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1. Innledning 
Sykehuspartner HFs oppgaver og organisering  

Sykehuspartner HF utfører ikke-medisinske fellestjenester for helseforetakene innen Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner HF tilbyr IKT-, lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester. Vi drifter og forvalter 

IKT-tjenester, har ansvaret for IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst og drifter Helse Sør-Øst 

Forsyningssenter.  

Sykehuspartner HF skal drive effektiv tjenesteyting, med standardiserte løsninger og høy kvalitet. Vår 
oppgave er å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål og 
helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og 
rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet. 
 
Tjenester innen IKT utgjør majoriteten av Sykehuspartner HFs aktivitet. Sykehuspartner HF drifter om 
lag 2 500 unike applikasjoner og 60 000 arbeidsstasjoner. Hvert døgn går 1 million meldinger 
gjennom våre systemer, eller 12 meldinger per sekund, mellom helseforetak, innbyggere, pasienter, 
kommuner, private avtalespesialister og fastleger. Kundesenteret vårt betjente i 2019 om lag 
600 000 henvendelser, og driftssenteret overvåket over 1 000 IKT-tjenester i hele Helse Sør-Øst. Vi er 
satt opp for å på kortest mulig tid kunne mobilisere ved hendelser som truer pasientsikkerheten i 
Helse Sør-Øst, og vi er alltid på vakt. 

Lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester utgjør de resterende tjenestene, og vi behandler 

over 44 mrd. kroner årlig i over 95 000 årsoppgaver til alle ansatte i Helse Sør-Øst.  Sykehuspartner 

HF har ansvar for driftsavtalen med Forsyningssenteret i Helse Sør-Øst som omsetter for om lag 756 

mill. NOK årlig. 

Sykehuspartner HF har følgende organisering ved utgangen av 2019:  

 

Figur 1. Organisasjonskart per 31. desember 2019.   



Sykehuspartner HF har ved årsslutt 1 537 ansatte fordelt på lokasjonene Drammen, Oslo, Grimstad, 

Fredrikstad, Porsgrunn, Lillehammer og Hamar, i tillegg til tilstedeværelse på lokasjoner hos 

helseforetakene i foretaksgruppen.   

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag   

Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling.  

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer 

Sykehuspartner HF framtidsrettede og effektive tjenester som bidrar til at helsepersonell kan 

fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Sykehuspartner HF skal støtte Helse Sør-Øst i realiseringen av Regional utviklingsplan 2035. Regional 

utviklingsplan 2035 har som mål å fremme: 

 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte 
helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 

 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

Sykehuspartner HFs verdier er revidert i 2019:   

 Fremoverlent – Vi søker aktivt å forstå kundens behov og finne den beste løsningen 

 Ansvarlig – Vi er pålitelige og leverer som avtalt 

 Medspiller – Vi samhandler og deler kunnskap internt og med kunden 
 

Mål for Sykehuspartner HF i 2019   

I Oppdrag- og bestilling 2019 ble Sykehuspartner HF gitt følgende hovedprioriteringer:  

1. Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  

2. Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning for regionale løsninger  

3. Levere som avtalt  

4. Øke stabilitet i driftstjenester  

5. Forbedre informasjonssikkerhet og personvern   

6. Effektivisere og redusere kostnader  

7. Være en attraktiv arbeidsgiver  

Sykehuspartner HF har i 2019 arbeidet ut fra tre strategiske hovedmål, som understøtter visjonen: 

 Levere som avtalt 

 Standardisere og modernisere 

 Digitalisere og effektivisere 
 

Om Sykehuspartner HFs drift i 2019 

Sykehuspartner HF har i 2019 redusert antall kritiske hendelser med 27 % sammenlignet med forrige 

år.  Antall «grønne dager»1 er på, eller over målkrav for de fleste helseforetakene. 

Tjenestetilgjengelighet er over målkravet i 2019.    

 

                                                           
1 «Grønn dag» vil si ingen kritiske hendelser i kategori 1A eller 2A 



Sykehuspartner HF har, også i 2019, en for lav leveransepresisjon på leveranseoppdrag. Tiltak som 
skal sikre mer forutsigbare tjenesteleveranser er iverksatt. Leveranseoppdragsprosessen er endret, 
roller og ansvar tydeliggjort. Dette har, særlig i 2. halvår 2019, begynt å gi resultater. For å sikre 
bedre forutsigbarhet er det også etablert god dialog med eier og helseforetakene. Dette arbeidet 
fortsetter i 2020. 
 
En forutsetning for videre positiv utvikling i tjenesteleveransene er å redusere variasjonen i 

applikasjonsportefølje og teknisk gjeld. Arbeidet er videreført i 2019 med reduksjon i variasjon 

gjennom sanering av applikasjoner og servere, i tett dialog med helseforetakene. Dette initiativet 

videreføres og styrkes i 2020. Videre understøtter Sykehuspartner HF de regionale 

utviklingsprogrammene, Regional klinisk løsning, Virksomhetsstyring og Regional IKT for forskning, 

som skal levere standardiserte regionale løsninger. 

 

Kundetilfredshet og leveranseevne   

Kundetilfredshetsmålingen for 2. halvår 2019 viser en økning fra 3,1 ved utgangen av 2018 til 3,6, 

målt på en skala fra 1-6. Målet for 2019 på 3,6 er dermed nådd.  Sykehuspartner HF vil arbeide for å 

forbedre kundetilfredsheten ytterligere til minst 4,1 gjennom 2020. 

 

Sykehuspartner HFs leveranser av tjenestebestillinger ligger bak målkravet i 2019. I 2019 har fokus i 

virksomheten vært å håndtere allerede avtalte og planlagte leveranser samt en relativt stor 

beholdning i backlog. Sykehuspartner HF har eksempelvis, i samarbeid med de øvrige 

helseforetakene i Helse Sør-Øst, gjennomgått og avklart status for bestillinger som har vært lenge i 

tilbudsfasen og avsluttet saker etter avtale. Innføring av ende-til-ende ansvar for leveranser og ny 

leveranseoppdragsprosess forventes å gi effekt på restanser for tjenestebestillinger i 2020.   

  

Modernisering av infrastrukturen  

Sykehuspartner HF skal gjennom programmet STIM standardisere og modernisere IKT-

infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Program STIM hadde oppstart 1. januar 2019. STIM programplan for 

programperioden 2019-2023 ble tatt til etterretning av styret i sak 007-2019. Viktige premisser er 

lagt gjennom arbeidet i 2019 med målarkitektur, konseptene for sikkerhetssone, sonemodell og 

katalogtjenester (AD-struktur) samt prinsippet om at tjenester som hovedregel skal leveres fra 

regionalt kjøremiljø, levert fra sentrale datasentre som behandlet av styret i sak 034-2019.  

Med bakgrunn i en risikobasert tilnærming, ble prosjekter som bidrar til å redusere teknisk gjeld og 

dekke kritiske behov hos helseforetakene prioritert i 2019. Forbedringene er en forutsetning for den 

kommende moderniseringen. Mobilitetsplattformen og Regional Citrix-plattform er klar for utrulling, 

flere tusen trådløse aksesspunkter er aktivert ved sykehusene i regionen og den nye 

telekommunikasjonsplattformen er klar for test.  

Oppgraderingen til Windows 10 pågår, men er forsinket. Arbeidet er omfattende, og 2019 har vist at 

applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst er mer omfattende og kompleks enn først antatt. Reduksjon 

av teknisk gjeld og uønsket variasjon i applikasjonsporteføljen må fortsette i årene fremover. 

Programmet har i 2019 også lagt til rette for oppstart av prosjekter i 2020 som skal modernisere den 

regionale IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. STIM leveranseplan for 2020 ble behandlet i styret i sak 

080-2019.  Sentralisering av datasenter med felles plattform og moderne nettverk, er sentrale 

komponenter. Disse skal blant annet understøtte regionale kliniske løsninger og andre regionale 

initiativ. Etablering av et kryptert stamnett er forberedt som kjøp av tjeneste fra Norsk Helsenett SF, 



og omfatter også en løsning for Datatilsynets pålegg om kryptering av elektronisk 

informasjonsutveksling fra helseforetakene.  

Informasjonssikkerhet og personvern  

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) ble etablert av 

Sykehuspartner HF høsten 2017, og omfatter en rekke aktiviteter for bedret informasjonssikkerhet 

og personvern, med fokus på tilgangsstyring, personvern, risikostyring og sikkerhetsplattform.  

Sykehuspartner HF har i 2019 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 ny 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. Leveranser fra ISOP vil strekke seg inn i 2020.  

  

Det arbeides fortløpende med å redusere og fjerne svakheter. Aktiviteter innen 

informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring innarbeides som en integrert del av 

samlede drifts- og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF.  

 

Sykehuspartner HF har gjennomført en rekke prioriterte tiltak for å øke informasjonssikkerhetsnivået 

i Helse Sør-Øst. Dette arbeidet har i all hovedsak vært drevet gjennom programmet ISOP, med sterk 

forankring i driftsorganisasjonen. Tiltakene inkluderer: 

 

 Etablering av tofaktorpålogging gjennom BankID for VPN, samt tofaktorpålogging for andre 

type ekstern pålogging (startportalen, driftsportalen mv.). 

 Etablering av endepunktsikring på servere og klienter, som gir en vesentlig styrket 

deteksjons- og responsevne. 

 Det ble i 2018 ferdigstilt en ny nettverkssone for eksternt publiserte tjenester, såkalt DMZ. I 

2019 har Sykehuspartner HF iverksatt prosjekt for å flytte tjenester fra gammel DMZ over til 

ny DMZ. Det er også vedtatt nye bruksvilkår for DMZ, som gir Sykehuspartner HF nødvendig 

styring og myndighet over tjenesten som inngår i DMZ.  

 Det er ferdigstilt et eget nettverk for sikkerhetsanalyse, som skiller deteksjons- og 

responsmiljøet fra det ordinære produksjonsmiljøet. Fordelen med dette er Sykehuspartner 

HF kan sikre god operativ respons, selv ved uforutsette hendelser i produksjonsmiljøet.  

 Økt sikring av innkommende e-post ved hjelp av avansert antimalwareløsning. E-post er en 

foretrukket angrepsvektor, og må særlig beskyttes. 

 

Sykehuspartner HF jobber i tett samarbeid med Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd og Helse Sør-Øst RHF 

rundt videreutviklingen av styringssystem for informasjonssikkerhet. I tillegg har det vært fokus på å 

videreutvikle en sterk sikkerhetskultur i Sykehuspartner HF, blant annet gjennom sikkerhetsskolen. 

På personvernsiden har det også vært et sterkt fokus på bevisstgjøring internt i organisasjonen. Det 

er etablert personvernkontakter i alle virksomhetsområdene og disse fungerer som 

personvernombudets forlengede arm ut i organisasjonen. Populering av protokoll for 

behandlingsaktiviteter er gjennomført i Sykehuspartner HF og resultatet av arbeidet vil om kort tid 

tilgjengeliggjøres regionalt i Helse Sør-Øst. Styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern 

blir kontinuerlig oppdatert for å svare ut informasjonsbehovet til organisasjonen. 

 

 

 



Regionale IKT-program og prosjekter  

Sykehuspartner HF har i 2019 understøttet gjennomføring av regionale IKT-program og prosjekter. 

Hovedvekten av Sykehuspartner HFs bidrag skjer gjennom portefølje for regional klinisk løsning 

(RKL), portefølje for IKT-støtte til forskning (RIF) og portefølje Virksomhetsstyring (VIS).   

  

Sykehuspartner HF har i tillegg til å understøtte programmene hatt stor prosjektaktivitet i 2019, som 
eksempel overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF. Pasientdata skulle overføres, og Kongsvinger sykehus ble integrert i nye 
systemer. Overføringen ble vellykket, og IKT-området ble overført i henhold til plan. 
 
Gjennom 2019 har Sykehuspartner HF arbeidet med å bygge opp en organisasjon som skal sikre 

inngåelse av avtaler og senere leveranser til de mange kommende byggeprosjektene. Omfanget er 

stort, og dette vil bli et viktig fokusområde fremover. Sykehusbygg er et komplekst område med 

mange aktører, det vil være behov for at Sykehuspartner HF fremover inngår i styringsstrukturen for 

prosjektene og selv koordinerer IKT-leveranser til fase 1 for å lykkes med våre leveranser.  

Sykehuspartner HF har bidratt inn i planlegging og leveranser til byggeprosjektene ved Sykehuset i 

Vestfold HF, Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF.  

  

Gjennom applikasjonssanering, -standardisering og -konsolidering har Sykehuspartner HF også i 2019 

bidratt til å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Østs applikasjonsportefølje og sanert utdaterte 

servere.   

 

Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF i 2019 og kommende år vil dreie seg om å redusere teknisk 
gjeld, sentralisere og modernisere infrastrukturen og å utvikle organisasjonen til å understøtte dette 
arbeidet på en god måte. Gjennom dette vil Sykehuspartner HF understøtte Helse Sør-Østs felles mål 
om «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det», jf. Regional 
utviklingsplan 2035.  

Innenfor gitte rammer må disse tre løpene prioriteres opp mot hverandre. Som omtalt over er det 

behov for en vesentlig og ressurskrevende sanering i Helse Sør-Øst og dette vil måtte balanseres med 

ressursbruk på nødvendig modernisering og utvikling av IKT-tjenestene.  

Når dette utfordringsbildet kombineres med endringsbehov hos helseforetakene vil dette kreve 

prioritering, både hos helseforetakene, i Helse Sør-Øst RHF og i Sykehuspartner HF.  

 

Sykehuspartner HF er en stor fellestjenestetilbyder, også i nasjonal sammenheng. Det er nærliggende 

å tenke at Helse Sør-Øst bruker ressursene mest mulig effektivt når vår myndighet tydeliggjøres. 

Både Regional delstrategi for teknologiområdet (utkast) samt Helse Sør-Øst RHFs sak 107-2019, 

Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav innen IKT-området, legger 

opp til at Sykehuspartner HFs myndighet tydeliggjøres.  

 

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 om lag 94 400 lønns- og trekkoppgaver, og antall lønns- og 

trekkoppgaver per produktive årsverk er også i 2019 over målkrav (1 126), og utgjør en økning på 9%. 

 

Sykehuspartner HF har sammen med helseforetakene etablert nye arbeidsprosesser for økt grad av 

automatisering av oppgaver knyttet til ansettelser. Robotbehandling av reiseregninger er 



implementert på over 50 % av helseforetakene i løpet av høsten 2019 og skal være ferdig 

implementert innen februar 2020.  

 

Virksomhetsområdet har også ansvar for forvaltning av kontrakt med Regionalt forsyningssenter som 

driftes av privat aktør, logistikktjenester og regional ERP løsning.  ERP løsningen forvaltes i 

Sykehuspartner HF etter hvert som de blir implementert gjennom ERP prosjektarbeid.  

Leveransepresisjonen ved regionalt forsyningssenter har vært i henhold til målkrav; >97 %.   

  

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.   

  

Sykehuspartner HFs organisering skal sikre at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal løses.  
1. februar 2019 ble Kliniske IKT-tjenester etablert som eget virksomhetsområde. Etableringen skal 
bedre leveranseevnen til Sykehuspartner HF ved å samle og tydeliggjøre roller og ansvar. Ansvaret 
for tjenestene og sentrale roller knyttet til tjenestene ble med endringen samlet i det 
virksomhetsområdet tjenesten er plassert. Det var også et sentralt moment i endringen å legge til 
rette for å redusere antall nivå i organisasjonen, noe som er gjennomført innen virksomhetsområdet 
IKT-tjenester. Videre er det gjennomført endringer i leveranseoppdragsprosessen, jf. orientering i sak 
010-2019.  
 
1. november 2019 ble også virksomhetsområdene Portefølje-, arkitektur- og leverandørstyring og 
Prosjekttjenester slått sammen til virksomhetsområde Prosjekttjenester og leverandørstyring. Dette 
for å sikre bedre intern samhandling og bedre ressursutnyttelse. Jf. orienteringer i sak 046-2019 og 
055-2019.  Et vesentlig arbeid har også vært å legge til rette for leveranseansvaret Sykehuspartner HF 
har inn mot nye sykehusbygg. Ansvaret for denne tjenesten er samlet i Avdeling Prosjektledelse 
Bygg-IKT, i virksomhetsområde Prosjekttjenester og leverandørstyring.  
 

Arbeidsmiljø og omstilling  

Sykehuspartner HF legger vekt på et godt arbeidsmiljø.   

  

I medarbeiderundersøkelsen «ForBedring» oppnådde Sykehuspartner HF i 2019 jevnt over økt score 

sammenlignet med 2018. Score for teamarbeidsklima er økt fra 77 til 79, og for enkeltspørsmålet 

«Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg», er score økt fra 82 til 86. Dette tilsier et godt arbeidsmiljø 

med engasjerte medarbeidere. Resultatrapporter er sendt ut til virksomhetsområder, avdeling-, 

seksjons- og enhetsnivå der enheten har mer enn fem respondenter. Det er utarbeidet 

handlingsplaner for oppfølgende tiltak i alle virksomhetsområder.  

Sykehuspartner HFs organisering skal sikre at organisasjonen er tilpasset oppgavene som skal løses. 
Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene har 

Sykehuspartner HFs oppgaver og ansvar endret seg fra drift- og forvaltning til å bli mer 

utviklingsrettede. Dette er en vesentlig omstilling og stiller krav til at Sykehuspartner HF utvikler 

organisasjonen til å bli mer endringsdyktig og fleksibel, og samtidig sikrer solid fagkompetanse. 

Endringen påvirker både intern organisering og evne til samhandling, den stiller store krav til 

forståelse for, og dialog med, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Kontinuerlig forbedring er et 

viktig fokusområde. I 2019 har medarbeidere og ledere i flere deler av organisasjonen tatt 

sertifisering innen Lean forbedringsmetodikk og benytter denne metodikken i sitt forbedringsarbeid.   



Bemanning  

Sykehuspartner HF har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle personell innen både ledelse og fag. 

Sykehuspartner HF hadde i 2018 lavere bemanning enn budsjettert. Gjennom høsten 2018 ble det 

derfor iverksatt tiltak som rekrutteringskampanjer og større synlighet på ulike utdanningsmesser og 

høyskoler. Dette hadde ønsket effekt og bemanningsavviket er redusert gjennom 2019. 

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: 1537 (31. desember 2019)  

Antall årsverk: 1492 (31. desember 2019)  

  

Sykefravær og turnover  

Gjennomsnittlig sykefravær for 2019 utgjør 5,6 %, som er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng 

sammenlignet med 2018 og bedre enn målet på 5,7 %. Akkumulert turnover for 2019 er 9,1 %. Det er 

iverksatt tiltak for å utvikle og beholde medarbeidere og dermed unngå uønsket turnover.   

  

Omstilling  

Med utgangspunkt i de oppdragene som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF de siste årene må 

Sykehuspartner HF dreie fokuset fra en ren driftsorganisasjon til i økende grad å 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 meldt om to arbeidsrelaterte skader i 2019. Disse er fulgt opp i henhold til fastlagte 

prosedyrer og tiltak iverksatt. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele 

helseforetaket. Avvikshåndtering har hatt stort fokus i 2019, og prosess og rutiner er etablert. I 

opplæring av ledere og verneombudene er dette tema.  

  

Likestilling og diskriminering  

Styret i Sykehuspartner HF har i 2019 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 fem 

kvinner og fem menn ved utgangen av 2019. Av totalt 152 lederstillinger er det 58 kvinner og 94 

menn. Dette utgjør en kvinneandel på 38 %. Av totalt antall ansatte i 2019 er 39 % kvinner og 61 % 

menn. Dette er tilsvarende tall som 2018. 

  

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. Sykehuspartner HF 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 2019 med 

positivt resultat.  

  

Sykehuspartner HFs ledelse vedtar årlig overordnede miljømål for å bedre helseforetakets 

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 2019  
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 2019.  

  

Styringsmål og resultat  

Fokus i 2019 har vært sikker og stabil drift og forbedret leveranseevne kombinert med høy aktivitet i 
programmene STIM og ISOP.  

Endrede forutsetninger i form av at flere applikasjoner enn anslått måtte oppgraderes for å være 

kompatible med Windows 10 kombinert med betydelige SLA-oppgraderinger og økte 

finanskostnader ga betydelige negative budsjettavvik i første halvår.  

Gjennom året har det vært arbeidet aktivt med tiltak for å redusere kostnadsnivået. Reduksjon i 

ekstern bistand, rekruttering, overtid og andre driftskostnader var blant tiltakene. Gjennom året har 

det også vært arbeidet aktivt med prioritering av aktiviteter, sanering av servere og applikasjoner. 

Gjennomføringen av tiltakene ble løpende vurdert opp mot hensyn til sikker og stabil drift og 

ressursbehov i prosjektene som Sykehuspartner HF har ansvar for. Tiltakene ga god effekt i andre 

halvår.  

Sykehuspartner HFs styringsmål for 2019 har vært et budsjettert årsresultat på -90 MNOK.  

Resultatet for 2019 ble et underskudd på -78,6 som er 11,4 MNOK bedre enn budsjett.   



Av ekstraordinære poster i regnskap for 2019 inngår endring i pensjonsforpliktelsene med en positiv 
effekt på 70 MNOK. I tillegg er det foretatt nedskrivninger på 21 MNOK relatert til anleggsmidler. 
 

Inntekter  

Totale driftsinntekter var 4 681 MNOK, derav en basisramme på 2 MNOK.   

  

Kostnader  

Driftskostnadene utgjorde 4 687 MNOK. Lønns- og personalkostnadene var 24,5 % av totale 

driftskostnader (eksklusiv finanskostnader) og utgjorde 1 146 MNOK. Totale av- og nedskrivninger 

utgjorde 1 194 MNOK. Det ble totalt bokført 21 MNOK i nedskrivninger. Netto finanskostnader endte 

på 72 MNOK.  

  

Balanse og likviditet  

Ved utgangen av 2019 har Sykehuspartner HF immaterielle eiendeler til en verdi av 3 115 MNOK 

hvorav 437 MNOK er anlegg under utførelse. Teknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr 

har en bokført verdi på 1 208 MNOK hvorav 224 er anlegg under utførelse. Bokført verdi av 

fordringer er 1 289 MNOK, av dette er 407 MNOK innestående på bank som ved årsskiftet 

klassifiseres som fordring mot morselskap. Totale omløpsmidler utgjør 1 424 MNOK. Balansesummen 

pr. 31. desember 2019 er 5 798 MNOK.  

  

Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2019 er 878 MNOK. Total gjeld er 6 389 MNOK, og det er en negativ 

egenkapital på 591 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. Bevilgningen skal gå til å 

dekke inn akkumulerte negative resultater som følge av infrastrukturmodernisering.»   

  

Sykehuspartner HF har pr. 31. desember 2019 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1 231 MNOK, 

mens netto pensjonsforpliktelse er 111 MNOK. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke foretakets 

framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordningene.  i 2019 utgjør resultatført 

estimat- og planendringer 76 MNOK. Framtidige resultatføringer vil øke egenkapitalen tilsvarende.  

  

Disponering  

Årets underskudd på -79 MNOK overføres fra “Annen egenkapital”. Sum egenkapital  

utgjør etter dette -591 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 -700 MNOK. 

Likviditetsreserven var på 46 MNOK den 31. desember 2019. 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. Eksponeringen anslås normalt å være mindre enn 1 % av den samlede 



omsetning, og effekten blir absorbert i driften. Foretaket er eksponert mot endringer i rentenivået, 

fordi 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 2020-2023. 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 2020-2023 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 2021 -2024 første tertial 2020.   

  

Forventet teknologisk utvikling  

Medisinske megatrender og økt bruk av stordata peker i retning av algoritmebasert diagnostikk og 

beslutningsstøtte, samt mer persontilpasset behandling. Kunstig intelligens gjør det mulig å utnytte 

våre felles helsedata til å tilby raskere og mer presis diagnostisering, bedre behandling og mer 

effektiv ressursbruk. Regelverket muliggjør bruk av helsedata til det beste for fellesskapet. 

Sykehuspartner HF håndterer helsedata på vegne av halve Norges befolkning og er en sentral 

bidragsyter i verdiskapningen som ligger i mer og bedre bruk av helsedata. 

 

Innbyggerproduserte helsedata endrer møtet mellom helsepersonell og pasient. Befolkningen blir 

stadig mer opptatt av, og tar ansvar for, sin egen helse gjennom hele livsløpet. Flere innbyggere 

produserer egne helsedata og forvalter disse i helseøkosystem som gjør det enkelt å dele med ulike 

aktører. Over tid ser vi konturene av et skifte fra pasientens helsevesen til innbyggerens helsevesen. 

 

Omstillingen for helseforetakene krever raskere innføring av nye teknologiske løsninger. Økt bruk av 

skytjenester gir mulighet for høyere endringstakt og større bruk av lettvekts-IKT. Sykehuspartner HF 



ser på hvordan foretaket kan øke bruken av skytjenester – både i teknologiinfrastrukturen og i 

sluttbrukertjenestene. 

 

Moderne sykehusbygg har mange sensorer som gir tilnærmet kontinuerlig status på byggets tilstand. 

Byggenes data kan lagres og oppdateres i hele livsløpet gjennom bruk av Digital Tvilling som 

representasjon av virkelig status og geometri for fysiske bygg. Sykehusbyggeprosjektene i Oslo og 

Drammen har sammen med Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF som 

IKT-leverandør initiert konseptarbeid knyttet til datafangst, sporing og lokalisering. Målet er å hente 

ut effekter i form av bedre og billigere bygg, reduserte klimagassutslipp, mer effektiv ressursbruk, økt 

produktivitet og bedre tjenester. 

 

Framtidsutsikter  

Den demografiske utviklingen setter press på ressurskapasiteten i helsevesenet. En bærekraftig 

helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir. Dette krever nye måter å 

yte helsetjenester på og nye arbeidsformer for helsepersonell. Avstandsoppfølging, hjemmesykehus 

og flere fellestjenester på tvers av sykehusene – og på tvers av omsorgsnivåene, betyr samhandling 

økt bruk av teknologi og digitalisering. Sykehuspartner HF skal ha god kunnskap om teknologiske 

muligheter, og ha tett dialog med helseforetakene for å understøtte og bidra inn i deres innovasjons-

, utviklings- og omstillingsprosjekter.  

 

Sykehuspartner HFs visjon er En partner for helsetjenester i utvikling.  

 

Som en stor tilbyder av teknologi, også i nasjonal sammenheng, vil det framover være vesentlig for 

Sykehuspartner HF å bidra til å tydeliggjøre foretakets rolle og ansvar. Sykehuspartner HF har blant 

annet ansvar for infrastrukturforvaltning og –drift. Det er et stort behov for å standardisere og 

sanere infrastrukturen. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med helseforetakene i regionen. Dette 

vil legge til rette for at Sykehuspartner HF kan aksle større oppgaver innenfor eksempelvis 

dataforvaltning og støtte til digitalisering av arbeidsprosesser, for å understøtte helseforetakenes 

primære oppgaver mest mulig effektivt.  

 

I 2019 er Sykehuspartner HFs strategiske målbilde videreutviklet, jf. orientering til styret i sak 046-

2019, sak 055-2019 samt egen temasak 11. desember 2019. Arbeidet med involvering og forankring 

er pågående. Dette arbeidet sluttføres 1. halvår 2020, og Strategisk målbilde 2025 vil da fremmes for 

behandling i styret. Strategisk målbilde 2025 skal støtte opp under Helse Sør-Øst RHFs Regionale 

utviklingsplan 2035 og Teknologistrategi.  

 

Sykehuspartner HF vil også være en aktiv bidragsyter i å realisere den regionale teknologistrategien 

gjennom program STIM.   

 

Hendelser etter balansedato 

Utbruddet av COVID-19 (Koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon. Det 

er medio mars et økende antall personer som har testet positivt på korona-virus i Norge. Sykehusene 

forventer et betydelig antall pasienter som trenger behandling som følge av virusutbruddet. 

Sykehuspartner HF fokuserer på sikker og stabil drift, men omprioriterer løpende leveranser for å 

bistå helseforetakene med håndtering av pandemien. Arbeidet med å forberede og håndtere 

situasjonen vil kunne få betydning for måloppnåelsen innen flere områder og vil føre til noen 

uforutsette kostnader i 2020. Regnskapet for 2019 er ikke påvirket av hendelsene. Fra årsskiftet og 



fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning som ikke er 

hensyntatt i regnskapet. 

 

Personell- og kompetansebehov  

Generelt har Sykehuspartner HF god tilgang på ressurser med riktig kompetanse. Det er imidlertid 

utfordrende å rekruttere spisskompetanse blant annet grunnet knapphet innen enkelte fagområder i 

markedet, eksempelvis innen arkitektur og sikkerhet og i grensesnittet mot medisinsk-tekniske fag. 

Det har vært arbeidet med dette i 2019 gjennom hovedprioriteringen attraktiv arbeidsgiver, gjennom 

profilering, rekrutteringskampanjer, tilstedeværelse på universitets- og høgskoler og interne tiltak 

som forbedring av kompetanseheving, kultur og arbeidsmiljø.  

  

Sykehuspartner HF har i 2019 initiert arbeidet med helhetlig kompetansestyringsmodell og 

identifisert overordnede kompetanseområder. Det er også gjennomført piloter på implementering av 

lederkompetanser i ett virksomhetsområde, samt bruk av kompetansematrisemodell for utvikling av 

fag- og personlig kompetanse i stab.  

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.     

 

I desember 2019 inngikk Sykehuspartner HF samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo ved Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Målet er å bygge og styrke kompetanse innen IKT-området 

gjennom samarbeid mellom partene. 

 

Styret vil rette en stor takk til helseforetakets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2019.  
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