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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

I saken gis en orientering om prosess for arbeidet med budsjett 2020 og tilnærming til 
utvalgte områder. De overordnede føringene for budsjettet 2020 er å sikre økonomiske 
rammebetingelser for å oppfylle de mål- og resultatkrav som stilles i oppdragsdokument fra 
Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023 ligger til grunn for 
budsjettinnspill for 2020.  
 
Styret vil i møtet inviteres til å gi innspill. Det innstilles på at styret tar saken til orientering.  
 

2. Budsjettprosess 

For budsjett 2020 har Sykehuspartner HF lagt opp til en framskyndet prosess sammenlignet 
med det som har vært realiteten tidligere år. Internt startet budsjettprosessen i mai basert på 
en top-down tilnærming med utgangspunkt i rammene fra ØLP 2020-2023. Sykehuspartner 
HF er opptatt av å kunne levere forutsigbare tjenestepriser til helseforetakene på et 
tidspunkt som gir dem bedre tid til å innarbeide konsekvensene av prisene i sine budsjetter.  
 
Det bemerkes at ØLP 2020-2023 er utarbeidet i 2019-kroner, slik at budsjettet for 2020 vil 
indeksjusteres.  
 
Utarbeidelse av budsjett 2020 for Sykehuspartner HF gjennomføres etter følgende plan: 
 

Tid Aktivitet 

24. september Ledergruppen i Sykehuspartner HF – behandling av første utkast til budsjettinnspill 

7. oktober Gjennomgang av budsjettinnspill med Økonomiavdelingen i Helse Sør-Øst RHF  

8. oktober 
Ledergruppen i Sykehuspartner HF - behandling av endelig budsjettinnspill med 
tilhørende budsjettnotat 

25. oktober 
Styremøte Sykehuspartner HF – behandling av budsjettinnspill 2020 inklusive 
tjenestepriser til foretakene  

19. desember Styremøtet i Helse Sør-Øst RHF - budsjett 2020 for foretaksgruppen vedtas      

 
Fristene er avklart i dialog med Helse Sør-Øst RHF, og det gjennomføres jevnlige 
dialogmøter mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF for å koordinere, informere 
og oppdatere hverandre om status i arbeidet og diskutere særskilte problemstillinger. 
Budsjettet for Sykehuspartner HF vil påvirkes av regionale prosesser og beslutninger som 
også kan virke inn på det planlagte tidsløpet. 
 
I arbeidet med budsjettet internt i Sykehuspartner HF involveres organisasjonen fortløpende 
med representanter fra linje, tjenestedimensjonen og program. Dette for å sikre kvalitet og at 
endelig budsjett blir et effektivt styringsverktøy. 
 
Det er en pågående prosess mellom helseforetakene, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst 
RHF knyttet til diskusjon og forankring av prinsipper i ny IKT-tjenesteprismodell. Dette 
arbeidet skal ferdigstilles slik at prinsippene blir innarbeidet i IKT-tjenestepriser som blir 
oversendt helseforetakene i oktober. Det vil være dialogmøter med helseforetakene i 
etterkant av dette.   
 
Videre vil det i budsjettprosessen defineres tiltak og synliggjøre prioriteringer som 
understøtter Sykehuspartner HFs mål angitt i ØLP 2020-2023 og Oppdrag og bestilling 
2019. Det arbeides parallelt med å utarbeide innspill til Oppdrag og bestilling for 2020.  
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3. Hovedlinjer fra økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023  

 
Som nevnt over, legger Sykehuspartner HF i sitt budsjettarbeid til grunn føringer gitt i ØLP 
2020-2023, samt prosess og forutsetninger i eget budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Med 
bakgrunn i dette, gis en kort repetisjon av hovedtrekkene i ØLP 2020-2023. 
 
ØLP for 2020-2023 er bygget opp med bakgrunn i følgende hovedprioriteringer: 
 

1. Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 
2. Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 
3. Levere som avtalt 
4. Øke stabilitet i driftstjenester 
5. Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 
6. Effektivisere og redusere kostnader 
7. Være en attraktiv arbeidsgiver 

 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en langsiktig utviklingsplan for regionen, Regional 
utviklingsplan 2035. Denne planen peker ut fem satsingsområder frem mot 2035:  
 

 Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
 Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester  
 Redusere uønsket variasjon  
 Mer tid til pasientrettet arbeid  
 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 
Regional utviklingsplan 2035 vil blant annet sette retning for IKT-utviklingen og leveransene 
som bygges opp i Sykehuspartner HF knyttet til for eksempel mobilitetstjenester, 
samhandlingstjenester mellom helseforetak, fjernbehandlingstjenester og 
hjemmesykehustjenester.    
 
Samlet kostnadsnivå i ØLP 2020 – 2023, samt tjenestepriser 
Den økonomisk utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventede kostnader i 2020 og 
antatt utvikling i årene 2021-2023. Referansepunkt for drifts- og investeringsnivået i 2020 er 
avsatte investeringsmidler, driftskostnader og planer for 2019.  
 
Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av 
eksisterende tjenester, i tillegg til kostnader knyttet til modernisering- og 
sikkerhetsprogrammene STIM og ISOP. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at 
livssyklusstyring av eksisterende tjenester ikke skal påvirke kostnadsbasen negativt, men 
holde et stabil nivå over tid.  
 
De største driverne for endringer på kostnadsbasen er gjennomføringen av STIM, og 
leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende investeringer og avskrivninger. 
Økningen i virksomhetsområdet HR, økonomi og regnskap (HRØR) knyttes til innføring av 
ERP i planperioden. Se figur 1 under. 
 
IKT-tjenestepris drives av etablering av STIM og økt overføring av tjenester fra Regional 

IKT-portefølje. Begge gir økende avskrivninger i planperioden. Det er økende usikkerhet for 

moderniseringen ut i planperioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg 

som blir tatt fremover.  
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Figur 1 

 
Det er en grunnforutsetning i ØLP 2020-2023 at IKT-tjenesteprisen skal holde seg stabil i 
planperioden, med følgende utvikling; 
 

  
Tabell 1  

 
Det er nederste linje i tabell 1, «ØLP 2020-2023 ny planforutsetning», som representerer 
vedtatt ØLP. 
 

4. Tilnærming til utvalgte områder i budsjetteringen 

Selv om budsjettinnspill for 2020 vil basere seg på rammene fra ØLP 2020-23, var det som 
nevnt over påpekt usikkerheter i planperioden blant annet i forhold til leveransene i Regional 
IKT-portefølje og STIM. Under listes noen utvalgte områder. Listen er ikke uttømmende.  
  

4.1  Regional IKT-portefølje 
Leveransene i Regional IKT-portefølje, med hensyn til omfang og ferdigstillelsestidspunkt, 
styres ikke av Sykehuspartner HF. Utfall her vil kunne påvirke investeringsnivå, 
avskrivninger og kostnader knyttet til drift og forvaltning i Sykehuspartner HF, som igjen vil 
påvirke IKT-tjenesteprisen. Som en del av budsjettprosessen er det dialog med Regional 
IKT for å fange opp informasjon knyttet til planer og investeringsnivåer som skal legges til 
grunn i budsjett 2020. 
 
Sykehuspartner HF vil fortsette å understøtte Regional IKT-prosjektportefølje med 
kompetanse og tjenester. 
 

IKT-tjenestepris 2019 2020 2021 2022 2023

ØLP 2019-2022 3 151          3 451          3 551          3 571          3599*

ØLP 2020-2023 sak 008-2019 3 151          3 432          3 551          3 767          3 885          

ØLP 2020-2023 ny planforutsetning 3 151          3 396          3 489          3 571          3 600          
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4.2  Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 
 (STIM) 

Som påpekt i ØLP 2020-2023 er det økende usikkerhet for moderniseringen ut i 
planperioden knyttet til både teknologisk utvikling og sentrale veivalg som blir tatt fremover. 
Ny informasjon vil bli hensyntatt i budsjettinnspillet for 2020. Innenfor STIM-programmet er 
flere prosjekter i gjennomføringsfasen sammenlignet med det som var tilfellet på tidspunktet 
for utarbeidelse av ØLP 2020-2023. Gjennom budsjettprosessen vil det utarbeides et forslag 
til prioritering av det videre arbeidet. Prioriteringen er gjenstand for forankring i 
programstyret og vil innarbeides i revidert programplan. Når det kommer til gjennomføring, 
vil fortsatt hvert enkelt prosjekt innenfor STIM fremlegges for godkjenning hver for seg.  
 

4.3  Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring 
(ISOP)  

Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring er prioriterte satsingsområder 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. Flere av prosjektene i 
program ISOP er under gjennomføring, og det planlegges med at programmet ferdigstiller 
sine leveranser i løpet av første halvår 2020 og overleverer til linjen, som forutsatt i ØLP 
2020-2023. Når det kommer til gjennomføring, vil fortsatt hvert enkelt prosjekt innenfor ISOP 
fremlegges for godkjenning hver for seg. Når programmet ISOPs aktiviteter ferdigstilles i 
2020 er det gjennomført et løft av informasjonssikkerheten i regionen, som det også vil være 
behov for å videreføre i linjen i Sykehuspartner HF. Samtidig er trusselbildet i stadig 
utvikling, og dette medfører at sikkerhetsarbeidet må være et kontinuerlig arbeid som vil 
kreve ressurser og investeringer også fremover.  

 
4.4  Stabile tjenesteleveranser 
Det er tegnet opp et omfattende utfordringsbilde for Sykehuspartner HF, ref. sak 033-2018 
«Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT». Sykehuspartner HF vil fortsette å 
understøtte sikker og stabil drift blant annet ved å redusere teknisk gjeld. Dette er et 
omfattende arbeid som vil pågå over år, samtidig som vi utvikler tjenestene vi tilbyr videre. 
Dette vil være ressurskrevende også fremover i linjeorganisasjonen samt i program STIM. 
 

4.5  Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Budsjett 2020 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 høy prioritet.  
 
Dette kan blant annet innebære: 

 Bedre ressursutnyttelse samt synliggjøring av effektivisering innen modne tjenester 

 Økt trykk på automatisering og robotisering av arbeidsprosesser 

 Fortsette arbeidet med prosessforbedring  

 Sikre gjenbruk av utstyr, programvare og immaterielle eiendeler 
 

 

4.6  Tjenestestyring og ny IKT-tjenesteprismodell 
Tjenestestyring er et virkemiddel for å bedre leveranseevnen, oppnå kostnadseffektiv drift og 
god ressursutnyttelse. Den nye modellen skal bidra til å gi økt transparens og styring i 
forhold til kravet om kostnadseffektive tjenester.  
 
I ny IKT-tjenesteprismodell er det utarbeidet et tjenesteregnskap som omfatter 
kundetjenester og tilhørende applikasjoner. Tjenesteregnskapet er bygd opp av de 
identifiserbare kostnadene knyttet til tjenestene og applikasjonene. Det vil i likhet med 2019 
utarbeides et budsjett for et utvalg av de største og vesentligste applikasjonene per 
kundetjeneste.  



 
 

________________________________________________ 
Side 6 av 7 

 

 
I 2019 ble ny IKT-tjenesteprismodell delvis innført, men det var en overgangsordning ut mot 
hvert helseforetak gjennom å nøytralisere økonomiske konsekvenser av endringer fra 
gammel til ny modell. I 2020 vil ny IKT-tjenesteprismodell innføres fullt og helt, og det pågår 
som nevnt en prosess mellom helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF 
for å forankre prinsipper og fordelingsnøkler. 

  
4.7  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 avtalte 
leveranser gjennom egne leveranseavtaler med Sykehusbygg HF. Leveranseomfanget og 
kostnader utarbeides og skal godkjennes av Sykehusbygg HF. Dette vil følge separate 
angitte planer. Videre må Sykehuspartner HF gjøre nødvendige forberedelser for å håndtere 
driften av IKT-løsningene som kommer med de nye sykehusbyggene. Sykehusbygg HF 
budsjetterer med leveransene til nye sykehusbygg og Sykehusbygg HF sitter med de 
økonomiske rammene for byggeprosjektene. Ut fra det Sykehuspartner HF er kjent med per 
nå vil ressursbehovet i 2019 kunne videreføres på tilsvarende nivå i 2020. Imidlertid må det 
antas at ressursbehovet vil tilta i årene 2021 og 2022.   
 

4.8  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, utrulling av tjenester, gjennomføring av moderniseringsprogram, 
styrking av informasjonssikkerhet og personvern samt understøttelse av prioriterte 
utviklingsområder.  
 
Sykehuspartner HF har et aktivt forhold til fremtidig kompetanse- og kapasitetsbehov. Det er 
behov for å forsterke interne fagmiljøer innen for eksempel prosjektledelse, arkitetur og 
teknologi. I ØLP 2020-2023 er det tatt høyde for økt bruk av interne ressurser for å erstatte 
ekstern bistand i enkelte roller innen tjenesteutvikling mot vedtatte, regionale 
satsingsområder. I ordinær drift og forvaltning benyttes også i noen grad eksterne ressurser 
for å dekke kapasitets- og kompetansebehov. Sykehuspartner HF vil i budsjettprosessen 
vurdere om det er hensiktsmessig å øke intern bemanning ut over planene i ØLP, behovet 
for eksterne konsulenter reduseres da tilsvarende. Dette må vurderes i sammenheng med 
en hensiktsmessig bruk av leverandørmarkedet. 
 
Bruk av Sykehuspartner HFs egne ressurser i stedet for konsulenter på timebasis gir 
positive effekter i form av kompetansebygging, erfaringslæring, lavere 
gjennomføringskostnad og dermed lavere avskrivningskostnad for prosjektene.  
 

5. Administrerende direktørs vurderinger 
 

Arbeidet med budsjett 2020 har startet opp, og gjennomføres i henhold til plan. Planen er å 
legge budsjettet frem til behandling i styremøte 24. oktober 2019. Administrerende direktør 
mener det er viktig at helseforetakene får korrekte innspill på tjenestepris til sin 
budsjettprosess på et tidlig tidspunkt. Dette er også noe av bakgrunnen for at 
budsjettilnærmingen nå er basert på top-down med strammere rammestyring.  
 
ØLP 2020-2023 er styrende for budsjettet for 2020. 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 2020. 



 
 

________________________________________________ 
Side 7 av 7 

 

 
Under utarbeidelse av budsjettet vil administrerende direktør prioritere gjennomføring av 
infrastrukturmodernisering, sterkere ressursstyring samt kostnadseffektivisering.  
 
Administrerende direktør har i saken gitt en status for hvordan budsjettarbeidet for 2020 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.  


