 10. april 2019 
 
 
 
   
Morten Thorkildsen, styreleder Anne Kari Lande Hasle, nestleder 

 
 
 
   
Eivind Gjemdal, styremedlem Nina Mevold, styremedlem 

 
 
 
   
Just Ebbesen, styremedlem Nanette Loennechen, ansattvalgt 

styremedlem 
 
 
   
Baard Lindberg, ansattvalgt Joachim Thode, ansattvalgt 
styremedlem styremedlem 

 
 
 
 

    
 

Gro Jære, administrerende direktør 

 


