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1 Innledning 
Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør innen ikke-medisinske tjenester for Helse 
Sør-Øst RHF og har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og logistikktjenester til alle 
helseforetakene i regionen. Som felles tjenesteleverandør skal Sykehuspartner HF sikre at 
helseforetakene tilbys stabile, trygge og kostnadseffektive tjeneste, som understøtter 
foretakenes forretningsprosesser. 
 
Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig 
for en langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. ØLP 2019-2022 reflekterer 
hvordan Sykehuspartner HF må utvikle seg for å levere eksisterende og nye tjenester, samt 
for å sikre riktig kompetanse og god ressursutnyttelse i regionen. 

1.1 Mål, prioriteringer og utviklingsretning  
Økonomisk langtidsplan skal underbygge de målene som er satt for Sykehuspartner HF i 
planperioden, og synliggjør foretakets utviklingsretning. Målbildet 2020 har siden 2015 
dannet grunnlaget for prioriteringer og forbedringsaktiviteter i Sykehuspartner HF, innen 
områdene Leveransekraft, Verdi for kunden og Best på Helseteknologi. ØLP bygger på dette 
målbildet, samt føringer og prioriteringer fra Oppdrags- og bestillingsdokumentet. 

1.1.1 Hovedprioriteringer 2018 

I henhold til Oppdrags- og bestillingsdokumentet for Sykehuspartner HF 2018 gjelder 
følgende hovedprioriteringer for virksomheten: 

1.1.1.1 Stabile tjenesteleveranser 

Sikker og stabil drift av tjenester til helseforetakene er Sykehuspartner HFs viktigste 
oppgave. Gjennom årene er stabiliteten i daglig drift stadig forbedret, og antall kritiske feil 
er redusert. Likevel er risikobildet for driften krevende, og det vil være behov for økte 
investeringer og modernisering for å sikre en bærekraftig og fortsatt god driftssituasjon. 
 
Sammenliknet med tidligere ØLP-periode er det lagt inn økte investeringer og ressursbruk i 
drift og vedlikehold av eksisterende plattform. Hoveddriverne er økt prioritet og krav til 
sikkerhet, samt etterslepsproblematikk (EOS/EOL) etter flere år med lave investeringer i 
påvente av modernisering. Se ytterligere detaljer om investeringer i kapitel 7. 

1.1.1.2 Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

Sykehuspartner HF arbeider systematisk med at kvaliteten i tjenesteproduksjonen økes, og 
at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal komme helseforetakene til gode. I dette 
ligger at flere tjenester skal ha fallende enhetspriser i perioden, mens andre tjenester vil 
absorbere vekst i ny funksjonalitet, volum og/eller økt tjenestenivå uten å øke i pris.  
 
Samtidig viser en pågående risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT-området, 
sammen med erfaringene fra datainnbruddet vinteren 2018, at det er behov for å gjøre 
omfattende tiltak innen dagens drift på eksisterende plattform for å understøtte sikre og 
stabile tjenesteleveranser. Forbedringene må gjøres innen både teknologi, prosesser og 
organisering av arbeidet i foretaket, og dette vil på kort sikt representere en økning av 
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ressursbehov. På lengre sikt vil dette bidra til en mer proaktiv driftsorganisasjon med et 
større effektiviseringspotensial, blant annet ved at manuelle rutiner automatiseres. 
Sykehuspartner HF vil arbeide målrettet for å rasjonalisere driften ytterligere gjennom 
bedret livssyklushåndtering, tjenesteorientering og oppfølging av leveranser. 
 
Pr i dag er det et fåtall av tjenester i Sykehuspartner HF som har en definert enhetspris. En 
stor del av tjenestene innen IKT følger en prismodell der kostnadene samles i en «basis» og 
deretter fordeles ut til Helseforetakene med en fordelingsnøkkel. Dette er nå i endring.  
Fra 2017 har Sykehuspartner HF jobbet med å omstrukturere sin virksomhet til å jobbe for å 
bli tjenesteorientert. Dette betyr at beslutningsmyndighet, samarbeidsprosesser, måling og 
oppfølging i større grad gjøres i tjenestedimensjonen. En konsekvens av dette er at det blir 
lettere å se sammenheng mellom ressursbruk, kvalitet, pris og forventet utvikling for en 
tjeneste. Dette vil være et videre grunnlag for prioritering og effektivisering. 
ØLP 2019-2022 er i noen grad strukturert etter tjenester, som et første steg mot full 
tjenesteorientering og tjenesteprising. Bemanningsutviklingen som inkluderer nye behov, 
effektiviseringer og optimaliseringer kommenteres under beskrivelse av utviklingen i den 
enkelte kundetjeneste senere i dokumentet. 
 
Eksempler på tjenester med fallende enhetspris i perioden er tjenestepris per lønns og 
trekkoppgave (LTO) og tjenestepris per arbeidsflate. Se detaljer under kapittel 3.1.5 
Effektiviseringer og gevinstrealisering i Sykehuspartner HF. 

1.1.1.3 Ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern 

Sykehuspartner HF vil i planperioden ytterligere styrke sin kapasitet, kompetanse og 
teknologi innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Både eksisterende trusselbilde, kjente 
svakheter i dagens plattform, ny personvernlovgivning, forventninger fra kunder og 
pasienter, samt Sykehuspartner HFs egne ambisjoner ligger til grunn for arbeidet. Dagens 
utfordringsbilde på informasjonssikkerhet kan delvis forklares utfra historisk 
investeringsnivå i teknologi og løsninger, og det vil de nærmeste årene planlegges for økte 
investeringer og bemanning på området. 

1.1.1.4 Fremtidig utviklingsretning – prioriterte områder 

Gjennom de senere år har Helse Sør-Øst RHF hatt et ønske om en bedre balanse mellom 
bruk av interne og eksterne ressurser til prioriterte utviklingsområder. Bruk av 
Sykehuspartner HFs ressurser inn mot utviklingsområdene som er prioritert av Helse Sør-Øst 
RHF vil gi positive effekter i form av kompetansebygging, erfaringslæring, lavere 
gjennomføringskostnad og dermed lavere avskrivningskostnad for prosjektene. 
Sykehuspartner HF planlegger for en mer proaktiv tilnærming til fremtidig kompetanse- og 
kapasitetsbehov. 
 
Sykehuspartner HFs bidrag innen nye tjenesteområder vil være styrt av Helse Sør-Øst RHF, 
og være basert på helhetlige betraktninger i regionen. Det er således ikke interne behov i 
Sykehuspartner HF som ligger til grunn, men en kost-nyttevurdering på hva som helhetlig gir 
best ressursutnyttelse og lavest totalkostnad på tvers i regionen. I økonomisk langtidsplan 
er det tatt høyde for økt bruk av interne ressurser  fra Sykehuspartner HF i noen roller inn 
mot vedtatte, regionale satsningsområder.  
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Prioriterte utviklingsområder i perioden er: 

 Nye Sykehusbygg 

 Infrastrukturmodernisering 

 Applikasjonssanering og konsolidering 

 Digital Fornying 

 Kompetanse 
 
I ordinær drift og forvaltning benyttes også i noen grad eksterne ressurser for å dekke 
kapasitets- og kompetansebehov. Kombinasjonen av rask teknologisk utvikling og krevende 
oppgaver betinger satsing på kompetanse. For noen områder ville økt intern bemanning i 
Sykehuspartner HF bidratt til lavere tjenestepris og bedre ivaretakelse av kompetanse. Det 
er imidlertid ikke tatt høyde for økt bruk av interne ressurser innen drift og forvaltning i 
denne ØLPen.  

1.2 Om dokumentet 
Dette dokumentet beskriver utfordrings- og mulighetsbildet som Sykehuspartner HF står 
ovenfor i planperioden, og innvirkningene dette har på ØLP 2019-2022. Bemanningsbehov 
er så langt mulig beskrevet pr tjeneste. Dette til forskjell fra tidligere inndeling i 
virksomhetsområder. Tjenestene under virksomhetsområdet HRØR er likevel beskrevet i et 
eget kapittel. Investeringer og avskrivninger er håndtert samlet. Den siste del av 
dokumentet er viet endringer fra ØLP 2018-2021.  
 
Det er utarbeidet et eget tilhørende dokument i powerpoint ; Sykehuspartner HF ØLP 2019-
2022 status pr 1704.ppt,  hvor tallmaterialet i økonomisk langtidsplan 2019-2022 for 
Sykehuspartner HF er tatt inn og forklart. Fullstendig tallmateriale er også utarbeidet i excel, 
og blir distribuert til det enkelte helseforetak. 
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2 Tilnærming, endringer og forutsetninger 
Foretaksgruppen utarbeider hvert år økonomiske langtidsplaner (ØLP) rullerende for de 
neste 4 år. ØLP er styrende for de budsjettene som utarbeides i ØLP-perioden, og er et viktig 
styringsverktøy i regionen. Sykehuspartner HFs ØLP danner grunnlaget for helseforetakenes 
planer.  
 
Helse Sør-Øst RHF har beskrevet planprosessen for ØLP i sitt budsjettskriv av 21/12 – 2017. 
Sykehuspartner HF er ansvarlig for distribusjon av tjenestepriser etter at styret i Helse Sør-
Øst RHF har godkjent forutsetninger i sitt møte 8/3 - 2018. Styret gjorde her vedtak som er 
beskrevet i styresak Helse Sør-Øst RHF 022-2018. I vedlegget til saken «Planforutsetninger» 
punkt 13.4 er det redegjort for tjenestepriser fra Sykehuspartner HF.  
 

2.1 Hovedtilnærming og samlet tjenestepris for IKT 
Hovedtilnærmingen til utarbeidelse av ØLP er å videreføre prioriteringene fra OBD 2018 for 
hele planperioden. I tillegg kommer kostnadsreduksjoner som følge av effektivisering på 
utvalgte tjenester, samt økning som følge av infrastrukturmodernisering og nye 
tjenesteområder, spesielle satsninger og endret strategi for egendekning av ressurser. 
Sammenliknet med tidligere perioder tar ØLP 2019-2022 inn over seg nye behov og 
muligheter for tjenester til foretakene som i dag ikke er en del av Sykehuspartner HFs 
tjenesteleveranse. Alt arbeid rundt denne utviklingen gjøres i samråd og etter bestilling fra 
ledelsen i det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst RHF.  
 

• I økonomisk langtidsplan for 2019-2022 planlegges det med et økt kostnadsnivå 
hovedsakelig grunnet Infrastrukturmoderniseringen. For 2019 legges det opp til et 
underskudd i Sykehuspartner HF for å dempe veksten i IKT kostnader for 
helseforetakene slik at de får en jevnere og mer forutsigbar kostnadsprofil. 
Underskuddet dekkes inn med et overskudd i perioden 2020 – 2022. 
 

Underskuddet som er resultatført i 2017 vil bli håndtert i egen dialog med Helse Sør-Øst 
RHF.  
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Figur 2: Graf og tabell over tjenestepris og kostnadsbase for IKT i planperioden 

2.1.1 Infrastrukturmodernisering 

Valg av alternativ for modernisering av infrastrukturen påvirker økonomisk langtidsplan i 
betydelig grad. Alternativene for modernisering har gjennom utredningsarbeidet vist seg å 
konvergere mot hverandre i total størrelse for kostnader, men det er forskjeller både i 
kontantstrøm, hvordan kostnadsstrukturen er bygd opp og ikke minst hvordan 
moderniseringen skal finne sted. Utredningene av de alternative gjennomføringsmodellene 
pågår fortsatt våren 2018.  
Programmet bygges opp trinnvis slik at kapasiteten økes i takt med at prosjektporteføljen 
utvikles. Økonomisk langtidsplan vil bli oppdatert når det er fattet vedtak om alternativ for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen. Som basis for tjenestepris er det 
lagt inn et grovt anslag på et kostnadsnivå basert på alternativene slik de forelå medio mars.  
Det er i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2019-2022 diskutert ulike tilnærminger til 
hvordan infrastrukturmoderniseringen skal faktureres ut til helseforetakene. I dialog med 
Helse Sør-Øst RHF er det funnet hensiktsmessig å planlegge for at tjenesteprisen skal dekke 
kostnadsnivået i Sykehuspartner HF i planperioden, dvs. at det ikke skal fremføres et 
ytterligere underskudd i perioden. I budsjett 2017 og økonomisk langtidsplan for 2018 til 
2021 var det planlagt at Sykehuspartner HF skulle ha et totalt underskudd på 645 millioner 
kroner frem mot 2019 som følge av infrastrukturmoderniseringen med DXC. Dette 
underskuddet skulle føres tilbake gjennom tjenestepris ut over kostnadsnivå fra 2020 til 
2025. Sykehuspartner har i 2017 et underskudd på 374 millioner kroner. Resultatkravet for 
2018 er 40 millioner kroner, hvor oppstart av moderniseringsprogram ikke er hensyntatt.  
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B2018 2019 2020 2021 2022

Foreløpige tjenestepriser til helseforetakene ØLP 2019-2022

Øvrig IKT Infrastrukturmodernisering

Tjenestepris til helseforetakene ØLP 2019 - 2022 Tjenestepris forrige ØLP

Totale Inntekter SP HF (inkl. DF, Bygg)

NOK

Foreløpig ØLP SP HF  2019-2022 B2018 2019 2020 2021 2022

Øvrig IKT 2 929 000 2 982 000 3 100 000 3 125 000 3 105 000

Infrastrukturmodernisering  218 000  538 000  569 000  659 000  714 000

Tjenestepris i forrige ØLP 2018 - 2021 3 128 000 3 193 000 3 501 000 3 455 000

Tjenestepris til helseforetakene ØLP 2019 - 2022 3 091 000 3 264 000 3 562 000 3 669 000 3 703 000

Totale Inntekter IKT SP HF (inkl. DF, Bygg) 3 181 000 3 390 000 3 704 000 3 819 000 3 854 000

Resultat (IKT)  34 000 - 130 000  35 000  35 000  35 000
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Det er ikke planlagt hvordan underskuddet fra 2017 skal dekkes inn. Håndteringen av dette 
underskuddet vil bli avklart i samråd med Helse Sør-Øst RHF.  

2.1.2 Regionale og HF-spesifikke planer og behov 

Som underlag til utarbeidelse av ØLP er regionale planer analysert og omsatt til kapasitet og 
kompetanse i Sykehuspartner HF. Eksempler på dette er økt kapasitet innen prosjektledelse, 
arkitektur og test. Selv om kapasitetsøkningen gir høyere bemanning i Sykehuspartner HF vil 
gevinsten for foretaksgruppen komme i form av både lavere prosjektkostnader 
sammenliknet med eksterne ressurser, og derigjennom lavere avskrivninger. Lavere 
prosjektkostnader er en følge av lavere timepris for interne vs. eksterne ressurser, samt 
effektivitetsfordeler ved bruk av interne ressurser som kjenner systemene godt. 
 
I tillegg har det vært innhentet innspill fra helseforetakene på fremtidige behov og planer 
(områdeplaner). Dette inkluderer behov innen IKT som er forventet å være aktuelle for 
helseforetakene, som underlag for utvikling av Sykehuspartner HFs tjenester i tråd med 
forventet utvikling i disse behovene. 

2.1.3 Endringer i planperioden for IKT 

Basert på den ovennevnte beskrivelsen planlegger Sykehuspartner HF for følgende øvrige 
endringer innen IKT –området: 

2.1.3.1 Infrastrukturmodernisering  

Det er lagt opp et anslag på investeringsnivå og –kostnader basert på alternativene som 
utredes. Sykehuspartner HF skal håndtere alle infrastrukturkostnader i gruppen. Alt av nye 
behov for infrastruktur i foretaksgruppen (IKT-prosjektportefølje, regionale tjenester etc.) 
blir håndtert av Sykehuspartner HF. Dermed ser foretaket på en videreføring av 
investeringsnivå tilsvarende hva som ligger i budsjett 2018. Det er blant annet inkludert 
etterslepsproblematikk knyttet til foreldet utstyr og «End of Life»/ «End of Support». Dette 
må håndteres av Sykehuspartner HF inntil en ny plan er på plass. Virksomhetsoverdragelsen 
av bemanning fra ØLP 2018-2021 er fjernet som følge av gjeldende planer for 
modernisering. 
 
Kostnadene for drift og modernisering av IKT-infrastruktur øker sammenlignet med det som 
lå til grunn for beslutning om tjenesteutsetting i styresak fra Helse Sør-Øst RHF 069-2016, og 
det blir reduserte økonomiske gevinster. Årsaken til dette er sammensatt, men 
hovedelementene som bidrar til kostnadsøkningen er som følger: 
 
TMO (transformasjonsperioden) skal utføres av Sykehuspartner HF, noe som medfører at 
Sykehuspartner skal ha driftsansvaret for eksisterende infrastruktur uavhengig av valgt 
alternativ.  
 
Nettverk skal uansett alternativ håndteres av Sykehuspartner HF, noe som medfører at 
Sykehuspartner HF skal drifte og modernisere nettverk i egenregi. I opprinnelig 
løsningsforslag var det planlagt å modernisere og drifte store deler av nettverk fra 
tredjepartsland (Asia) med betydelig lavere lønnskostnad enn Norge. I tillegg vil kansellering 
av nettverk kreve sterkere grad av koordinering og samarbeid mellom Sykehuspartner HF og 
eventuelle tjenesteleverandører av infrastruktur, noe som også vil øke kostnadene.  
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Andelen eksterne ressurser i Sykehuspartner HF sin prosjektgjennomføring har endret seg. 
Forutsetningen som er lagt til grunn for estimatene for prosjektgjennomføring inneholder et 
høyere antall ressurser og høyere antall eksterne enn opprinnelig forutsatt.  Eksterne 
ressurser har i gjennomsnitt en vesentlig høyere gjennomsnittlig timepris enn ansatte i 
Sykehuspartner HF. Som følge av dette øker prosjektkostnaden i Sykehuspartner HF 
sammenlignet med opprinnelig kontantstrøm.  
 
Økt transformasjonstid og økte kostnader til applikasjonsmigrering. 
Moderniseringsprosjektene vil løpe over en lenger periode, noe som øker kostnaden for 
moderniseringsprosjektene, samtidig som tjenester må driftes lenger på en gammel og 
dyrere infrastruktur. Videre har utredningene vist at kostnadene til applikasjonsmigrering er 
høyere enn det som lå i de opprinnelige planene. 

2.1.3.2 Digital fornying/regional prosjektportefølje 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert IKT-prosjektporteføljen i Digital Fornying og endringer 
(reduksjoner) er det tatt høyde for i Sykehuspartner HFs resultatregnskap. I ØLP har vi 
redusert tjenesteprisen som følge av endringer i DF da tjenesteprisen i forrige ØLP tok 
høyde for et høyere aktivitetsnivå. Dette gjelder omfang av tjenester som blir levert og 
endringer i investeringer som overføres til Sykehuspartner HF, avskrives og deretter 
viderefaktureres til foretakene. Sykehuspartner HF har lagt til grunn de endringer og 
føringer som har kommet fra Helse Sør-Øst RHF. Hovedendringene omhandler regional 
løsning for EPJ og regional kurveløsning.  

2.1.3.3 Økte behov og ambisjonsnivå innen Informasjonssikkerhet og personvern 

Sammenliknet med forrige ØLP er ambisjonsnivået innen informasjonssikkerhet, personvern 
og tilgangsstyring økt betydelig. Dette gjelder både investeringer til tekniske løsninger for å 
forbedre og automatisere autentisering, tilgangskontroll og sporbarhet, utvikling og 
implementering av prosesser og retningslinjer, samt styrking av kapasitet og kompetanse 
flere steder i organisasjonen. 

2.1.3.4 Nye og økte tjenester innen Sykehuspartner HFs ansvarsområde 

Sykehuspartner HF har i ØLP lagt til grunn følgende nye tjenester i planperioden: 
 

• Forskning, innovasjonsplattform og lettvekts IKT: møte behovet for å understøtte 
forskning og ibruktagelse av lettvekts-IKT i regionen.  

• Datavarehus: Sykehuspartner HF legger opp til å kunne møte forventningen til 
utvikling av rapporter/business intelligens og utrulling av datavarehus i ØLP-
perioden. 

• Integrasjonstjenester: Sykehuspartner HF legger opp til å kunne møte forventet 
volum av integrasjonsbehov i ØLP-perioden og etablering av generasjon 3 
integrasjonsmetode innen kliniske løsninger. Det forventes videre økt behov for 
integrasjonstjenester knyttet til MTU, og det bør etableres tilstrekkelige 
sikkerhetsmekanismer i denne type tjenester. 

 
Oppsummert er endringene for IKT som følger sammenlignet med forrige ØLP:  
Figur 3: Oversikt over tjenestepris, kostnadsbase og resultat for IKT i planperioden 
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2.1.4 Endringer i planperiode for HR-området 

HR-området i Sykehuspartner HF har utarbeidet følgende tjenestepriser for lønns- og 
trekkoppgaver for perioden: 
 

 
 
Figur 4: Oversikt over utviklingen i pris per LTO i planperioden 
 
LTO har en fallende enhetspris på 5% gjennom perioden. For øvrige tjenester forventes pris-
økninger forankret i innføring av ERP –tjenesten og andre pålagte oppgaver innenfor 
logistikk: 
 

 
Figur 5: Oversikt over utvikling i Økonomi- og Logistikk tjenestene i planperioden 
 
 

(tall i tNOK) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tjenestepris til helseforetakene forrige ØLP 2018 - 2021 3 001 000 3 128 000 3 193 000 3 501 000 3 455 000

Justering endring DF - 37 000  5 000 - 76 000 - 109 000

Prisjustering basert på endelige satser i statsbudsjett 2018    56 000  56 000  55 000  55 000

Økt fakturering mot HF for å dekke inn merkostnader for modernisering og øvrige 

nye tjenester  10 000  81 000  268 000  302 000

Tjenestepris til helseforetakene ØLP 2019 - 2022 3 091 000 3 264 000 3 562 000 3 669 000 3 703 000

Salg av timer til DF/Sykehusbygg/Annet  90 000  126 000  142 000  150 000  151 000

Total forventet inntekt SP ØLP 2019 - 2022 3 181 000 3 390 000 3 704 000 3 819 000 3 854 000

Kostnader ØLP 2018 - 2022:

Eksisterende tjenester inkl. netto finans 2 949 000 3 021 000 3 036 000 3 007 000

Nye tjenester i ny ØLP

Informasjonssikkerhet og personvern  33 000  48 000  53 000  57 000

Bredding av nye tjenestebehov under Sykehuspartners ansvarsområdet  31 000  36 000  41 000

Sum  33 000  79 000  89 000  98 000

Infrastrukturmodernisering

Intrastrukturmoderniseringkostnad dekket innenfor ramme  408 000  569 000  659 000  714 000

Total forventede kostnader SP 3 147 000 3 390 000 3 669 000 3 784 000 3 819 000

Infrastrukturmoderniseringskostnad som ikke faktureres til HF i 2019  130 000

Resultat ØLP 2019 - 2022 - 374 000  34 000 - 130 000  35 000  35 000  35 000

Økonomi- og Logistikk tjenesten

(tall i MNOK) B2018 2019 2020 2021 2022

Logistikk- og MDM-tj.  16 289  20 721  20 814  20 827  20 855

ERP-tjenesten:

Eksisterende foretak  55 801  60 524  61 478  62 993  58 450

Nye/ vekst i foretak  4 076  30 277  49 004  98 341  98 785

RHF (mellomfinansiering)  33 012  25 812  20 050     

Total  109 177  137 335  151 346  182 161  178 090

Sum ekskl. SP HF  102 114  129 126  143 012  173 632  169 557
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2.1.5 Effektiviseringer og gevinstrealisering i Sykehuspartner HF 

Hoveddelen i økonomisk langtidsplan 2019-2022 er å beskrive utviklingen på eksisterende 
tjenester og å synliggjøre hvordan disse kan leveres med forbedret kvalitet og økt 
kostnadseffektivitet.  
 
Innen HR-området representerer fallende enhetspris per lønns og trekkoppgave (LTO) på 5% 
i perioden en effektivisering. Ytterligere detaljer om utvikling for HRØR står i et eget kapittel 
6. 
 
Innen IKT målsettes det en fallende kostnad/enhetspris per arbeidsflate i perioden. 
Utviklingen i arbeidsflatekostnader ser ut som følger i perioden fra 2018 og ut planperioden: 
 

 
 
Figur 6: planlagt utvikling i pris per arbeidsflate 
 
Innenfor IKT-området er det ytterligere lagt inn følgende kostnadsreduksjoner og –
unngåelser og effektiviseringer i planperioden: 
 

 
Figur 7: Oversikt over årlig resultateffekt av kostnadsreduksjoner i planperioden for IKT 
 
Den totale avtalekostnaden vil ikke bli redusert netto med 110 MNOK, men det er en 
ambisjon gjennom prioritering av arbeid med avtaler og lisenser at utgangspunktet 
reduseres og reforhandles. Totalt sett forventes det en tilvekst i avtalebasen som et resultat 
av økte forpliktelser, ansvar og omfang for Sykehuspartner HF.  
 
Reduksjoner og effektiviseringer i bemanning 
I ØLP perioden er det lagt inn en netto økning i bemanning i Sykehuspartner HF. Dette som 
følge av økte behov for videre utvikling av kundetjenestene samt bredding av nye tjenester 
og nye Sykehusbygg. Bemanningsutviklingen er ytterligere beskrevet under den enkelte 
kundetjeneste.  
 
Selv om Sykehuspartner har en netto økning i bemanning i perioden så er det høyt fokus på 
å optimalisere og effektivisere på eksisterende områder. Tabellen under viser summen av 
områder med nedtak/reduksjon i ressursbehov for ØLP perioden 2019-2022, både i antall 
FTE og i kronebeløp. Tabellene viser årlige, inkrementelle reduksjoner, dvs. at tabellen viser 
endringer fra året før.   
 

 
Figur 8: Oversikt over årlige reduksjoner i antall FTE i planperioden (viser endringer fra året 
før) 

Effektivisering og kostnadsreduksjoner 2019 2020 2021 2022 ENDRING

Sanering / konsolidering, ASK -10 000 000           -15 000 000           -25 000 000           

Reduksjon av generell avtalekost -20 000 000           -30 000 000           -40 000 000           -20 000 000           -110 000 000        

SUM -30 000 000           -45 000 000           -40 000 000           -20 000 000           -135 000 000        

2019 2020 2021 2022 ENDRING

SUM REDUKSJON -14,0                       -21,2                       -24,7                       -25,1                       -85,0                      
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 Figur 9: Oversikt over områder med årlige reduksjoner i antall FTE i planperioden, uttrykt i 
kroner (viser endringer fra året før). 

2.1.6 Øvrige forutsetninger  

• Kostnadsbasen for Sykehuspartner HF for perioden er foreløpige tall hvor det er 
vesentlig usikkerhet knyttet til infrastrukturmoderniseringen 

• Det er tatt høyde for at Sykehuspartner HF fakturerer ut avskrivningskostnader for 
gamle IMP prosjekter som sluttføres i regi av Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF 
har også beholdt bemanning som var planlagt virksomhetsoverdratt til DXC. 

• Eventuelle endringer i kostnadsbasen vil gjenspeiles i endelig ØLP fra Sykehuspartner 
HF. 

• Det legges opp til at Sykehuspartner HF vil gå med underskudd i 2019 for å dempe 
veksten i IKT- kostnadene for helseforetakene for å oppnå en jevnere og mer 
forutsigbar kostnadsprofil. Underskuddet dekkes inn med et overskudd i perioden 
2020 – 2022. 

• Driftskostnader til ERP – prosjektet/tjenesten er dekket inn under 
virksomhetsområdet Sykehuspartner HF - HRØR. Tjenesteprisen dekker lisens, 
forvaltning og avskrivningskostnader. Programmets investeringskostnader for øvrig 
dekkes inn gjennom VIS programmet under Digital Fornying.  

• Kostnader til infrastrukturmodernisering og nye tjenester er fordelt ut på alle 
helseforetak, og private sykehus basert på endelige basis fordelingsnøkler 2018. 
Samme fordeling er også benyttet til å fordele ut underskudd/overskudd. 

• ØLP er ikke pris/lønnsjustert i perioden 2019-2022, men er justert til 2018 kroner 
med henholdsvis 3% (personalkostnader) og 2% (øvrige kostnader) for 
sammenligningsgrunnlag  

• Det er ikke tatt høyde for interne Sykehuspartner HF ressurser til drift og forvaltning 
av teknologi i nye sykehus.  En økning av interne drifts- og forvaltningsressurser mot 
Sykehusbygg vil medføre en økt konsulentinntekt og tilhørende lønns- og 
personalkostnader 

• MVA refusjon er innarbeidet i ØLP  
• Investeringer i Infrastrukturmodernisering samt underskudd Sykehuspartner HF 

forutsettes dekket via gjeld til Helse Sør-Øst RHF og er rentebelastet med 2 % (økt 
finanskostnad)  

 
 

  

Reduksjon bemanning 2019 2020 2021 2022 ENDRING

SUM REDUKSJON -12 690 000           -19 260 000           -22 340 000           -22 760 000           -77 050 000          
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3 Status og forventet utvikling på eksisterende 
tjenester 

Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, 
avtalekostnader og avskrivninger. Personalkostnader er den mest direkte påvirkbare 
kostnaden, mens både avtalekostnad og avskrivninger vil ha en økonomisk konsekvens som 
synliggjøres direkte i tjenesteprisen mot helseforetakene. I dette kapitlet beskrives 
forventet utvikling innen eksisterende tjenester i planperioden. 
 
Applikasjonsporteføljen er for tiden inndelt i 22 kundetjenester som dekker områdene 
pasientbehandling, pasient og pårørende støtte, forskning, administrative tjenester, teknisk 
virksomhetsdrift og basis IT-tjenester. I dette kapittelet gjøres først noen betraktninger på 
tvers av kundetjenestene, for deretter beskrive status og utvikling for de største 
kundetjenestene i mer detalj.  
 
 

 
Figur 10: Oversikt over kundetjenestene per mars 2018 

3.1 Generelle betraktninger 
Sykehuspartner HFs leveranser av tjenester til helseforetakene reguleres ved en 
tjenesteavtale (SLA). Avtalen beskriver hva som er inkludert i tjenesten og hva som er 
betalbare ekstraoppdrag. Sykehuspartner HF har fra 2018 revidert avtaleverket slik at 
enkelte nye oppgaver er inkludert, og således finansieres gjennom ordinær tjenestepris. 
Dette gjelder f.eks. mindre tjenesteendringer, oppgraderinger og alle 
organisasjonsendringer. For noen oppgaver som er gitt i de nye avtalene kan det 
forekomme at omfang eller innholdet på arbeidet Sykehuspartner utfører i dag ikke er fullt 



 
 

16 
 

ut dekkende iht. avtalefestede krav. Som følge av dette kan kompetanse- og 
kapasitetsbehovet for enkelte tjenester endres som følge av ny avtale, selv om tjenesten for 
øvrig er uendret. 
 
Eksisterende tjenester varierer mye i både størrelse, kompleksitet og kritikalitet, og 
applikasjonsporteføljen er verken standardisert eller regionalisert. Sykehuspartner HF har 
driftsansvar for noen hundretalls store, kritiske, og (potensielt) regionalt styrte tjenester, 
der enten antall brukere, antall transaksjoner eller kompleksiteten i tjenesten er høy. Disse 
applikasjonene er ofte gjenstand for regionale forbedrings- og standardiseringsinitiativ, og 
Sykehuspartner HF utfører som regel applikasjonsforvaltning av disse. På den annen side har 
foretaksgruppen eierskap til over 2000 øvrige applikasjoner der variasjonen er større i 
forhold til både ansvar, oppgaver og driftsmodell. Sykehuspartner HF leverer som 
hovedregel kun drift av disse foretakseide applikasjonene. Det varierer hvor mye bemanning 
og hvilken kompetanse Sykehuspartner HF har på den enkelte applikasjon i denne 
kategorien, og effekten av en eventuell applikasjonssanering vil dermed også være 
varierende. Opprydningsarbeidet som nå gjennomføres på applikasjonsporteføljen 
resulterer i at det «dukker opp» applikasjoner som Sykehuspartner HF ikke har kjent til, men 
som inngår i regionens totale portefølje. Selv om Sykehuspartner HF ikke nødvendigvis skal 
ta over forvaltning av alle disse applikasjonene, kan det være at Sykehuspartner HF har et 
ansvar for å ivareta GDPR for disse applikasjonene. Det er ikke p.t. fullt ut tatt høyde for 
dette behovet.  
 
En drøfting av hvordan bemanning og samlede avtalekostnader i Sykehuspartner HF vil 
utvikle seg i planperioden må sees i lys av hvordan applikasjonsporteføljen endres, samt 
hvilke leveranser som er planlagt gjennomført fra Digital Fornying.  Stor prosjektaktivitet 
krever kapasitet fra Sykehuspartner HF både i prosjektperioden, i implementering og i 
driftsfasen. Driften påvirkes primært av tjenester i RKLs portefølje, og det arbeides med å 
utvikle estimater for kapasitetsbehov basert på gjeldende planverk. På den annen side 
gjelder dette ofte tjenester med stort volum og der mange ansatte og fagmiljøer bidrar til å 
levere tjenestene. Dette gir økt mulighetsrom for effektivisering og automatisering og bedre 
fordeling av arbeidsoppgaver mellom ulike roller i organisasjonen.  
 
For mindre, lokale tjenester vil det arbeides for å synliggjøre en begrenset effektivisering 
ved nedtak av tjenester. Dette må gjøres sammen med foretaksgruppen hvor eierskapet for 
applikasjonene ligger. Effekten ved sanering vurderes mer signifikant for lisenser og 
infrastruktur. Arbeid med sanering og/eller migrering vil i en overgangsfase føre til økt 
ressurspådrag. Det vil i tillegg være klare sikkerhetsmessige gevinster ved 
applikasjonssanering, da utdaterte applikasjoner med avhengigheter til eldre infrastruktur 
saneres. Dette arbeidet må derfor gis høy prioritet i hele regionen. Til slutt gjør en mer 
moderne applikasjonsportefølje det enklere å få ønsket effekt av en modernisert 
infrastruktur. 
Sykehuspartner HF dreier sin organisasjon mot en mer tjenesteorientert leveransemodell. 
Denne tilnærmingen gjør det lettere å måle, følge opp og forbedre tjenestene, og er et viktig 
tiltak for å sikre transparens på priser og kostnadseffektivitet i Sykehuspartner HF. Selve 
dreiningen medfører en omfattende endring i hvordan organisasjonen jobber og vil kreve en 
innsats. 
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Sykehuspartner HF etablerer ila 2018 tjenestepriser for alle kundetjenester, og disse er i sin 
foreløpige versjon lagt til grunn for gruppering av kostnader i økonomisk langtidsplan. Noen 
grupper av ansatte er det ikke mulig eller hensiktsmessig å fordele direkte til en 
kundetjeneste, og disse er synliggjort i grafen under. Dette er ansatte fra brukerstøtte, 
arkitektur, sikkerhet, sentral stab og prosjektledelse som jobber på tvers av alle tjenester.  
 

 
Figur 11 

3.2 Pasientbehandlingstjenester 

3.2.1 Laboratorievirksomhet 

3.2.1.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres det grunnleggende sett av applikasjoner for å drive 
helseforetakenes laboratorievirksomheter, og tjenesten skal understøtte arbeidsflyten i 
laboratoriene. Dette inkluderer rekvirering av prøver, analyser, diagnostikk og rapportering 
til rekvirent. I tillegg omfatter tjenesten blodbank, som håndterer blodgivning fra pasienter, 
arkivering og produkthåndtering. 
 
I 2017 tilkom tjenester fra Rettsmedisinsk institutt, samt transplantasjonsimmunologi. Disse 
er absorbert med eksisterende bemanning, noe som betyr en effektivisering for tjenesten. 

3.2.1.2 Forventede utvikling i ØLP-perioden 

De fleste av dagens systemer innen laboratorievirksomhet skal erstattes med systemet 
LVMS. Systemet vil senest i 2024 innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, og vil 
omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi 
og blodbank. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det 
enkelte foretak og samhandling mellom foretakene, samt bedre ressursutnyttelse i 
Sykehuspartner HF. 
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I 2019 vil LVMS innføres ved SiV HF og AHUS HF. Begge foretakene utfører egen forvaltning 
på dagens applikasjoner, og innføring av LVMS betyr at Sykehuspartner HF overtar 
arbeidsoppgaver fra foretakene og må bygge opp sin regionale forvaltning. Samtidig vil 
forvaltning av eksisterende systemer fortsette inntil LVMS er fullstendig implementert i alle 
HF.  Det betyr at ressursbehovet på området vil ha en topp midt i planperioden, men vil 
reduseres etter hvert som regional løsning innføres for flere foretak.  
 
Behovene innen interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er økende, og det forventes at 
ressursbehov både til prosjektaktivitet og forvaltning stiger utover i planperioden. En 
endringsdriver er behovet for fullintegrerte IKT system med primærhelsetjenesten, og 
utveksling av pasientdata mellom pasientnære analyser og primærhelsetjenesten. 
 
Det er forventet en større grad av automatisering innen alle fagområder, noe som gir økt 
mulighet for gevinstrealisering i foretakene. 
 
Samlet sett for kundetjenesten forventes følgende ressursutvikling: 
 

 
Figur 12 

3.2.2 Pasientjournal- og administrasjon 

3.2.2.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres tjenester knyttet til pasientadministrative system og 
elektronisk pasientjournal som håndterer dokumentasjon ved pasientbehandlingen ved 
sykehuset -  fra henvisning mottas til pasientens behandling er avsluttet. Tjenesten benyttes 
blant annet for pasientdemografiske opplysninger, kontakthistorikk, planlagte kontakter, 
diagnoser samt for rapportering av aktivitetsdata og andre styringsdata. Det dokumenteres 
også klinisk informasjon vedrørende pasienten og gir mulighet for en samlet elektronisk 
presentasjon av denne. Tjenesten skal ivareta offentlige krav og regionale føringer i henhold 
til Journalforskriften. 
 
Forvalterteamet som har ansvar for DIPS har gjennom de siste årene hatt en dokumentert 
reduksjon på 7 FTE siden 2015. Dette til tross for at man ser at standardisering av 
applikasjonen ikke har gitt de gevinster for brukerstøtte og forvaltning som først antatt. Det 
er gjort flere organisatoriske grep for å effektivisere og sikre stabil tjenesteleveranse. De 
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leverte standarder som var planlagt innført og skulle gi likhet på alle foretak, og dermed 
enklere saksbehandling samt effektivitet for konfigurering av organisatoriske endringer og 
roller (fordi færre ressurser kunne gjøre dette på tvers av HF) har blitt realitet. Dette er gitt 
flere unntak til det enkelte foretak, noe som fører til at Sykehuspartner HF behøver de 
samme ressursene som tidligere for å klare å levere og ha kompetanse på de ulikhetene 
som er mellom HF’ene.  
Dette har i sin tur medført at Sykehuspartner HF har utfordringer med å levere ressurser til 
RKL når behovet og presset i perioder har vært stort.  

3.2.2.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Utviklingen av DIPS skjer i aksene Classic og Arena, og er drevet av både prosjektaktivitet og 
forvaltningen. Videre er ressursbehovet avhengig av planen for databasekonsolidering, samt 
innføring av automatisk tilgangsstyring. Arena skal gradvis ta over for Classic, og til sist 
fullstendig. 
 
I programmet «Regional Klinisk løsning» (RKL) videreutvikles DIPS Arena, og ila 2018 skal 
OUS HF og to andre helseforetak produksjonssettes med ny funksjonalitet. Videre bredding 
av DIPS Arenaløsning til de resterende helseforetakene vil antageligvis gjennomføres som en 
linjeaktivitet i Sykehuspartner HF.  Dette vil medføre økt behov for kompetanse og kapasitet 
i Sykehuspartner HF innenfor områdene prosjektledelse, test, brukerstøtte, drift og 
forvaltning. Videre vil produksjonssetting av dokumentdeling (Byggekloss 1) øke behovet for 
kompetanse i forvaltningen og brukerservice. Økt bruk av DIPS Arena innebærer at 
Sykehuspartner HF må øke kompetanse innen DIPS ARENA rettet mot forvaltning og 
brukerservice, og samtidig dreie kompetansen fra DIPS Classic til DIPS Arena. 
Sykehuspartner HF må fortsatt ha DIPS Classic kompetanse, da dette produktet fortsetter å 
være i bruk også etter overgang bredding av DIPS Arena. Således vil samlet ressursbehov gå 
opp i planperioden. 
 
Med hensyn på nedtak av ansatte resulterer innføringen av automatisk tilgangsstyring i DIPS 
redusert bemanningsbehov i Sykehuspartner HF, primært innen brukerservice. Hvis det 
besluttes å igangsette arbeidet med standardisering og å konsolidere fra 9 til 3 DIPS-
databaser, vil Sykehuspartner HF etter gevinstberegningen få en ressursbesparelse på 
anslagsvis 20 FTE’er. Da konsolideringen ikke er besluttet, er gevinsten ved konsolidering 
ikke hensyntatt i ØLP-perioden. 

 
Figur 13 
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3.2.3 Bildediagnostikk 

3.2.3.1 Status 

Diagnostisk medisinsk bildebehandling refererer til prosessen med å skaffe bilder av interne 
deler av menneskekroppen for undersøkelse og diagnostisering av sykdom eller skade på en 
ikke-invasiv måte. Porteføljen bildediagnostikk omfatter blant annet regionalt 
multimediaarkiv og tjenester for røntgen, magnetisk resonansbilder(MR), ultralyd og 
endoskopi. 
Radiologitjenesten leveres i dag som lokale løsninger fra 5 ulike leverandører (Siemens, 
Agfa, DIPS, Carestream og Spectra) mens regionalt multimediaarkiv er en ny tjeneste der 
Sykehuspartner HF har begrensede ressurser i dag. 

3.2.3.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Det er ikke forventet at foretaksgruppen har en enhetlig regional tjeneste for radiologi i 
løpet av ØLP-perioden da det har vært store utfordringer med Carestream, og 
Sykehuspartner HF må fortsatt drifte og forvalte løsningene lokalt. Det utredes mulighet for 
en regional leverandøruavhengig delingstjeneste (kommunikasjonsløsning) for å levere på 
behovet for deling av data, både i regionen og nasjonalt. I ØLP-perioden må alle 
helseforetakenes lokale RIS/PACS-systemer oppgraderes, da dette har vært nedprioritert i 
påvente av regional fellesløsning. Dette krever økt ressursbehov i Sykehuspartner HF.  
 
Det er et pågående anskaffelsesprosjekt for et Regionalt Multimedia Arkiv med planlagt 
signering i slutten av 2018. Sykehuspartner HF må ila 2018 bygge opp kompetanse for å 
kunne drifte og forvalte denne tjenesten, og behovet øker i planperioden. 
 
En trend innen Bildediagnostikk er at det blir stadig flere spesialiserte undersøkelser og 
behandlingsmetoder. Det betyr i praksis at foretakene vil ha et økende behov for nye 
løsninger. Sykehuspartner HF må bygge opp kompetanse på disse skal vi kunne drifte og 
forvalte dem. For Sykehuspartner HF blir det viktig å innta en proaktiv rolle i regionen for å 
bidra til variantbegrensning, for å etablere felles forvaltning og spare foretakene for unødige 
kostnader. 
 

 
Figur 14 
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3.2.4 Kurvejournal, medikasjon og pasientmålinger 

3.2.4.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres applikasjonstjenester for å ivareta lukket 
legemiddelsløyfe samt en felles regional gjennomgående kurvejournal med tilhørende 
lokale applikasjoner og komponenter. Porteføljen har en høy grad av avhengigheter og 
integrasjoner mot medisinsk teknisk utstyr.  

3.2.4.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Kurve er planlagt breddet til alle helseforetak i perioden. Det innebærer at ansvar og 
oppgaver som i dag ivaretas av RKL overføres til Sykehuspartner HF, inkludert masterdata og 
konfigurering. Hvert helseforetak må fortsatt ha sin separate installasjon, noe som er 
krevende å forvalte og drifte. Utviklingsdelen av kurve forventes redusert de neste årene. 
 
Det er allikevel noen områder som vil påvirke ØLP: 

- Det er under vurdering å etablere en regional tjeneste for funksjonell brukerstøtte. 
Innenfor nåværende ØLP periode inneholder dette ansvaret for 5 separate 
Metavision installasjoner. Det må også planlegges for at full bredding skal være 
ferdigstilt kort tid etter inneværende ØLP periode. Dersom det besluttes en regional 
tjeneste for Funksjonell brukerstøtte for Metavision må ØLP oppdateres. 

- Innen feltet kurve og pasientmålinger vil man på sikt se økt integrasjonsbehov med 
MTU, sensorer (IoT), innhenting av data fra pasienter utenfor sykehusene etc. Dette 
setter nye krav til infrastrukturen og ikke minst informasjonssikkerhet. For 
Sykehuspartner HF vil dette kreve en kompetansevridning og et behov for flere 
ressurser innen integrasjon og tilsvarende innen sikkerhet, drift og forvaltning 
grunnet økt kompleksitet i løsningen. Endringen er ikke forventet i denne ØLP-
perioden, men kompetansevridingen må planlegges med tanke på bemanning 
innenfor forvaltningen. 

 
For medikamentell kreftbehandling (MKB) skal tjenesten breddes fra 2018 til alle 
helseforetak, og forvaltning må bygges opp. Den planlagte utfasingen av Cytodose og 
overføring av ressurser uteblir da Cytodose ivaretar funksjonalitet som ikke dekkes av ny 
applikasjon og derfor ikke kan fases ut som tenkt.  
 
Oppsummert er forventet utvikling av kundetjenesten:
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Figur 15 

3.2.5 Mor og barn 

3.2.5.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres et grunnleggende sett av applikasjonstjenester i 
forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Tjenesten omfatter også integrasjoner 
mot andre tjenester, og har i tillegg mulighet for å sende meldinger om fødsler og aborter til 
eksterne aktører. Brukere av tjenesten er jordmødre, leger, barnepleiere, sekretærer, 
sykepleiere, fysioterapeuter m.fl. ved kvinneklinikkene. 
Tjenesten er regionalt styrt og leveres i store trekk tjenesteorientert i Sykehuspartner HF. 

3.2.5.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Det vil utredes muligheter for konsolidering av databaser og samlokalisering av servere for 
Partus, Neonatal og Milou. Hvilke utslag dette gir for Sykehuspartner HF avhenger av hvilket 
alternativ man velger, med mulighet for at drift og forvaltning blir mer effektive. Det er også 
et mål for perioden at man velger en regional løsning for fosterovervåking, og med det kan 
man overta drift/forvaltning i Sykehuspartner HF og deretter spares hvert helseforetak for 
den lokale drift og forvaltningen. Det er også et utviklingstrekk for tjenesten at 
Sykehuspartner HFs ansvar for forvaltning og brukerservice økes, og avlaster sykehusene. 
 
Det er en trend at man som spesialisthelsetjeneste skal kunne monitorere (overvåke) mer 
hjemme hos pasientene, noe som er meget aktuelt for gravide kvinner. Man ønsker også å 
knytte seg til flere innbyggertjenester, samt bedre kommunikasjonen til kommunene, 
fastleger og helsestasjoner. Trinn 2 av automatisk tildeling av fødselsnummer vil settes i 
produksjon i perioden. Alle disse løsningene vil kreve flere integrasjoner, og mer 
kompetanse vil utvikles tverrfaglig hos Sykehuspartner HF. 
 

 
Figur 16 
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3.2.6 Prehospital 

3.2.6.1 Status 

Prehospital IKT handler om IKT systemer innenfor helse som er utenfor selve sykehuset. Her 
finner vi blant annet kunder som alle Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentralene (AMK / 
113) og ambulansetjenestene (helikopter, motorsykler, båter, biler, sykler etc.), akuttmottak 
og legevakt i hele Helse Sør-Øst RHF. Disse systemene gjør det mulig for en AMK sentral å ta 
imot henvendelser fra pasienter (publikum) og få sendt ambulanseressurser til hendelser og 
nødsituasjoner. I tillegg ligger pasienttransport under pre-hospitale tjenester.  

3.2.6.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Det vil komme en økning i drift- og forvaltningsoppgaver på området framover, spesielt i 
forbindelse med ambulansejournal og økt testing og verifikasjon av alle applikasjoner for å 
sikre stabile tjenesteleveranser. Prehospital-IKT tok over driftsansvaret for Mobimed 
(Prehospital-EPJ til VVHF) 1. januar 2018 og det planlegges å ta inn flere tjenester som 
Mobimed, Bliksund, Mobimed/Stemi, Lifenet fra foretakene. 
 
Videre fremover jobbes det på nasjonalt plan med mobile nettverksløsninger og det er 
nødvendig å få erstattet flere av dagens kjernesystemer på AMK. Om dette realiseres vil det 
medføre økt aktivitet for Sykehuspartner HF. 
 
Det er en økende trend at mer avansert medisinsk behandling skjer utenfor sykehus 
(prehospitalt) og dette medfører et større behov for mobile IKT løsninger, inkludert MTU 
som kan understøtte behandling av pasienter både i en akutt fase og i et mere planlagt løp. 
AMK sentralene ser også behovet for beslutningstøtte som for eksempel kan understøtte 
medisinsk rådgivning i den direkte pasientkontakten og prediksjon for bedre utnyttelse av 
ambulansekapasiteten.  
 

 
Figur 17 
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3.3 Administrative tjenester  

3.3.1 Økonomi, innkjøp og logistikk 

3.3.1.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres det et sett av applikasjonstjenester som understøtter 
økonomi, innkjøp- og logistikkfunksjonen i foretaksgruppen. I tillegg til de tradisjonelle ERP-
applikasjonene, inneholder porteføljen en del applikasjoner som er spesielle for 
spesialisthelsetjenesten, f.eks. verktøy for DRG-beregninger. Denne porteføljen består både 
av regionale, standardiserte applikasjoner og et stort antall lokale applikasjoner.  

3.3.1.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Utviklingen av denne tjenesten styres i stor grad av Digital fornying gjennom ERP-prosjektet 
som skal sikre en felles regional ERP-løsning. Prosjektet har en vedtatt utviklingsplan som i 
liten grad påvirker behov for IKT-tjenester fra Sykehuspartner HF da drift og 
systemforvaltning utføres av ekstern leverandør.  
 
Tjenesten beskrives nærmere i kapittel 5 der tallene for virksomhetsområdet HRØR 
beskrives samlet.   

3.3.2 HR 

3.3.2.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres IKT-tjenestene som benyttes i foretaksgruppen for å 
understøtte HR-området i helseregionen. I tillegg til IKT-støtte for de tradisjonelle HR-
tjenestene, lønn og personaladministrasjon, består kundetjenesten også av avanserte IKT-
tjenester for ressursstyring og kompetanseutvikling. De fleste av tjenestene er regionale 
fellestjenester, men det finnes også et knippe lokale tjenester som dekker spesielle 
behov. Det er i liten grad potensiale for store gevinster på grunn av standardisering og 
konsolidering innenfor denne kundetjenesten.   

3.3.2.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

De fleste store tjenestene i porteføljen leveres av ekstern leverandør, med unntak av 
ressursstyringstjenesten og læringsportalen. For de eksternt leverte tjenestene finnes det 
p.t. ingen planer som vil få nevneverdig effekter for ressursbehovet til drift og forvaltning i 
langtidsperioden. Mot slutten av langtidsperioden må det imidlertid gjennomføres en re-
anskaffelse av de største, sentrale tjenestene som sannsynligvis vil få effekt fra 2023 og 
utover.  
 
I løpet av langtidsperioden skal det også etableres flere nye tjenester som kan påvirke 
ressursbehovet i Sykehuspartner HF mot slutten av perioden. Blant annet skal det etableres;  

 en helt ny plattform for kompetanseplaner og medarbeiderutvikling 

 ny løsning for administrasjon av Praksisplasser 

 ny løsning for Sykemeldingsoppfølging – DigiSYFO (myndighetspålagt) 
P.t. er det ikke kjent hva dette konkret betyr ressursmessig for behovet for ressurser fra 
Sykehuspartner HF etter at tjenestene er tatt i bruk. Dette vil konkretiseres gjennom 2018 
slik at dette kan synliggjøres i neste ØLP for perioden 2020 -2023.  
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Tjenesten beskrives nærmere i kapittel 8 der tallene for virksomhetsområdet HRØR 
beskrives samlet i en egen seksjon. 

3.3.3 Virksomhetsstyring, kvalitetsstøtte og samhandling 

3.3.3.1 Status 

Gjennom denne porteføljen leveres det sett av applikasjoner med hensikt å understøtte 
foretakenes behov knyttet til å styre sine virksomheter, samt ivareta god kvalitet i alle ledd. 
Porteføljen inkluderer også publiserings og samhandlingsløsninger.  

3.3.3.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Porteføljen består av stort antall applikasjoner og det er liten grad av regionalisering og 
standardisering.  
De regionaliserte løsningene er regional sak/arkiv, CA PPM, LRA/PKI og Tjenesten LIV 
(Regionalt DVH).  For øvrige fagområder finnes det fortsatt mange lokale løsninger som er 
krevende å drifte og forvalte.  

– Publisering og samhandlingsverktøy 
– Det forutsettes at det besluttes hvilke regionale plattformer som skal 

benyttes eller etableres (Intranett, intern samhandling, samhandling på tvers, 
samhandling eksternt, publisering på tvers av HF og til befolkningen) og at 
alle HF tar i bruk de regionale løsningene. 

– Vi forventer at det etableres regionale tjenester for Intranett og samhandling 
i løpet av perioden. Etableringen av regionale plattformer muliggjør 
etablering av lettvekts-IKT i mye større grad enn tidligere. Her forventes det 
et stort trykk.  

– Vi er selv applikasjonsleverandøren og utvikler alt internt.  
– Det anbefales en økning med 5 nye ansatte under kommende femårsperiode  

• Seksjonen har en rekke mindre tjenester i tillegg, og det er estimert at seksjonen har 
et vekstbehov på 30 FTE i perioden på grunn av nye tjenester som seksjonen vi få 
ansvar for samt økt behov for kontroll ifm innføringen av GDPR og generelle økte 
sikkerhetskrav.  

• Det må imidlertid legges vekt på effektivisering og at områder arbeidsoppgaver 
flyttes fra seksjonen til andre enheter i Sykehuspartner HF i perioden. Det er derfor 
lagt inn et vekstbehov på 10 FTE fordelt på DVH og SharePoint  (7 DVH og 3 
SharePoint) 

 
Det forventes vesentlig standardisering av porteføljen i langtidsperioden, noe som bidrar til 
at Sykehuspartner HF vil få effektiviseringsgevinster når tjenestene er konsoliderte. I 
henhold til gjeldende plan for konsolidering, vil dette i stor grad skje etter planperiodens 
slutt. Samtidig er det en økende kompleksitet i nyere løsninger som gir høyere kostander og 
lavere effektiviseringsgevinster. 
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For tjenesteområdet analyseløsninger (Business Intelligence, kunstig intelligens og 
maskinlæring) står foretaksgruppen midt inne i et paradigmeskifte1 som vil kreve svært mye 
av Sykehuspartner HF for at foretaksgruppen skal kunne ta del i utviklingen. Skal 
Sykehuspartner HF skal være i stand til å levere i henhold til regionen sine behov på en 
smidig måte samtidig som IKT-sikkerhet og personvern ivaretas er det behov for en 
betydelig styrking av kapasiteten. Dette er også i tråd med de regionale føringene som 
prosjektet «Videreutvikling av regionalt datavarehus» legger opp til. Det anslås et behov for 
en økning på i alt 19 FTE i langtidsperioden for å ivareta denne utviklingen. 
 

 
Figur 18 

3.4 IT basis tjenester 
IT basistjenester inkluderer 3 kundetjenester: Digital arbeidsplass, infrastrukturplattform og 
felles applikasjonskomponenter. I økonomisk langtidsplan er tjenestene vurdert under ett. 
Kostnadsbildet for IT basis tjenester inneholder både kostnadene til sikker og stabil drift, 
håndtering av dagens risikobilde i driften, nye behov hos helseforetakene, samt 
infrastrukturmodernisering, hvor programmet vil bidra med et helt vesentlig løft gjennom 
eliminering av teknisk gjeld og etablering av løpende livssyklusforvaltning. 
Virksomhetsoverdragelsen av bemanning fra ØLP 2018-2021 er fjernet som følge av 
gjeldende planer for modernisering. 
 
For IT basis tjenester gjelder, som synliggjort i «Investeringsnotatet 2018» fra Styresak 077-
2017, at reinvesteringsnivået (den tekniske verdi) som et minimum må følge 
avskrivningstakten på investeringer i infrastruktur. Konsekvensene av manglende 
livssyklushåndtering av både infrastruktur og tjenester gir teknologisk gjeld som 
akkumuleres og kan føre til ytterligere merkostnader og øke risikoen i driften. Et forventet 
reinvesteringsnivå for infrastrukturen er satt ut fra avskrivningstakten på anleggsmassen, og 
er synliggjort i kapittel 5 Investeringer.  
 

                                                      
 
1 Ref. BigMed-prosjektet eller https://www.helse-sorost.no/nyheter/kunstig-intelligens-kan-redde-liv 
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Figur 19 

3.4.1.1 Status 

IT basistjenester leverer det grunnleggende sett av tjenester (og utstyr) som en bruker i 
foretaksgruppen anvender for å få tilgang til tjenester levert i øvrige (funksjonelle) 
porteføljer, inkludert mobilitet, telefoni, samhandlingsløsninger og portaler. I tillegg leveres 
et sett av grunnleggende infrastrukturtjenester som bærer for all annen IKT. Dette 
inkluderer datasenter og hosting, nettverksinfrastruktur, back-end av telekom og 
arbeidsflate, database samt automatisering av infrastrukturtjenester. Til slutt omfatter IT -
basistjenester grunnleggende og felles applikasjonsnære komponenter som andre tjenester 
benytter seg av. Dette inkluderer integrasjonsplattform, komponenter for identitet, 
autorisasjon og tilgangsstyring, overvåkning, registre for grunndata og kodeverk, 
testtjenester og automatisert applikasjonsdrift. 

3.4.1.2 Tjenestens forventede utvikling i ØLP-perioden 

Overordnet er det behov for vesentlig standardisering og modernisering av IT 
Basistjenestene. Det er etterslep i forbindelse med livssyklushåndtering og utgått support på 
utstyr, som vil kreve både investeringsmidler og arbeidsinnsats i planperioden. 
 
I tillegg er det behov for å forbedre muligheten til å levere fremtidsrettede, moderne 
infrastrukturtjenester til foretakene. Dette vil bety å kunne levere på økt etterspørsel, nye 
og endrede behov og høyere forventninger til hvordan man kan benytte teknologi i 
pasientbehandlingen. 
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4 Nye tjenesteområder og spesielle satsninger 

4.1 Styrking av intern kapasitet  
Gjennom de senere år har Helse Sør-Øst RHF signalisert et ønske om en bedre balanse 
mellom bruk av interne og eksterne ressurser til prioriterte utviklingsområder samtidig som 
det har vært fokus på å begrense veksten i antall FTE er i Sykehuspartner HF. Det har vært 
en bevisst strategi å styre ressurskapasiteten til prioriterte utviklingsområder med bruk av 
ekstern bistand i markedet for å supplere egen kapasitet. Bruk av ekstern bistand er 
benyttet for å dekke midlertidig underkapasitet og for å dekke spesialistkompetanse som 
Sykehuspartner HF ikke har eller ser som strategisk viktig å utvikle. Spesialistkompetansen 
kan være leverandørspesifikt innen en applikasjon, database eller oppgaveorientert.  
 
Sykehuspartner HF har hatt som mål å bemanne opp viktige posisjoner i programmer og 
prosjekter og har til dels lyktes med det. Som eksempel har det vært prioritert å unngå at 
eksterne konsulenter leder store prosjekter og programmer, men i stedet fylles rollen av 
egne ansatte.  Dette har Sykehuspartner HF sammen med Digital Fornying i stor grad lykkes 
med, mens det på andre områder som PMO, sikkerhet, arkitektur og test/release i for stor 
grad har vært benyttet eksterne.  
  
Oppdrags- og bestillerdokumentet (OBD) har de siste årene satt krav om at minst 55% av all 
kapasitet som benyttet til utviklingsområdene skal bestå av interne medarbeidere. Dette 
måltallet er vurdert å være lavt, men Sykehuspartner HF har likevel ikke klart å møte dette 
kravet. I tidligere diskusjoner med Helse Sør-Øst RHF har det blitt gitt uttrykk for at en 
sunnere balanse mellom bruk av interne versus eksterne ansatte bør være 70% interne og 
30% eksterne. En slik fordeling vil gi foretaksgruppen positive effekter i form av 
kompetansebygging, erfaringslæring, økt eierskap til leveransene, lavere 
gjennomføringskostnad og dermed lavere avskrivningskostnad for prosjektene. Med 
omfanget av modernisering og byggeprosjekter som er under planlegging, er det 
Sykehuspartner HFs vurdering at det vil være lav risiko for å sitte med overkapasitet i 
Sykehuspartner HF. Det er også andre effekter av å ikke benytte eksterne i så stort omfang 
med hensyn på styring og effektiv bruk av tid, unngåelse av kostnadsdrivende vekst som 
følge av prosjektressursinnsalg etc. Eksterne konsulenter har en tendens til å ønske seg 
prosjekter rigget for lavere risiko og mer omstendelig gjennomføring som bidrar til å fordyre 
prosjektene.  Ved bruk av interne ressurser blir kompetansen igjen i foretaksgruppen og 
dette gir mulighet for gjenbruk og i større grad erfaringslæring. 
  
I ØLP for 2018-2021 ble det lagt opp til en økning av kapasitet til regionale utviklingsbehov 
gjennom perioden. Utviklingen var tilpasset øyeblikksbildet man visste om 
prosjektporteføljen på det tidspunktet. I ØLP 2018-2021 ble det lagt til grunn at 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) skulle overta infrastrukturdriften og 
videreutvikling av denne. Derfor ble reduksjon i kapasitet til denne typen prosjekter lagt til 
grunn i ØLP 2018-2021. I påvente av at alternativet for videreføring av IKT 
infrastrukturmoderniseringen besluttes vil Sykehuspartner HF sommeren 2018 kunne starte 
etableringen av programorganisasjonen for oppgavene som er felles for begge 
alternativene. Sykehuspartner HF vil komme tilbake med finansiering av programmet når 
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alternativet er valgt. Programmet bygges opp trinnvis slik at kapasiteten veksles opp i takt 
med at prosjektporteføljen utvikles.  
Videre var det i forrige planperiode ikke tilstrekkelig kjent omfanget og planer for 
byggeprosjekter innen nye sykehus, og det var heller ikke lagt til grunn den kraftige 
forbedringen og styrkingen av informasjonssikkerheten i dagens infrastruktur i regionen 
som planlegges i dag. 
 
I ØLP 2019-2022 er det lagt til grunn at Sykehuspartner HF skal sikre gjennomføring av 
porteføljen som består av Digital fornying, infrastrukturmodernisering, IKT til 
byggeprosjekter og informasjonssikkerhetstiltak. Denne porteføljen skal leveres med en 
kostnadseffektiv bruk av interne og eksterne i regionen. Dette betyr at Sykehuspartner HFs 
utviklingskapasitet bør økes til å dekke 70% av ressursbehovet gjennom ØLP-perioden.  
Konsekvensen av dette er at Sykehuspartner HF må satse på intern kompetanseutvikling og 
rekruttering av nye medarbeidere for å møte utfordringene. 
Det er lagt til grunn følgende for ØLP-perioden 2019-2022 i forhold til foregående ØLP-
periode: 

 Digital fornying vil ha et redusert ressurspådrag 

 Infrastrukturmoderniseringen (både CMO og FMO) vil ha et økt ressursbehov 

 Informasjonssikkerhetstiltak vil ha et økt ressursbehov i første del av perioden  

 IKT til sykehusbyggeprosjekter vil øke vesentlig i perioden 

 Leveranseoppdrag og SLA vil holde seg på samme nivå eller øke noe 
 

Det vil være en vekselvirkning mellom de opplistende satsingsområdene som gjør at 
områdene må sees i sammenheng. 
Videre ser vi at det er områder som må styrkes i regionen som følge av både GDPR og 
styringen av infrastruktur i regionen. Det vil være økt behov for tekniske designressurser, og 
styring av testmiljø må vesentlig styrkes og gjennomføres med anonymiserte data. 
 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2027

Illustrasjon - behov i prioriterte programmer

Digital Fornying Sikkerhet Modernisering Byggeprosjekter Leveranseoppdrag SLA
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Figur 20: Illustrasjon av behov for ressurser til utvikling i prioriterte programmer fram mot 
2027 (basert på det Sykehuspartner HF kjenner til av behov i dag) 
 
Sykehuspartner HFs bidrag innen nye tjenesteområder vil være styrt av Helse Sør-Øst RHF, 
og være basert på helhetlige betraktninger i regionen. Det er således ikke interne behov i 
Sykehuspartner HF som ligger til grunn, men en kost-nyttevurdering av hva som helhetlig gir 
best ressursutnyttelse og lavest totalkostnad på tvers i regionen. 

4.1.1 Datavarehus/BI 

Datavarehus/Business Intelligence er et satsningsområde i Helse Sør-Øst RHF og det er 
svært stor etterspørsel etter tjenester innenfor området. For at Sykehuspartner HF skal 
være i stand til å levere i henhold til regionen sine behov på en smidig måte samtidig som 
IKT-sikkerhet og personvern ivaretas er det behov for en betydelig styrking av kapasiteten. 
Dette er også i tråd med de regionale føringene som prosjektet «Videreutvikling av regionalt 
datavarehus» legger opp til. Det anslås et behov for en økning på i alt 19 FTE i 
langtidsperioden for å ivareta denne utviklingen.  

4.1.2 Støtte for forskning og innovasjon 

Det er stor etterspørsel etter en selvbetjent plattform og en rekke tjenester for å 
understøtte et økende behov knyttet til innovasjons- og forskningsaktivitetene i regionen. 
Dette inkluderer tjenester for tilgjengeliggjøring (grensesnitt, avtaler, prosess, rådgivning) av 
data med API-grensesnitt på sikret måte. Plattformen og tjenestene understøtter også 
satsingen på lettvekts-IKT i regionen, idet lettvekts-IKT kjennetegner mange av både 
innovasjons- og forskningsprosjektene i dag. 

4.1.3 Sykehusbygg 

Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre flere store byggeprosjekter i planperioden. Nye 
bygninger krever utrulling og implementering av nye IKT-løsninger, samt bredding av de 
regionaliserte standardløsningene. Sykehuspartner HF er allerede godt i gang med leveranse 
av IKT til Tønsberg-prosjektet og arbeider sammen med Sykehusbygg HF for å rigge IKT-
prosjektene for byggeprosjektet Nytt Drammenssykehus og endringene ved Oslo 
Universitetssykehus HF. 

 
Figur 21 
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4.1.4 Informasjonssikkerhet og personvern 

Innenfor området informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring har Sykehuspartner 
HF identifisert flere tiltak og satsninger som skal gjennomføres i planperioden. Omfang og 
planer er i tråd med OBD, og arbeidet er organisert i et eget program (ISOP). Satsningen 
innebærer også en oppbygging av forvaltning, kapasitet og kompetanse i linja, og 
ressurspådraget er forventet å øke utover i planperioden. 

4.1.5 Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT 

Eksisterende risikoforhold i dagens drift krever at det gjennomføres flere 
forbedringsaktiviteter enn tidligere planlagt, i påvente at infrastrukturmodernisering. De 
indentifiserte risikoområdene er innen tjenestestyring, teknologi, prosess og 
informasjonssikkerhet, og det er identifisert en rekke tiltak for å redusere risikobildet. 
Dette arbeidet vil kreve kapasitet fra Sykehuspartner HFs linje, og ytterligere investeringer 
til utskiftning og oppgradering. Eksempler på tiltak er sanering, oppgradering og patching av 
applikasjoner og servere, utbedring av redundans på kritiske tjenester, implementering av 
prosesser for å sikre etterlevelse av sikkerhetskrav og krav til infrastruktur, samt forbedring 
av master data management og prosessetterlevelse. 
 
Omfanget av dette arbeidet vil kreve mye av Sykehuspartner HF i planperioden. 
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5 HR, økonomi og regnskap 
Virksomhetsområdet HR, Økonomi og Regnskap følges opp samlet i løpende rapporteringer. 
Under følger en oppsummering og beskrivelses av de kundetjenester som 
virksomhetsområdet er ansvarlig for. 
  

 
Figur 22: Resultatregnskap HRØR 
 
Innenfor HR-tjenester er det gjennom flere år jobbet strukturert for å sikre en effektiv 
leveranse av støttetjenester gjennom stordriftsfordeler og konsolidering av oppgaver. Flere 
tjenester er i vekst og eller øker i omfang. Bemanningsutviklingen viser likevel en reduksjon i 
planperioden noe som representerer en effektivisering. 
 

 
Figur 23: Bemanningsutvikling 2019-2022. 
 
Opp- og nedbemanning følges nøye for å opprettholde sikker og stabil drift. Alle 
bemanningstall er hensyntatt i resultatoppstillingen. 

5.1.1 HR-tjenester 

Innenfor de etablerte HR-tjenestene reduseres bemanningen i ØLP perioden med 25 FTE fra 
204 til 180. I perioden 2018-2022 gir dette en reduksjon på 33 FTE. Reduksjonen i 
bemanning forutsetter at NAV prosjekt (DigiSyfo – digitalisering av sykefraværsoppfølging) 
gjennomføres som planlagt og at virksomhetsområdet tar i bruk teknologi som understøtter 
økt grad av automatiserte og digitaliserte arbeidsprosesser. 

HR, Økonomi og Regnskap

tNOK B2018 2019 2020 2021 2022

Basisramme  9 009  1 854   236   59   

Driftsinntekter  382 992  412 649  424 919  453 916  443 457

Konsulentinntekt  4 476  14 088  14 092  10 674  10 701

Sum driftsinntekter  396 477  428 591  439 247  464 650  454 158

Lønn til fast ansatte  132 348  135 985  134 919  132 253  126 921

Overtid og ekstrahjelp  3 148  3 234  3 209  3 145  3 019

Pensjon inkl aga  23 219  23 858  23 670  23 203  22 267

Offentlig tilskudd og refusjoner - 3 083 - 3 168 - 3 143 - 3 081 - 2 957

Annen lønn  26 704  27 438  27 223  26 685  25 609

Varekostnad           

Avskrivninger  47 948  60 031  70 476  98 952  95 809

Service og vedlikehold  123 565  130 870  132 675  136 469  136 469

Ekstern bistand  2 276  5 276  5 276  2 276  2 276

Andre driftskostnader  35 087  34 568  34 443  34 247  34 244

Sum driftskostnader  391 212  418 091  428 747  454 150  443 658

Driftsresultat  5 264  10 500  10 500  10 500  10 500

Nettofinans         

Resultat  5 264  10 500  10 500  10 500  10 500

FTE B2018 2019 2020 2021 2022

HRØR Stab 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

HR-tjenester 204,1 200,1 195,1 190,1 180,1

Økonomi- og Logistikk tjenester 34,0 37,0 40,0 40,0 40,0

Råggivningstjenester 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Sum FTE 254,6 255,1 253,1 248,1 238,1
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Produksjonsvolum har i tidligere planer basert seg på 90 000 lønn- og trekkoppgaver (LTO). 
For denne planperioden økes tallet til 92000 LTO. Dette samsvarer med tellinger for 2016 og 
2017. Antallet ligger til grunn for beregnet bemanning og kalkulert tjenestepris. Endringer i 
antall LTO i planperioden vil derfor kunne medføre endringer i tjenestepris. 
 
Planmessig og strukturert arbeid har redusert kostnadene internt i produksjonen samtidig 
som antall lønnsmottakere håndtert per medarbeider øker. Dette er målt som antall lønn- 
og trekkoppgaver per medarbeider.  De senere årene har området hatt en god økning i 
produktivitet, dette uttrykt som antall LTO per medarbeider. 
 

  
Figur 24: produksjon av LTO per medarbeider 
 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomføres det en ekstern årlig revisjon av leveransene 
knyttet til HR lønn og refusjon. Resultatene viser en stadig mer kostnadseffektiv leveranse. 
Stadig bedre prosesser og større grad av automatisering i arbeidet sikrer høyere kvalitet i 
leveransene, noe som gjenspeiles i at antallet henvendelser til brukerstøtte reduseres.  
 

 
Figur 25: HR-tjenester; Pris per Lønn- og trekkoppgave 
 

Inntekter HR-tjenester / 92000 LTO B2018 2019 2020 2021 2022

Eksisterende HR-tjenester kr 3 040,60 kr 2 900,40 kr 2 871,00 kr 2 852,10 kr 2 781,30

Kompetansetjenesten: Kompetanseportal kr 59,90 kr 143,00 kr 155,30 kr 156,70 kr 158,40

Pris per LTO kr 3 100,50 kr 3 043,40 kr 3 026,30 kr 3 008,80 kr 2 939,70

Antall lønns og trekkoppgave per medarbeider 
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Kompetansetjenesten etableres i henhold til nasjonale og regionale planer om å understøtte 
legenes spesialistutdannelse (LIS). Tjenesten er under vekst, og i henhold til eksisterende 
planer vil tjenesten stabiliseres i løpet av 2019. Kalkulert tjenestepris bygger på 
prosjektestimat (2015). Det vurderes et økt omfang av tjenesten, men dette er ikke 
hensyntatt i bemanning og økonomitall for planperioden.  
 
Eventuelt økt tjenesteomfang vil kunne omfatte en utvidelse av eksisterende 
kompetansetjeneste til å omfatte kompetanseplaner for andre yrkesgrupper enn LIS, samt 
mulig felles regional utvikling og forvaltning av digitale opplæringskonsepter innenfor flere 
fagfelt. Det foreligger ikke endelige beslutninger, så gjeldende plan tar derfor ikke høyde for 
dette.  
 
I løpet av planperioden vil det være behov for å ta stilling til om det skal gjennomføres en 
nyanskaffelse, eller en reforhandling av drift og vedlikehold av eksisterende systemløsninger 
for produksjonen av HR-tjenester. Ressursbehov knyttet til dette er ikke hensyntatt i 
resultatoppstillingen for planperioden.. 
 
Oppsummert er det for HR-tjenester lagt inn en vekst på totalt 1 FTE innenfor 
Kompetansetjenesten i perioden 2019-2022, og en reduksjon på 25 FTE gjennom 
effektivisering av etablerte tjenester. Dette gir samlet sett en reduksjon på 24 FTE innenfor 
virksomhetsområde HRØR i perioden 2019-2022. For perioden 2018-2022 er den samlede 
effektiviseringen beregnet til 32 FTE. 
 

 
Figur 26: Utvikling årsverk etablerte HR-tjenester i perioden 2015-2022 
 
 

 
Figur 27: Bemanningsutvikling HR-tjenester (2018) 2019-2022. 

FTE B2018 2019 2020 2021 2022

HR-tjenester 204,1 200,1 195,1 190,1 180,1

Sum nye ÅV i planperioden 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Sum effektivisering i planperioden 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -10,0

Netto effektivisering 2018-2022 -8,0 -12,0 -17,0 -22,0 -32,0
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5.1.2 Rådgivningstjenester 

Tjenesten omfatter bemanning i forbindelse med leveranser inn mot regionalt prosjekt for 
tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjekt (TRP), leveranse av HR-styringsinformasjon og 
interne støttefunksjoner inn mot HR-tjenester og Økonomi- og Logistikk-tjenesten.  
 
For Tilgjengelighetsprosjektet (Ventetid og fristbrudd) under virksomhetsområde HRØR, 
forutsettes det helårsdrift i årene 2018-2021. 
 

 
Figur 28: Bemanningsutvikling (2018) 2019-2022. 

5.1.3 Økonomi- og logistikk-tjenester 

Det vil i perioden frem mot 2021 være fokus på oppbygging av en Regional økonomi- og 
logistikktjeneste samt å sikre en kostnadseffektiv leveranse av denne tjenesten. Alle tall 
bygger på prosjektplan per januar 2018. Fra 1. januar 2017 ble områdene ERP-
systemleveranse, MDM og Logistikk (forsyningssenter) samlet i virksomhetsområde HRØR 
og utgjør samlet sett den regionale økonomi- og logistikktjenesten.  
 
1. november 2018 skal Vestre Viken HF ta i bruk denne tjenesten som det åttende 
helseforetaket i regionen og dette utgjør ca. 50 % av det totale volumet av 
brukere/transaksjoner i Helse Sør-Øst RHF. Frem til 2021 skal regional ERP-løsning innføres i 
samtlige foretak i Helse Sør-Øst RHF og antall årsverk i forvaltningen er planlagt å øke fra 12 
FTE i 2017 til totalt 21 FTE i 2021 i takt med utrullingsplanen. Økningen forutsetter dagens 
omfang av tjenester. En utvidelse av tjenesteomfanget vil kunne påvirke behovet for årsverk 
i forvaltningen, eksempelvis en utvidelse av support/forvaltning av rapportering og analyse 
gjennom BI-Apps.  
 

 
Figur 29: Endring i avskrivninger i perioden 2018-2022 er i stor grad knyttet til utrulling. 
 
Det legges videre til grunn at arbeidet knyttet til produksjon av ERP-varekatalog (MDM) vil 
øke i omfang etter hvert som flere foretak tar regional ERP i bruk. Det forventes en økning i 
perioden fra 7 FTE i 2018 til 9 FTE i 2021 innenfor dette området, gitt dagens 
forvaltningsmodell. Sykehuspartner HF har på oppdrag av Helse Sør-Øst RHF utredet 
mulighetene for en endring av forvaltningsmodell for varekatalog, og dette kan påvirke 

FTE B2018 2019 2020 2021 2022

Råggivningstjenester 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Sum nye ÅV i planperioden 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Akkumulert vekst i perioden 2018-2022 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

(tall i MNOK) B2018 2019 2020 2021 2022

Logistikk- og MDM-tj.   32   32   32   32   32

ERP-tjenesten:  34 979  37 255  37 560  40 354  40 354
Eksisterende foretak  5 183  6 777  6 777  8 305  8 305

Nye/ vekst i foretak   262  3 166  5 300  13 475  13 475

Felles avtaleskonader  20 939  20 020  19 158  18 574  18 574

RHF (mellomfinansiering)  8 596  7 292  6 325     

Total  35 011  37 287  37 592  40 386  40 386

Sum ERP-tj. ekskl. SP HF  34 183  36 253  36 558  39 154  39 154

Avskrivninger - Økonomi-, innkjøp-, og logistikk-tjenester
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bemanningsbehovet knyttet til forvaltning av varekatalog. Beslutning om fremtidig 
forvaltningsmodell forventes å bli tatt i løpet av 2018. 
 
Det forventes en økning i omsetningen ved forsyningssenteret i ØLP-perioden fra dagens 
nivå på 750 MNOK til 1,2 Milliarder kroner (inkl MVA). En økning i omsetningsvolumet stiller 
høyere krav til utførelse av sortimentsanalyser og implementering av nye kategorier og 
sortimentsområder sammenlignet med dagens nivå. Videre kreves en økt innsats for å ta ut 
stordriftsfordeler og gevinster i Forsyningssenteret gjennom lavere priser, oppfølging av 
avtalesortiment og sørge for avtaleimplementering på Forsyningssenteret. Det er estimert 
en økning på 2 FTE knyttet til økt omsetning og økt fokus på gevinstrealisering i perioden. 
 
Forbedring av forsyningsprosesser i tråd med regionalt målbilde for vareforsyning til 
helseforetakene, arbeid knyttet til utrulling av ny lastebærer og avdelingspakkelogistikk 
medfører en økning av 1 årsverk innen logistikkområdet i perioden.  Dette behovet vil 
avhenge av beslutning om utrullingsplan for avdelingspakkelogistikk.   
Det vil være et investeringsbehov knyttet til å etablere løsning og kjøp av egnede 
lastebærere for effektiv vareforsyning som ikke er hensyntatt i tallene..  
For økonomi- og logistikktjenesten vil oppbemanning i Sykehuspartner HF måtte tilpasses til 
enhver tid gjeldende utrullingsplan for regional ERP-tjeneste, lastebærer osv. 
 

 
Figur 30: Bemanningsutvikling 2019-2022. 
 
 

  

FTE B2018 2019 2020 2021 2022

Økonomi- og Logistikk tjenester 34,0 37,0 40,0 40,0 40,0

Sum nye ÅV i planperioden 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0

Akkumulert vekst i perioden 2018-2022 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0
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6 Likviditet og soliditet 
Sykehuspartner HF er selvfinansierende ved at hele driften fordeles og dekkes av HF i Helse 
Sør-Øst RHF. Det forutsettes videre at budsjetterte egne investeringer dekkes av 
basislikviditeten og at eventuelt andre investeringer som overføres Sykehuspartner ikke 
medfører kontantutbetalinger. 
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7 Investeringer 
Det er stor usikkerhet knyttet til investeringsbehovet i ØLP perioden, hovedsakelig grunnet 
Infrastrukturmoderniseringen, hvor det p.t. ikke er tatt noen beslutning på hvorvidt avtalen 
med DXC skal videreføres eller ei. Vi ser også et økt behov for investeringer relatert til bl.a. 
følgende forhold: 

 Etterslepsbehov som følge av flere år med lave driftsinvesteringer i påvente av 
Infrastrukturmoderniseringen. Det er et økende behov for investering i utstyr som er 
utdatert (EOS/EOL). Innspillet tar høyde for kjøp av ny lisenser fra Oracle og 
Microsoft, inkludert Windows 10 oppdateringer. 

 Sykehuspartner HF vil uansett valg av alternativ, drifte eksisterende plattform. Da 
ikke alle applikasjoner vil kunne flyttes til ny, modernisert plattform grunnet 
lønnsomhet eller tekniske/sikkerhetsmessige årsaker, vil Sykehuspartner HF måtte 
reinvestere noe også i eksisterende plattform. Det antas at ca. 20% av 
applikasjonsporteføljen vil driftes videre i eksisterende plattform. 

 Økt investeringsbehov grunnet sikkerhetstiltak 

 Behov for investeringer i interne løsninger for å kunne effektivisere og automatisere 
 

 
Figur 31: Planlagte investeringer i ØLP, 2019-2022 
 
Investeringsbehovet i forrige ØLP var vesentlig lavere da infrastrukturtjenestene (inkludert 
infrastrukturmodernisering) skulle settes ut til DXC og kjøpes som en tjeneste. I forrige ØLP 
var gjenstående investeringsbehov i Sykehuspartner HF satt til et minimumsnivå. 
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Figur 32: Planlagte investeringer i forrige ØLP, 2018-2021 
 


