
 
 

________________________________________________ 
Side 1 av 4 

 

 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 19. juni 2019 

 
 
 

SAK NR 040-2019 
 
 
BUDSJETT 2019 - OMDISPONERING 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret gir tilslutning til økning i investeringsbudsjettet for sikker og stabil drift med 
35,2 MNOK, inklusive MVA, gjennom omdisponeringer innen Sykehuspartner HFs 
investeringsbudsjett.  

2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for omdisponering av 
investeringsmidler innen Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett med Helse Sør-
Øst RHF.  

 
 
 
 
 
Skøyen, 12. juni 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg til styresak 040-2019 - Budsjett 2019 – omdisponering (unntatt offentlighet) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal fremme 
omdisponeringer mellom budsjettposter til Helse Sør-Øst RHF; «Midler kan kun 
omdisponeres mellom poster etter godkjennelse fra Helse Sør-Øst RHF.»  
 
Sykehuspartner HF investerer i sikker og stabil drift for å redusere teknisk gjeld, jf. også 
risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT, sak 033 – 2018. Sykehuspartner HF har vist 
gjennomføringskraft og gjort en innsats på dette området våren 2019, men det er fremdeles 
utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep for foreldet utstyr (End of Life (EoL)/End of 
Support (EoS)). I tillegg er det behov for å ivareta behov for vekst. Se sak 076-2018 og 092-
2018 (Budsjett 2019) og sak 008-2019 og 015-2019 (Økonomisk langtidsplan 2020 -2023).   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner økning i investeringsbudsjettet for 
sikker og stabil drift med 35,2 MNOK gjennom omdisponeringer innen Sykehuspartner HFs 
investeringsbudsjett. Administrerende direktør gis videre fullmakt til å avklare omdisponering 
av investeringsmidler innen Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst 
RHF. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF skal fremme omdisponeringer mellom budsjettposter til Helse Sør-Øst 
RHF, jf. Oppdrag og bestilling 2019. I Oppdrag og bestilling 2019 er Sykehuspartner HFs 
investeringsnivå fastsatt som følger: 
 

IKT-investeringer, tall i millioner kroner  
Budsjett 2019, 

inkl. MVA  

Sikker og stabil drift  140  

Digitalisering og effektivisering  20  

Periferiutstyr  148  

Infrastruktur regional IKT-prosjektportefølje  38  

Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP)  101  

Program for modernisering og standardisering (STIM)  200  

Standardisering og modernisering, testmiljø  5  

Telefonapparater (Oslo universitetssykehus HF)  27  

Andre behov pr kundetjeneste  (SLA/oppgradering)  47  

Sum investeringer Sykehuspartner HF 726  

 

I denne saken redegjøres det for omdisponeringer knyttet til behov for sikker og stabil drift 
pålydende 35,2 MNOK. Eventuelle behov utover dette vil fremmes for styret andre halvår.    
 

2.2. Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Sykehuspartner HF investerer i sikker og stabil drift for å redusere teknisk gjeld, jf. også 
risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT, sak 033-2018. Innenfor dette området 
oppsummeres rapporten som følger:  
 

«…Samtidig øker mengden teknisk gjeld kraftig, og flere komplekse problemstillinger 
kan gi fremtidige leveranseutfordringer dersom ikke rotårsakene blir løst. Funnene i 
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rapporten underbygger at det vil kreves betydelige endring på flere områder for å 
sikre at regionens infrastruktur og tjenester blir bærekraftige, og at Sykehuspartner 
HFs drift- og leveranseevne forblir stabil, sikker og i tråd med helseforetakenes 
behov…» 

 
Sykehuspartner HFs infrastruktur har fortsatt en stor andel løsninger som nærmer seg 
EoL/EoS. Dette er beskrevet blant annet i de økonomiske langtidsplanene som 
Sykehuspartner HF har fremlagt. I Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022 ble det, før program 
STIM var vedtatt, fremlagt et investeringsbehov knyttet til sikker og stabil drift på 235 MNOK 
i 2019. Dette nivået ble redusert til 203 MNOK i Budsjett 2019, sak 076-2018, og endelig 
140 MNOK i Revidert budsjett 2019, sak 092-2018. Reduksjonen er relatert til utkjøp av 
utstyr fra iMod-programmet i 2018. Behov for investeringer på dette området omtales også i 
sakene 008-2019 og 015-2019 (Økonomisk langtidsplan 2020 -2023), der Sykehuspartner 
HF foreslår å videreføre et nivå på 235 MNOK årlig i kommende fireårsperiode. 
 
Sykehuspartner HF har hatt stor gjennomføringskraft på dette området våren 2019, og ligger 
derfor foran planen som ligger til grunn for budsjettet, men det er fremdeles behov 
vedrørende foreldet utstyr og EoL/EoS som anbefales håndtert i 2019.  
 
Av investeringsbudsjettet på 726 MNOK i 2019 er 140 MNOK disponert til sikker og stabil 
drift. Det vurderes nå at dette nivået ikke er tilstrekkelig både i forhold til utskiftning av 
foreldet utstyr og for nødvendige kapasitetsutvidelser. Det er per mai 2019 påløpt 101 
MNOK og forpliktet investeringer på 33 MNOK som ikke er bokført. Dette gir et 
handlingsrom ut året på 6 MNOK. Investeringsmidlene er disponert som følger: 
 

 Forpliktelser inngått i 2018. Dette gjelder lisenser for foretaksgruppen, 48,6 MNOK, 
samt infrastruktur knyttet til idriftsetting utstyr fra iMod, 8 MNOK, samlet 56,6 MNOK.  

 Behov for erstatning av utstyr som har nådd eller er på overtid i forhold til teknisk 
livslengde og utstyr der produsent eller vedlikeholdsleverandør har avsluttet sin 
produktutvikling og/eller support, med det til følge at teknisk vedlikehold opphører   
eller utvikling og distribusjon av sikkerhetsoppgraderinger opphører. Dette gjelder 
utstyr knyttet til telekommunikasjon ved flere helseforetak; AMK, sentralbord og 
trådløs telefoni, 10,3 MNOK, datakommunikasjon, 16,6 MNOK, datalagring 6 MNOK 
samt dataservere og sikkerhet; servere, databaseservere og etablering maskinvare 
regional citrix-plattform, 33,4 MNOK, samlet 66,3 MNOK.   

 Ivaretakelse av vekstbehov som ikke kan realiseres innenfor budsjett for ytelse og 
kapasitet. Dette gjelder innen datakommunikasjon, switcher, samt infrastruktur, 
kapasitet datarom, samlet 11,1 MNOK. 

 Avsatt til uforutsette behov/brekkasje, 6 MNOK. 
For ytterligere detaljering, se vedlegg.  

 
Sykehuspartner HF har anslått totalbehovet for utvidelse av investeringsbudsjettet til sikker 
og stabil drift i 2019 til om lag 115 MNOK. Totalbehovet er rangert, og de høyest prioriterte 
tiltakene utgjør 35,2 MNOK. De høyest prioriterte tiltakene gjelder ivaretagelse av det mest 
akutte og kritiske behovet for vekst samt fornyelser ved EoL/EoS og gjelder:  
 

 Behov for erstatning av utstyr som har nådd eller er på overtid i forhold til teknisk 
livslengde. Dette gjelder datakommunikasjon, datalagring samt telekommunikasjon, i 
underkant av 20 MNOK.  

 Behov for erstatning av utstyr der produsent eller vedlikeholdsleverandør har 
avsluttet sin produktutvikling og/eller support, med det til følge at teknisk vedlikehold 
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opphører, eller utvikling og distribusjon av sikkerhetsoppgraderinger opphører, for 
eksempel innen datakommunikasjon, om lag 4 MNOK.  

 Ivaretakelse av vekstbehov som ikke kan realiseres innenfor budsjett for ytelse og 
kapasitet, for eksempel innen sikkerhet og datalagring, om lag 11,5 MNOK.  

For ytterligere detaljering, se vedlegg. 
 
Investeringene i sikker og stabil drift er forenelige med valg og målsetninger i programmene 
STIM og ISOP, og er i tråd med helseforetaksgruppens retningslinjer for teknologi og 
arkitektur. Utstyr fra iMod-programmet er er forutsatt gjenbrukt i henhold til plan.  
 
Det resterende behovet, anslått til om lag 80 MNOK, gjelder ytterligere behov som 
Sykehuspartner HF vil vurdere nærmere før de eventuelt fremmes for styret andre halvår. 
 
Foreslåtte områder for omdisponeringer tar utgangspunkt i de områdene der 
Sykehuspartner HF per 31. mai anslår at det kan bli et mindreforbruk i 2019. Forslag til 
revidert investeringsbudsjett fremgår under: 
 

IKT-investeringer, tall i MNOK, inkl. MVA, 2019  Budsjett OBD  

Regnskap 

per mai  

Foreslått 

omdisponering 

Revidert 

budsjett 

2019 

Sikker og stabil drift  140  101 +35,2 175,2 

Digitalisering og effektivisering  20  4 -5 15 

Periferiutstyr  148  37  148 

Infrastruktur regional IKT-prosjektportefølje  38  1 -13,2 24,8 

Informasjonssikkerhet og personvern (ISOP)  101  42  101 

Program for modernisering og standardisering (STIM)  200  68  200 

Standardisering og modernisering, testmiljø  5    5 

Telefonapparater (Oslo universitetssykehus HF)  27   -12 15 

Andre behov pr kundetjeneste  (SLA/oppgradering)  47  11 -5 42 

Sum investeringer Sykehuspartner HF 726  263 0 726 

 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør vurderer at sikker og stabil drift er fundamentet i Sykehuspartner 
HFs virksomhet, og Sykehuspartner HF arbeider målrettet for å levere sikre og stabile 
tjenesteleveranser samt løpende iverksette tiltak som bidrar til forbedringer.  
 
Administrerende direktør er opptatt av å sikre at de viktigste tiltakene blir prioritert, og 
arbeider fortløpende med å utnytte midlene best mulig. Det vurderes derfor at de høyest 
prioriterte tiltakene, 35,2 MNOK, fremmes for omdisponering innen Sykehuspartner HFs 
investeringsbudsjett nå. Administrerende direktør vil vurdere et ytterligere behov grundig, og 
på bakgrunn av dette eventuelt komme tilbake til styret andre halvår.    
 
På denne bakgrunn anbefaler administrerende direktør at styret tilslutter seg økning i 
investeringsbudsjettet for sikker og stabil drift med 35,2 MNOK, inklusive MVA, gjennom 
omdisponeringer innen Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett. Administrerende direktør 
ber videre om fullmakt til å avklare omdisponering av investeringsmidler innen 
Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett med Helse Sør-Øst RHF. 


