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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

I saken gis en orientering om prosess for arbeidet med budsjett 2019 og tilnærming til 
utvalgte områder. De overordnede føringene for budsjettet 2019 er å sikre økonomiske 
rammebetingelser for å oppfylle de mål- og resultatkrav som stilles i oppdragsdokument fra 
Helse Sør-Øst RHF, samt oppdraget som ble gitt i foretaksmøte for Sykehuspartner HF 14. 
juni 2018. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 ligger til grunn for budsjett 2019. 
 
Styret vil i møtet inviteres til å gi innspill. Det innstilles på at styret tar saken til orientering.  
 

2. Budsjettprosess 

For budsjett 2019 har Sykehuspartner HF lagt opp til en framskyndet prosess sammenlignet 
med tidligere år. Dette for å kunne levere forutsigbare tjenestepriser til helseforetakene på et 
tidspunkt som gir de bedre tid til å innarbeide konsekvensene av prisene i sine budsjetter.  
 
Utarbeidelse av budsjett 2019 for Sykehuspartner HF gjennomføres etter følgende plan: 
 

Tid Aktivitet 

1.oktober Frist for første versjon av samlet budsjett for Sykehuspartner HF 

9. oktober 
Behandling av budsjett med tilhørende budsjettnotat i Sykehuspartner HF sin 
ledergruppe.  

12. oktober Gjennomgang av budsjett med Økonomiavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.  

25. oktober Styremøte Sykehuspartner HF – Budsjett 2019 inklusive tjenestepriser til foretakene.  

13. desember Budsjett 2019 for foretaksgruppen vedtas i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF.       

 
Fristene er avklart i dialog med Helse Sør-Øst RHF, og det vil gjennomføres jevnlige 
dialogmøter mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF for å koordinere, informere 
og oppdatere om status i arbeidet og diskutere særskilte problemstillinger. Plan og budsjett 
for infrastrukturmoderniseringen påvirker i stor grad budsjettet, og kan påvirke tidsplanen og 
når budsjettet er klart til å legges fram for styret til godkjenning. Videre påvirkes budsjettet 
for Sykehuspartner HF av regionale prosesser og beslutninger som også kan påvirke det 
planlagte tidsløpet. 
 
I arbeidet med budsjettet internt i Sykehuspartner HF avholdes det budsjettmøter på flere 
nivåer og med representanter fra linje, tjenestedimensjonen og program. Dette for å sikre 
kvalitet og at endelig budsjett blir et effektivt styringsverkøty. Budsjettnotatet vil følge 
strukturen fra økonomisk langtidsplan (ØLP) notatet. Dette innebærer at også 
budsjettnotatet vil gi en beskrivelse av utviklingen i kundetjenestene, noe som er nytt fra 
tidligere år (jfr. punkt 3.2, nedenfor). 
 
Budsjettmøter vil bli gjennomført med samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst fra slutten av 
oktober. I etterkant av dette vil det foregå kvalitetssikring og mindre justeringer av de enkelte 
helseforetakenes budsjetter. 
 
Sykehuspartner HF vil i arbeidet med budsjettet legge til grunn føringer gitt i økonomisk 
langtidsplan 2019-2022, samt prosess og forutsetninger i eget budsjettskriv fra Helse Sør-
Øst RHF som Sykehuspartner HF vil motta i månedsskiftet august/september.   
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Hovedprioriteringer økonomisk langtidsplan 2019-2022 
Økonomisk langtidsplan for 2019-2022 inneholder følgende hovedprioriteringer: 
 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
3. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern 
4. Fremtidig utviklingsretning- prioriterte områder: 

 Nye Sykehusbygg 

 Infrastrukturmodernisering 

 Applikasjonssanering og -konsolidering 

 Regional IKT-prosjektportefølje (tidligere Digital fornying) 

 Kompetanse 
 
Målbilde Sykehuspartner HF 
Det ble i styremøte i Sykehuspartner HF 19. juni 2018 (sak 052-2018 Driftsorienteringer fra 
administrerende direktør – pkt. 1 Målprosess) orientert om oppstart av arbeid for å forenkle 
og utvikle Sykehuspartner HFs målbilde. Målbildet skal understøtte prioriteringene gitt i 
Økonomisk langtidsplan for 2019-2022. Det er gjennomført en prosess i Sykehuspartner 
HFs ledergruppe for å definere hovedmål og tiltaksområder. Videre ble alle lederne involvert 
i prosessen på en ledersamling i juni.  
 
I dette arbeidet er følgende strategiske mål foreslått: 
 

 Levere som avtalt 
«Vi skal levere sikre og stabile tjenester i henhold til avtaler». 

 

 Standardisere og modernisere  
«Vi skal fornye og standardisere tjenester og teknologi for å understøtte 
helseforetakenes behov». 

 

 Digitalisere og effektivisere 
"Vi skal digitalisere og effektivisere måten vi jobber på for å understøtte økt 
endringstakt og kostnadseffektiv ressursutnyttelse» 

 
Det vil defineres tiltak som understøtter prioriteringene fra økonomisk langtidsplan og 
målene og det arbeides videre med videre konkretisering av målene og relevante 
indikatorer. Tiltak for 2019 vil være inkludert i budsjettarbeidet, og ligge til grunn for 
Sykehuspartner HFs innspill til oppdrag og bestilling 2019. Dette vil bli nærmere presentert i 
møtet, og styret inviteres til å gi innspill som tas inn i den videre prosessen. 
 

3. Tilnærming til utvalgte områder i budsjetteringen 

I det følgende gis en kort beskrivelse av tilnærming rundt utvalgte områder i budsjetteringen. 

 
3.1    Stabile tjenesteleveranser 
 
Det er i løpet av 2018 blitt tegnet opp et omfattende utfordringsbilde for Sykehuspartner HF, 
ref. styresak 033-2018 «Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT».  
Sykehuspartner HF har som oppfølging definert og prioritert tiltak som er under 
implementering i løpet av andre halvår 2018 og videreføres i 2019. Noen av tiltakene 
gjennomføres i programmene, mens øvrige tiltak vil bli fulgt opp og satt inn i egne 
tiltaksplaner for å understøtte sikker og stabil drift.  
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3.2    Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
 
Budsjett 2019 skal understøtte utviklingen på eksisterende tjenester og synliggjøre hvordan 
disse kan leveres med forbedret kvalitet og økt kostnadseffektivitet. At Sykehuspartner HF 
klarer å realisere og synliggjøre effektiviseringsgevinster har en høy prioritet.  
 
Dette innebærer blant annet: 

 Bedre ressursutnyttelse gjennom økt samhandling, særlig innen IKT, og synliggjøre 
effektivisering/reduksjon av ressursbehov innen modne tjenester 

 Fallende enhetspriser innen følgende områder: 
o Pris per lønns- og trekkoppgave  
o Pris per arbeidsflate (ny beregning i 2019) 
o Eventuelt andre stykkpris-relaterte aktiviteter 

 Sanering i foretaksgruppen (Applikasjons- og serversanering) 

 Reduksjon og optimalisering av avtalekostnader  

 Reduksjon av andre driftskostnader / variable kostnader 
 
Tjenestestyring og ny tjenesteprismodell 
Tjenestestyring er et virkemiddel for å bedre leveranseevnen, oppnå kostnadseffektiv drift og 
god ressursutnyttelse. Som et ledd i dette innføres det i 2019 en ny tjenesteprismodell. Den 
nye modellen skal bidra til å gi økt transparens og styring i forhold til kravet om 
kostnadseffektive tjenester. Dette ble også påpekt som forbedringspunkt av Riksrevisjonen i 
deres rapport Dokument 3.2, overlevert til stortinget 8. november 2016. 
 
I ny tjenesteprismodell blir det utarbeidet et kundetjenesteregnskap som omfatter de 
applikasjoner og tilhørende applikasjonstjenester som inngår i kundetjenestene. 
Kundetjenesteregnskapet er bygd opp av de identifiserbare kostnadene knyttet til 
applikasjonene. Det er i hovedsak innenfor drift og forvaltning (timer), avtalekostnad og 
avskrivninger. Det utarbeides for 2019 et budsjett for et utvalg av de største og vesentligste 
applikasjonene per kundetjeneste. Bruk av vedtatte og etablerte regionale fordelingsnøkler 
per applikasjon vil generere tjenestepris til hvert helseforetak. Overgangen til tjenesteprising 
av kundetjenestene vil skje gradvis i årene fremover.  
 
Sammenligningstall i tjenesteprismodell 
Det er utarbeidet en budsjettmodell som håndterer og beregner utregningen av de nye 
tjenesteprisene og fordelingsnøklene ut mot helseforetakene. Dette verktøyet vil også 
utarbeide hvordan tjenesteprisen ville forblitt med dagens modell, slik at det fremgår hvilken 
endring de forskjellige helseforetakene vil få sammenlignet med de nye tjenesteprisene. Det 
er for tidlig å si hvordan dette vil slå ut for de enkelte helseforetak, og det må også tas 
hensyn til den totale tjenesteprisen i økonomisk langtidsplan for hvert helseforetak. Nye 
tjenestepriser med tilhørende fordelingsnøkler forankres med helseforetakene og besluttes 
av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Kostnadseffektivisering i tjenesteorientering 
Den nye tjenesteprismodellen vil gi et bedre datagrunnlag som kan brukes i utvikling av 

tjenestene, også med tanke på effektiviseringsgevinster. Videre vil det være en transparent 

prismodell slik at helseforetakene i større grad vil kunne styre sitt kostnadsnivå ved å gjøre 

endringer i sin applikasjonsportefølje.  
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3.3   Prioriterte områder og fremtidig utviklingsretning 
 
Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur  
Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 14. juni 2018 i oppdrag å etablere et nytt program for 
infrastrukturmodernisering, samtidig som kontrakten med DXC ble avbestilt.  
Etablering av Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur har startet. I 
økonomisk langtidsplan for 2019-2022 ble det lagt inn et estimat på et kostnadsnivå basert 
på alternativene for infrastrukturmodernisering slik de forelå. Det ble planlagt for at 
tjenesteprisen skal dekke kostnadsnivået i Sykehuspartner HF i planperioden, og at 
Sykehuspartner HF vil gå med underskudd i 2019 for at helseforetakene skal få en jevnere 
og mer forutsigbar tjenestepris. Underskuddet dekkes inn med et overskudd i perioden 2020 
– 2022. Sykehuspartner HF legger til grunn tjenesteprisene fra økonomisk langtidsplan for 
budsjett 2019, for å skape forutsigbarhet for øvrige helseforetak. Konsekvensen av det er at 
avvik mellom økonomisk langtidsplan og programmets oppdaterte estimater for 2019 vil 
påvirke resultatet for 2019. Alternativt kan programmet legge opp til en tidsplan som gir en 
profil som er i samsvar med økonomisk langtidsplan for 2019. Eventuelle avvik fra 
økonomisk langtidsplan 2019-2022 som følge av nye estimater og budsjetter for 
Infrastrukturmoderniseringen vil bli tatt inn i dialogen mellom Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
Det legges opp til at hvert enkelt prosjekt innenfor programmet skal godkjennes hver for seg. 
Budsjett 2019 vil dermed bestå av programkostnader og summen av prosjektenes planlagte 
aktivitet gjennom året. 
 
Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)  
Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring er prioriterte satsningsområder både 
for Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen forøvrig. Mange av investeringene og 
initiativene som skal bidra til å styrke dette er organisert i programmet ISOP, som ble 
etablert i 2017/2018 for å sikre helheten og ivareta en overordnet styring. I etterkant av 
datainnbruddet i januar 2018 har Sykehuspartner HF prioritert opp ytterligere tiltak i regi av 
programmet. Avhengigheten til Program for standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur og andre store initiativer i Helse Sør-Øst er betydelig, og det planlegges med et 
høyt aktivitetsnivå. Arbeidet i 2018 har vært inndelt innen områdene Styrket tilgangsstyring, 
GDPR, Sikkerhetsplattform og Risikostyring samt implementering og endringsledelse. Flere 
av prosjektene har sine hovedleveranser i 2019, og det vil bli budsjettert for dette. 
Programmet vil bestå både av investeringer og egne driftskostnader, og følges opp særskilt. 
 
Andre prioriterte områder 
Andre prioriterte områder i 2019 for Sykehuspartner HF er som følger:  
 
Nye Sykehusbygg 
Sykehuspartner HF samarbeider med Sykehusbygg HF for å ivareta leveranser innenfor IKT 
til de planlagte byggeprosjektene. Sykehuspartner HF vil tilrettelegge og følge opp dette 
gjennom direkte leveranser innen avtalte leveranseområder, dels som støttetjenester for 
andre prosjekter, dels som selvstendige prosjekter og levering av personale/kompetanse inn 
i de regionale prosjektene. Dette vil følge separate angitte planer. Videre må 
Sykehuspartner HF forberede driften for å drifte IKT løsningene som kommer med de nye 
sykehusbyggene. 
 
Applikasjonssanering og – konsolidering 
Dette prosjektet videreføres etter planen i 2019.  

 
Regional IKT-prosjektportefølje (tidligere Digital fornying) 
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Sykehuspartner HF vil fortsette å understøtte Regional IKT – prosjektportefølje med 
kompetanse og tjenester.  
 
Disse områdene vil bli beskrevet utførlig i det endelige budsjettnotatet. 
 
 
Ressurs- og kompetansebehov knyttet til prioriterte områder og fremtidig 
utviklingsretning 
 
Sykehuspartner HF legger vekt på å effektivisere ressursbruk og ha en riktig balanse mellom 
egne ansatte og konsulenter. Sykehuspartner HF har et økt ressurs- og kompetansebehov 
som følge av nye tjenester, bredding av tjenester, gjennomføring av 
moderniseringsprogram, styrking av informasjonssikkerhet og personvern, samt 
understøttelse av prioriterte utviklingsområder.  
 
Det ble i notat om økonomisk langtidsplan 2019-2022 (styresak 032 – 2018, kapittel 4) 
beskrevet områder hvor Sykehuspartner HF så behov for økt kapasitet for nye tjenester. 
Disse behovene ble ikke hensyntatt i planen på bakgrunn av vedtak i direktørmøtet om å 
redusere kostnadsøkningen. I budsjettarbeidet vil Sykehuspartner HF se om noen av 
behovene kan ivaretas uten å øke kostnadene totalt sett gjennom å se på mulighet for 
tilsvarende reduksjoner på andre områder. Dette enten i form av effektiviseringer eller som 
rene kostnadskutt.   
 
Sykehuspartner HF planlegger for en mer proaktiv tilnærming til fremtidig kompetanse- og 
kapasitetsbehov. Det er behov for å forsterke interne fagmiljøer innen for eksempel 
bestillerfunksjonen og arkitetkur. I økonomisk langtidsplan er det tatt høyde for økt bruk av 
interne ressurser for å erstatte ekstern bistand i enkelte roller innen tjenesteutvikling mot 
vedtatte, regionale satsningsområder. I ordinær drift og forvaltning benyttes også i noen 
grad eksterne ressurser for å dekke kapasitets- og kompetansebehov. Sykehuspartner HF 
vil gjennom budsjettprosessen vurdere om det er hensiktsmessig å øke intern bemanning ut 
over planene i økonomisk langtidsplan, behovet for ekstern kompetanse reduseres da 
tilsvarende. Bruk av Sykehuspartner HFs egne ressurser gir positive effekter i form av 
kompetansebygging, erfaringslæring, lavere gjennomføringskostnad og dermed lavere 
avskrivningskostnad for prosjektene.  
 

 
3.4   Investeringer  
 
Investeringsnivået for 2019 gjennom Sykehuspartner HF forventes å ligge på nivå lik 
økonomisk langtidsplan på planlagte investeringer. Etablering av nytt program for 
standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur vil som nevnt over være gjenstand for 
dialog mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør Øst RHF, og eventuelle avvik til økonomisk 
langtidsplan vil bli inkludert i denne dialogen.  
  
Sykehuspartner HF har følgende investeringsområder som det budsjetteres for i 2019: 

• Sikker og stabil drift (inkludert oppgraderinger og tjenesteendringer inkludert i SLA) 
• Digitalisering og effektivisering (systemstøtte for interne prosesser) 
• Programmet informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) 
• Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur  
• Periferiutstyr   
• Infrastrukturbehov til regional IKT portefølje 
• Infrastrukturbehov til testinstallasjoner 
• Lokale IKT investeringer hos helseforetakene (behov spilles inn av helseforetakene)  
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Oppgraderinger av regionale IKT – systemer skal inkluderes i Sykehuspartner HFs budsjett. 
Investeringsbudsjettet vil bli ferdigstilt paralellt med det øvrige budsjettet.  
 

4. Administrerende direktørs vurderinger 
 

Arbeidet med budsjett 2019 har startet opp, og gjennomføres i henhold til plan. Ambisjonen 
er å legge budsjettet frem til behandling i styremøte 25. oktober 2018. Budsjettet har 
tidligere år vært behandlet i desember. Administrerende direktør mener det er viktig at 
helseforetakene får korrekte innspill på tjenestepris til sin budsjettprosess på et tidlig 
tidspunkt. Dette er bakgrunnen for at planen er framskyndet. Det omfattende arbeidet med å 
planlegge infrastrukturmoderniseringen innebærer en risiko i forhold til planen. 
 
Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 og beslutning om å fortsette infrastrukturmodernisering 
er styrende for budsjettet for 2019. Administrerende direktør vil gjennom den beskrevne 
prosessen sørge for at budsjettet skal være dekkende for de krav og utfordringer som 
virksomheten står overfor og hva som skal leveres i 2019. 
 
Under utarbeidelse av budsjettet vil administrerende direktør prioritere 
kostnadseffektivisering, slik at årsverksutvikling, variable påvirkbare kostnader og ekstern 
bistand i driften er underlagt en streng prioritering. Det vil videre være en klar prioritering å 
tilrettelegge for at videre infrastrukturmodernisering gjennomføres med en tilfredsstillende 
blanding av interne og eksterne ressurser. Dette for å sikre internt kompetanse på sentrale 
områder og for unngå et unødvendig høyt kostnadspådrag ved bruk av eksterne 
konsulenter. 
 
Administrerende direktør har i saken gitt en status for hvordan budsjettarbeidet for 2019 er 
organisert, og hvilke prioriteringer som er lagt til grunn. Styret vil i møtet bli invitert til å 
komme med innspill og føringer, slik at disse kan hensyntas i det videre budsjettarbeidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


