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1. Organisasjon 

 

1.1. Sykehuspartner HFs målarbeid for kommende fireårsperiode  

Som det fremgår av sak 046-2019 skal Sykehuspartner HFs målbilde for kommende 
fireårsperiode understøtte Helse Sør-Øst RHFs regionale utviklingsplan for teknologi, som igjen 
bygger på Regional utviklingsplan 2035.  

Sykehuspartner HFs målbilde er fundamentet for vårt planarbeid. De langsiktige økonomiske 
konsekvensene av Sykehuspartner HFs målbilde vil fremgå av innspill til Økonomisk 
langtidsplan. Årlig vil målbildet detaljeres i konkrete tiltaksplaner for å gjennomføre oppdraget gitt 
i Oppdrag og bestilling samt økonomisk i innspill til budsjett.  

Administrerende direktør vil komme tilbake til styret vedrørende Sykehuspartner HFs målbilde for 
kommende fireårsperiode. 

 
 

1.2. Ressursbruk og oppnådde resultater innen IKT i 2019 

1.2.1. Innledning 

Sykehuspartner HFs virksomhetsrapport per andre tertial, inkludert programmene STIM og 

ISOP, styrebehandles 24. september. Per andre tertial rapporteres det også på måloppnåelse i 

henhold til Oppdrag og bestilling 2019 samt redegjøres for virksomhetsrisiko. Tertialrapporten gir 

således et mer utfyllende bilde av hvordan Sykehuspartner HF arbeider og leverer enn 

månedsrapportene.  Sykehuspartner HF ønsker å gi utfylle informasjonen i virksomhetsrapporten 

per juli, sak 049-2019, med hensyn på forholdet mellom ressursbruk og oppnådde resultater 

innen IKT.  

1.2.2. Ressursbruk 

Sykehuspartner HF har per juli et høyere forbruk av ressurser enn budsjettert. Dette skyldes 

hovedsakelig tre forhold; 1) det er et større omfang av applikasjoner som må oppgraderes for å 

være kompatible med Windows10, hvilket har medført at kostnader til ekstern bistand blant annet 

fra programvareleverandørene har økt, 2) det er rekruttert i et høyere tempo innenfor sikker og 

stabil drift, hvilket har styrket gjennomføringsevnen for å redusere teknisk gjeld og heve 

driftskvaliteten, 3) økt kostnad til ekstern bistand som i hovedsak skyldes at det er benyttet færre 

interne ressurser i programmene enn planlagt, videre økt  bistand knyttet til direkte 

viderefakturerbart arbeid, hovedsakelig flytting av Kongsvinger sykehus.  

Sykehuspartner HF iverksatte tiltak per første tertial, for å oppnå resultatmålet for året på -90 

MNOK. Tiltakene er knyttet mot reduksjon av ekstern bistand, utsettelse av rekruttering, 

innstramming av overtidsbruk, effektivisering i programmene samt reduksjon av andre 

driftskostnader. Inn mot august ser vi at en del av tiltakene begynner å gi effekt. Blant annet er 

det en markant reduksjon i antall konsulenter sammenlignet med utgangen av mai. 
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Sykehuspartner HF har er i ferd med å utarbeide ny prognose. Vi ser enkelte forhold som utgjør 

en resultatrisiko, blant annet har det vært lavere timeinntekter gjennom sommermånedene. I 

tillegg vil en større andel av besparelsene på avtalekostnader komme helseforetakene til gode 

gjennom redusert tjenestepris, og de vil dermed ikke påvirke resultatet til Sykehuspartner HF. 

Det jobbes med å identifisere nye tiltak for å dekke inn slike forhold, men Sykehuspartner HF ser 

at det er risiko for at ny prognose ikke oppfyller resultatkravet.  

Ny prognose per juli vil bli lagt frem i virksomhetsrapport per andre tertial som styrebehandles i 

Sykehuspartner HF 24. september.  

 

1.2.3. Prioriteringer og resultater 

Det er viktig for Sykehuspartner HF at vår ressursbruken har bidratt til, og skal fortsette å bidra 

til, resultater og verdi for Helse Sør-Øst. Dette gjenspeiles også i at majoriteten av ressursene 

som er rekruttert i 2019 arbeider i driftsorganisasjonen. Ivaretakelse av sikker og stabil drift er 

fundamentalt for alt vi gjør og følgelig vår høyeste prioritert. Videre skal vi levere ressurser og 

kompetanse inn i regionale programmer. Deretter skal vi ivareta SLA oppgraderinger, og sist på 

denne listen står tjenesteleveranser, jf. Helse Sør-Øst prioriteringskriterier. Under gjennomgås 

resultater av innsatsen på disse områdene i 2019, i større detalj enn det som synliggjøres 

gjennom Sykehuspartner HFs målekort i månedlig virksomhetsrapportering.  

Utover disse prioriteringene, som har lagt fast over år, har det de siste årene også blitt etablert 

større utviklingsarbeid i Sykehuspartner HF. Dette gjelder programmene STIM og ISOP samt 

IKT-leveranser til Sykehusbygg.  

 

1.2.3.1. Sikker og stabil drift 

Driftsstabilitet 

Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal arbeide målrettet for å 
levere sikre og stabile tjenesteleveranser. Driftsorganisasjonen har i 2019 iverksatt og 
gjennomført ekstern gjennomgang av interne prosesser og teknisk gjennomgang på design av 
områder av kritisk nettverksinfrastruktur. Funn og læring av disse er under implementering og 
bidrar til den forbedrede måloppnåelsen på dette området, men har medført økt ressursbruk.  

Sykehuspartner HF har publisert måling av grønne dager siden høsten 2018. Det fremgår av 

figur 1 under at driftsstabiliteten er vesentlig forbedret siste 12 mnd. Tiltakene som er iverksatt 

fungerer. 

 

Figur 1  
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I figur 2 synliggjøres utviklingen i antall endringer på applikasjoner og infrastruktur sett i forhold til 
antall feil og hendelser totalt siste to år. I perioden fra 2017 har det vært et økende antall 
endringer samtidig som omfanget av feil og kritiske hendelser har blitt redusert. I perioden har 
Sykehuspartner HF vært i stand til å produksjonssette langt flere forbedringer og endringer i IT-
systemene enn tidligere. Endringene representerer både nødvendig vedlikehold - SLA 
oppgraderinger, feilrettinger og ny funksjonalitet.  

 

Figur 2  

 

I figur 3 belyses dette ytterligere med utgangspunkt i kritiske hendelser. Det er positivt at vi så 

langt oppnår et ambisiøst målkrav i 2019 selv med et sterkt økende, og tiltakende, 

endringsvolum fra 2018.   

 

 

Figur 3  

 

Sykehuspartner HF har hatt et fåtall alvorlige hendelser i 2019 som har krevd mye ressurser og 

overtid over flere dager. Vi har også gjennomført hurtig patching av Windows 

sikkerhetsoppdateringer i mai og august som er ekstra ressurskrevende, men likevel nødvendig.  
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Teknisk gjeld 

Sykehuspartner HF har tidligere redegjort for vedlikeholdsetterslepet, jf. risikovurdering av 

dagens driftssituasjon IKT, sak 034-2018: 

 

«…Samtidig øker mengden teknisk gjeld kraftig, og flere komplekse problemstillinger kan 
gi fremtidige leveranseutfordringer dersom ikke rotårsakene blir løst. Funnene i 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…» 

 
I Økonomisk langtidsplan 2020-2023, sak 015-2019, poengteres det at Sykehuspartner HFs 
infrastruktur har en stor andel foreldede løsninger som allerede er eller nærmer seg End of 
service/End of life. Dette har sammenheng med at investeringsnivået vedrørende 
livssyklusstyring de senere årene har ligget lavt i påvente av eksternt partnerskap mv. Videre:  

«For infrastruktur bør reinvesteringsnivå (den tekniske verdien) følge avskrivningstakten 
på investeringene 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.»  

Figur 4 under illustrerer at investeringer i nødvendig vedlikehold ikke har holdt følge med 
utviklingen av teknisk gjeld (avskrivninger).  

 

Figur 4  

I Oppdrag og bestilling 2019 ble Sykehuspartner HF tildelt 140 MNOK til dette området, i tillegg 
var det lagt til grunn gjenbruk av utstyr på 63 MNOK. I Økonomisk langtidsplan 2020-2023 var 
det budsjettert med 235 MNOK.  

Sykehuspartner HF har hatt stor gjennomføringskraft på dette området første halvår 2019, og 
ligger derfor foran planen som ligger til grunn for budsjettet. Det er i år anslått at behovet for 
utvidelse av investeringsrammen til sikker og stabil drift i 2019 utgjør om lag 115 MNOK. I sak 
040-2019 ble det derfor foreslått å omdisponere investeringsmidler innen Sykehuspartner HFs 
ramme til de høyest prioriterte tiltakene, om lag 35 MNOK, omdisponeringen er nå godkjent av 
Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF ønsker å dra nytte av gjennomføringskraften på dette 
området og vurderer, som omtalt i sak 040-2019, å komme tilbake til styret vedrørende ytterligere 
tiltak på dette området. Det presiseres at driftsinvesteringene dekker hardware og software, 
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mens ressursene er en del av driftsbudsjettet. Det ligger også an til at det vil gjenbrukes utstyr i 
henhold til plan. 
 
Sanering 

Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal bidra til 
applikasjonssanering i foretaksgruppen. Sykehuspartner HF har sanert om lag 2 300 servere, og 
dette bidrar til å redusere kostnadene i drift. Det er i tillegg sanert om lag 2 150 applikasjoner de 
siste årene, herav 387 for 2019. Mange av disse applikasjonene er enkle, og har ikke vært 
forvaltet, dette representerer derfor en kostnadsunngåelse og er nødvendig for å kunne ha en 
effektiv forvaltning. Samtidig er ikke dette en netto endring. Det installeres kontinuerlig nye 
servere i produksjon for å understøtte økt volum og nye kundebehov, og det anskaffes nye 
applikasjoner.  
 
Selv om sanering er et ressurskrevende arbeid er det nødvendig å øke trykket ytterligere 
fremover, jf. prosjekt Windows 10 i program STIM. Grunnet vesentlig større omfang av 
applikasjoner og kompleksitet enn forutsatt er det behov for flere oppgraderinger av 
applikasjoner og høyrere kostnader enn lagt til grunn for budsjett 2019. Det er behov for en 
omfattende transformasjon med standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen, samt 
etablering av livssyklusforvaltning. Det er videre behov for å redusere antall datarom og 
oppgradere flere av de som skal videreføres jf. styresak 034-2019 - Prinsipper for plassering av 
tjenester og plan for videre arbeid. 
 
Sykehuspartner HFs mandat for å kunne gjennomføre dette er styrket, jf. Oppdrag og bestilling 
2019:  

«Sykehuspartner HF skal gjennom styrket prosess og metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser, påse at sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende måte i hele 
foretaksgruppen. Videre skal Sykehuspartner HF kunne stoppe informasjonssystemer og 
nettverk som medfører en vesentlig informasjonssikkerhetsmessig risiko for 
foretaksgruppen som helhet.» 

 
For at Sykehuspartner HF skal lykkes med dette viktige arbeidet er det viktig at ansvaret for IKT-
infrastruktur konkretiseres ytterligere, og at myndigheten formaliseres. 
 
 
 

1.2.3.2. Regionale programmer 

Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal være en proaktiv 
bidragsyter i realisering av det regionale målbildet, prosjekter og utviklingsarbeid.  

Sykehuspartner HF leverer ressurser og kompetanse til dette området over målkrav i Oppdrag 
og bestilling 2019 om bruk av interne ressurser i prosjektene – og på samme nivå som i 2018. 
Samtidig er det signalisert at vi skal ta ansvar for mer helhetlige leveranser i tillegg til å levere 
ressurser til prosjektene. Sykehuspartner HF mener dette er sentralt å formalisere og ønsker 
tydelige regionale føringer med hensyn til ansvar, roller og oppgaver i de regionale 
programmene og forvaltningsprosessene. 
 
Sykehuspartner HF anser det som sentralt for at Sykehuspartner HF skal lykkes at egne ansatte 

er satt i stand til å motta og forvalte regionale prosjekter best mulig. Dette ivaretas om egne 

ressurser benyttes i utviklingsarbeidet i prosjektene. Innenfor gitte ressurser har Sykehuspartner 

HF prioritert å understøtte de regionale prosjektene i henhold til krav fra Helse Sør-Øst RHF. 

Dette har samtidig bidratt til en større innleiegrad enn ønskelig i programmene STIM og ISOP, da 

det er stor etterspørsel etter spesialiserte ressurser i markedet.  
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Sykehuspartner HF vil i økende grad benytte leverandørmarkedet for å avlaste Sykehuspartner 
HFs ressursinnsats og redusere egen leveranserisiko, jf.  Leverandørstrategi og bruk av 
markedet – program STIM, framlagt i sak 043-2019. Strategien er oversendt Helse Sør-Øst RHF.  

 
 

1.2.3.3. Utviklingsarbeid - programmene STIM og ISOP 

Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF har ansvar for programmene 
STIM og ISOP som er et stort løft for Sykehuspartner HF. Programmet STIM skal i henhold til 
oppdrag gitt i foretaksmøte 14. juni 2018, investere i ny og forbedret IKT-infrastruktur i regionen 
samt understøtte nye behov.  
 
I 2019 er de fleste igangsatte prosjektene i STIM i en tidlig fase, og det har derfor vært, og er, 
usikkerhet knyttet til budsjettanslagene. Usikkerheten kan i hovedsak knyttes til teknologisk 
utvikling, nasjonale og regionale veivalg, tekniske, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav som 
stilles til løsningene samt graden av standardisering som oppnås. I tillegg vil behov generert av 
regional IKT-portefølje påvirke kostnadsnivået i programmet i 2019 jf. også omtale av dette i sak 
015-2019, Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Vi ser også at det er behov for å utføre arbeid 
som ikke opprinnelig lå til grunn for budsjett 2019. Programmet STIM har redusert innleie fra 
første til andre halvår.  

 

Program ISOP har i 2019 ferdigstilt og overlevert flere av prosjektene til linjeorganisasjonen, hvor 

arbeidet videreføres. I den forbindelse er innleieavtaler avsluttet. Det fremgår av Oppdrag og 

bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal påse at sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende 

måte i hele foretaksgruppen, styrke arbeidet med systematisk avvikshåndtering, øke 

motstandsdyktigheten mot uønskede hendelser og dataangrep, forbedre egen 

sikkerhetsorganisasjon samt implementere løsninger for tilgangsstyring.  

I 2019 har Sykehuspartner HF etablert flere viktige tiltak som endepunktssikring på arbeidsflater 
og servere, utvidelse av analyseplattformen, innføring av 2-faktorautentisering på VPN, 
etablering av ny publikums- og publiseringsmiljø samt prosessuelle forbedringer rundt tilganger 
og rettigheter.  
 
Det har for begge program vært en utfordring å avstemme bruk av linjeressurser mot innleie, det 
pågår et kontinuerlig arbeid for å få interne ressurser inn i programmene. Dette har også 
sammenheng med rekrutteringsutfordringene nevnt over. Samtidig har begge 
utviklingsarbeidene, per første halvår, hatt om lag 60 flere interne ressurser (målt som 
fulltidsekvivalenter) enn innenfor tilsvarende periode i 2018.  
 
Det er i både STIM og ISOP stort fokus på å ta med seg det beste fra lignende arbeid i de andre 

helseregionene. Tilsvarende fra andre større tjenesteleverandører og IKT-virksomheter. 

Eksempelvis inngår representanter for andre helseregioner i begge programstyrene. I STIMs 

programstyre er i tillegg en annen IKT-virksomheter representert. Det innhentes også jevnlig 

informasjon fra innføring av lignende verktøy/løsninger/prosesser fra andre virksomheter som 

presenteres for programmenes prosjekter. Dette er verdifullt som inspirasjon og læring.   

Sykehuspartner HF ser det som vesentlig å gjennomføre begge program som forutsatt. 

Sykehuspartner HF vurderer at aktivitetsnivået som nå ligger til grunn i programmene bør 

opprettholdes, men vil fortsette å følge opp at antall interne ressurser økes. Dette bør ses på i 

sammenheng med de andre regionale prosjektene.   
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1.2.3.4. SLA oppgraderinger og tjenesteleveranser 

Det fremgår av Oppdrag og bestilling 2019 at Sykehuspartner HF skal redusere restanser for 

tjenestebestillinger samt effektivisere tilbuds- og leveransearbeidet for helseforetakene i Helse 

Sør-Øst.  

Sykehuspartner HF har satt som mål å snu den negative utviklingen på dette området og 
Sykehuspartner HF har i 2019 tatt grep for å forbedre tjenesteleveransene, jf. sak 099-2018 hvor 
det ble redegjort for planlagt organisasjonsendring. Hensikten er å bedre leveranseevnen til 
Sykehuspartner HF ved å samle og tydeliggjøre roller og ansvar. I sak 046-2019 er det redegjort 
for status i arbeidet.  

Kliniske IKT-tjenester 

Kliniske IKT-tjenester omfatter kliniske fellesapplikasjoner, kliniske spesialist-applikasjoner, 
radiologi, laboratorie, integrasjoner og administrative applikasjoner. Disse tjenestene utgjør om 
lag 70 pst. av tjenesteleveransene. 

Som del av arbeidet med tjenesteorientering av Sykehuspartner HF, ble det innført ny 
leveranseprosess for kliniske IKT-tjenester 17. juni, og vi forventer at denne vil gi effekt i form av 
kortere gjennomsnittlig leveransetid og flere leveranser. Ny leveranseprosess standardiserer 
oppdrag i størst mulig grad, og det implementeres eget løp for standard oppdrag, SLA-
oppgraderinger samt nye behov. Fagkompetanse fra forvaltning gis et overordnet ansvar for 
leveransene fra start til slutt.  

Ved innføring 17. juni var om lag 600 leveranser pågående innenfor tjenesteområdene til 
virksomhetsområde kliniske IKT-tjenester. Av disse ble om lag 120 leveranser overført til ny 
leveranseprosess, der tilbud ikke hadde gått ut til kunde. Øvrige pågående leveranser følger 
tidligere prosess. Fra 17. juni til 16. august er det tilkommet om lag 20 behov/bestillinger fra 
helseforetakene som har gått inn i ny leveranseprosess. Leveranser i både ny og gammel 
prosess følges tett for å sikre fremdrift. Høyeste prioritet fremover er etterlevelse av ny prosess 
og å etablere styringsinformasjon som gir tilstrekkelig styring og kontroll innen området.   

Det har vært gjennomført omfattende opplæring og forberedelser i forkant av innføring av ny 
prosess og det vil ta tid før organisasjonen vil fungere optimalt i henhold til ny prosess og nye 
rutiner. De neste halvåret skal brukes til å få implementerte endringer til å fungere, løpende 
forbedring for på sikt å gi de ønskede effektene. Dette er komplekse leveranser som medfører 
endringsbehov gjennomgående i Sykehuspartner HF. Å gjennomføre en endring av denne 
størrelsen vil erfaringsmessig gi effekter innen ett til to år.   

Medisinteknisk utstyr (MTU), bygg og helseforetak-spesifikke tjenester 

Tjenesteleveranser innen medisinteknisk utstyr (MTU), bygg og helseforetak-spesifikke tjenester 
utgjør de resterende 30 pst. av samlet volum. Dette er tjenester som er mindre i omfang og 
kompleksitet. Leveransene omfatter både endring av eksisterende tjenester og utvikling av nye.  

Siden april 2019 er det gjennomført betydelige forenklinger og enkelte verktøyforbedringer innen 
disse leveransene for å eliminere ikke-verdiskapende prosess-steg og roller iht. etablerte LEAN-
prinsipper. Det er også tatt eierskap til hele leveranseprosessen, ende til ende. Videre er 
flaskehalser identifisert ved å måle forbrukt tid i alle prosess-steg. Tung fagkompetanse benyttes 
initialt i prosessen for å sikre en korrekt og komplett forståelse av kundenes behov.  

Baseline (nullpunktnivå) for den nye prosessen er leveransebestillinger før 1. april. Effekten av 
etterfølgende prosessforbedringer måles opp mot baseline.  

Det er gjennomført målinger for den nye leveranseprosessen både i mai og juni. Selv om 
utvalget av ferdigstilte leveranser var noe begrenset i dette tidsrommet er det en markant 
forbedring mht. total gjennomstrømningstid, dvs. ledetid fra komplett bestilling til ferdig leveranse. 
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I tillegg måles antall nye bestillinger og ferdigstilte leveranser for å holde kontroll på backlogg. 
Også her er det en betydelig forbedring.  

Resultatene innenfor medisinteknisk utstyr (MTU), bygg og helseforetak-spesifikke tjenester 
fremgår under: 

 
Arbeidsdager for tilbud – mindre komplekse leveranser 
I figur 5 under fremgår utvikling i antall arbeidsdager, gjennomsnitt, for å utarbeide tilbud for 
mindre komplekse leveranser. Tidligere ble alle typer tilbud behandlet som komplekse. 
Differensiert prosess bidrar til mer effektiv behandling. 
 

 
                                                    Figur 5 
 
Gjennomstrømningstid (ende til ende) – mindre komplekse leveranser   
I figur 6 under fremgår utvikling i gjennomstrømningstid (ende til ende), gjennomsnitt, for mindre 
komplekse leveranser. Ved å kutte flere administrative ledd i prosessen er det oppnådd raskere 
behandling uten at det har påvirket kvalitet eller sikkerhet negativt.  
 

 
                                                    Figur 6 
 
Åpnede og lukkede saker (backlog) – alle leveranser 
Etter første kvartal 2019 er backlog redusert da det er ferdigstilt flere leveranser enn det er 
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registrert nye bestillinger. En langvarig negativ trend som har påvirket kundetilfredsheten er brutt 
for juni og juli. Se figur 7 under. 
 

 
                                                    Figur 7 

 
Virksomhetsområde IKT-tjenester fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedring av 
leveranseprosessen, understøttet av månedlige målinger på nøkkelindikatorene beskrevet 
ovenfor. 
 

1.2.3.5. Oppsummering 

Sykehuspartner HF har tidligere i år identifisert et merforbruk innen IKT i forhold til årets budsjett 

og iverksatt tiltak. Det er likevel forhold som utgjør en resultatrisiko for året og det arbeides med 

ytterligere kompenserende tiltak. Samtidig har Sykehuspartner HF i 2019 vist større 

gjennomføringskraft enn i tidligere år, og en god utvikling på flere områder. Mye av arbeidet i 

Sykehuspartner HF i resten av 2019 og kommende år vil dreie seg om tre sentrale løp – 

redusere teknisk gjeld, sentralisere og modernisere infrastrukturen og utvikle organisasjonen. 

Sykehuspartner HF gjør nå et løft for å understøtte Helse Sør-Østs felles mål om «gode og 

likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.», jf. Regional utviklingsplan 

2035.  

Innen gitte ressurser må disse tre løpene prioriteres opp mot hverandre. Som eksemplifisert over 
er det behov for en vesentlig og ressurskrevende sanering i Helse Sør-Øst og dette vil måtte 
balanseres med ressursbruk på nødvendig modernisering og utvikling av IKT-tjenestene.  

Når dette utfordringsbildet kombineres med endringsbehov hos helseforetakene vil dette kreve 

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

Sykehuspartner HF er det største IKT-miljøet i Helse Sør-Øst og det er nærliggende å tenke at 

Helse Sør-Øst får mer ut av hver krone som benyttes til IKT i Helse Sør-Øst om vår myndighet 

tydeliggjøres ytterligere. Sykehuspartner HF vil gi innspill til dette høsten 2019.  

Dette vil også på sikt være et godt grunnlag for at vi skal kunne aksle flere oppgaver på IKT-
området.  

 

 

1.3. Virksomhetsområde prosjekttjenester  

Axel Bull, direktør for virksomhetsområde Prosjekttjenester, har fått ny stilling som direktør for 
systemutvikling og porteføljer i Statnett SF. Hans siste arbeidsdag i Sykehuspartner HF vil være 
26. september 2019. I den forbindelse vil administrerende direktør vurdere videre prosess for 
virksomhetsområdet Prosjekttjenester.  
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2. Overføring av IT-drift ved Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF 

Sykehusapotekene HF vurderer at teknologi blir stadig mer kritisk for driften av foretaket. 
Grunnet begrenset kompetanse og kapasitet i egen virksomhet, vil videreføring av egen IT-drift 
innebære for høy risiko. Sykehuspartner HF fikk i mars 2019 bestilling fra Sykehusapotekene HF 
om å utrede og planlegge overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.  

Overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF er i tråd med at 
Sykehuspartner HF skal være driftsleverandør for alle helseforetak i regionen. 

Prosjektet har sett på hvilke ressurser som ved en virksomhetsoverføring flyttes til 
Sykehuspartner HF. Prinsippet som har vært presentert er at de ansatte i Sykehusapotekene HF 
som i hovedsak jobber med oppgaver som skal overtas av Sykehuspartner HF flyttes over. 

 

2.1. Gjennomføringsalternativer 

Prosjektet har utredet tre alternativer for overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til 
Sykehuspartner HF: 

1. Overføre drift av Sykehusapotekene HF tjenester «as is», og deretter gjennomføre en 
migrering av alle tjenester til Sykehuspartner HF på et senere tidspunkt.  

2. Full omlegging av hele IT-miljøet i Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.  
3. Full omlegging av Sykehusapotekene HF-miljøet unntatt kjernesystemet FarmaPro, som 

er planlagt faset ut og erstattet av ny ERP- og butikkdataløsning i 2021. Ansvar for driften 
av FarmaPro forblir i Sykehusapotekene HF inntil tjenesten avvikles.  

 

2.2. Vurderinger 

Kompleksitet og risiko knyttet til å flytte FarmaPro-løsningen er vektlagt tungt av 
prosjektgruppen, noe som gjør det tredje alternativet til det mest hensiktsmessige.  

Alternativet medfører en full omlegging av Sykehusapotekene HF-miljøet, inkludert 
basistjenester, unntatt FarmaPro. Men, en nærmere gjennomgang av brukermønster og behov 
synliggjør at 90 % av de ansatte i Sykehusapotekene HF har behov for tilgang til flere tjenester 
enn tidligere antatt fra det gamle Sykehusapotekene HF-miljøet, inkludert basistjenester, inntil 
FarmaPro er utfaset.  

En omlegging til Sykehuspartner HF før FarmaPro utfases vil dermed medføre at tilnærmet alle 
ansatte i Sykehusapotekene HF må ha to klienter; en Sykehusapotekene HF-klient og en 
Sykehuspartner HF-klient, samt eventuelt en tredje klient for å få tilgang til HF-tjenester. Dette vil 
kunne utfordre effektive arbeidsprosesser for ansatte i Sykehusapotekene HF samt medføre økte 
kostnader grunnet behov for ekstra klienter og eventuelt fysiske tilpasninger i den forbindelse. På 
bakgrunn av dette har prosjektet spilt inn et fjerde og anbefalt gjennomføringsalternativ: 

4. Omlegging av Sykehusapotekene HF-tjenester til Sykehuspartner HF gjennomføres i 
forbindelse med utfasing av FarmaPro-miljøet i 2021. 

 

2.3. Videre arbeid 

Det foreslås at forberedelse og planlegging av omlegging til Sykehuspartner HF koordineres 
tidsmessig opp mot de pågående transformasjonsprosjektene i Sykehusapotekene HF. Oppstart, 
planlegging og forberedelse til migrering bør starte tidlig første halvår 2021, dvs. 6-9 måneder før 
planlagt produksjonssetting av ERP-løsningen i Q4 2021, slik at ny ERP-løsning kan driftsettes 
direkte i driftsmiljøet til Sykehuspartner HF.   

Estimerte prosjektkostnader for gjennomføring av omlegging til Sykehuspartner HF utgjør per nå 
om lag 6,5 MNOK. Det må i tillegg påregnes investeringer til nytt nettverksutstyr, anslått til i 
underkant av 1 MNOK på nåværende tidspunkt. 
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Anbefalingen fra prosjektet ble lagt frem som orienteringssak i Sykehusapotekene HFs 
styremøte 20. juni 2019.  

Styret tok gjennomgangen til orientering, og ba foretaket detaljere ut alternativ 4 som preferert 
løsning, i tråd med anbefalingen fra prosjektet. Styrets vedtak var enstemmig. 

Prosjektet besluttet å forberede nedpakking og lukking av prosjektet frem mot slutten av oktober i 
styringsgruppemøte 28. juni 2019. Sykehusapotekene HF vil initiere reåpning av prosjektet for 
planlegging av gjennomføringsfasen. Sykehusapotekene HF vil i mellomtiden kontakte 
Sykehuspartner HF for eventuell bistand til å øke sikkerheten rundt eksisterende 
Sykehusapotekene HF-plattform.  

Anbefalingen fra prosjektet vil bli lagt frem for beslutning i styremøtene i henholdsvis 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF i løpet av 2019. 

 

3. Revisjon  

Konsernrevisjonen har igangsatt følgerevisjoner av STIM for 2019. Revisjonen skal bidra til at 
programmet realiserer målbildet, og har fokus på styring og kontrollfunksjoner. I revisjonsvarselet 
fra Konsernrevisjonen 12. juni 2019, jf. vedlegg, fremkommer det også «…det vil gjennomføres 
en årlig prosess med prioritering av hva som skal inngå i revisjonen for kommende år.»   

Konsernrevisjonen vil legge fram følgerevisjon per andre tertial for styret 24. september. 

 

4. Innovasjonsstøtte  

Det ble i sak 036-2019 orientert om arbeidet med innovasjonsstøtte i Sykehuspartner HF. Det er 

nå etablert en styringsgruppe bestående av direktørene for virksomhetsområdene innen IKT. 

Gruppen har ansvar for å sikre Sykehuspartner HFs leveranser til de prioriterte 

innovasjonsprosjektene, samt å utvikle bedre måter å støtte og levere til innovasjonsprosjekter 

på fremover. 

Sykehuspartner HF er en viktig bidragsyter i innovasjonspartnerskapet Nyskapende 

pasientforløp ved Sykehuset Østfold HF. Dialog og felles planlegging med kunden og leverandør 

er igangsatt. Innovasjonspartnerskapet går nå inn i gjennomføringsfase og Sykehuspartner HF 

har allokert prosjektleder og er i ferd med å allokere ytterligere ressurser. Styringsgruppen støtter 

og følger opp leveranseprosjektet.  

I tillegg skal Sykehuspartner HF bidra inn i nye innovasjonsprosjekter i dialog med Helse Sør-Øst 

RHF, herunder to nye innovasjonspartnerskap i hhv. Sykehuset Østfold HF (blodprøve) og 

Vestre Viken HF (videokommunikasjon med AMK), samt også tjenesteinnovasjonsprosjektet 

Avstandsoppfølging epilepsi ved Vestre Viken HF.  

Sykehuspartner HF har i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF og Microsoft iverksatt et 

mindre innovasjonsprosjekt for utprøving av mobil samhandlingsløsning for avstandsoppfølgning 

og avanserte hjemmesykehus basert på Microsoft Teams (ut fra eksisterende Microsoft 

lisensavtaler). Første fase skal prøve ut og verifisere brukeropplevd nytte av videobasert dialog 

mellom helsepersonell ute hos pasienten og helsepersonell inne på sykehuset. 

Sykehuspartner HF er i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å sikre omforent prioritering og 

finansiering av Sykehuspartner HFs innovasjonsstøtte for 2019 og 2020.  
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5. Maskinell kontroll av skjemaene reiseregning og kjørebok 

19. august startet pilot med maskinell kontroll av skjemaene reiseregning og kjørebok i 

Personalportalen. Det er da den virtuelle assistenten Bot-Anna som utfører kontrollen, så langt er 

resultatene gode.  

Ansatte og ledere skal fortsatt følge de samme prosessene og rutinene som tidligere; Alle 

skjema fylles ut av ansatt og sendes til leder for godkjenning og deretter videre til Lønnssenteret 

i HRØR. Så kontrollerer Bot-Anna reiseregningene og kjørebøkene. I starten vil også alt 

kontrolleres manuelt av en saksbehandler i Lønnssenteret, men etter hvert vil Bot-Anna begynne 

å saksbehandle på egenhånd. Piloten med maskinell kontroll gjøres kun på reiser foretatt av 

ansatte i Sykehuspartner HF. Etter piloten skal løsningen også tas i bruk for reiser foretatt av 

ansatte i helseforetakene. 

 

6. Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av 

leverandøravtaler samt gjenbruk (unntatt offentlighet)  

Jf. vedlegg. 

  

 

 


