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1. Hva saken gjelder 

I saken gis en orientering om prosess for arbeidet med budsjett 2021 og tilnærming til utvalgte 
områder. De overordnede føringene for budsjettet 2021 er å sikre økonomiske 
rammebetingelser for å oppfylle de mål- og resultatkrav som stilles i oppdragsdokument fra 
Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 ligger til grunn for budsjettinnspill for 
2021.  
 
Styret vil i møtet inviteres til å gi innspill. Det innstilles på at styret tar saken til orientering. 
 

2. Budsjett 2021 

2.1 Budsjettprosess 2021  

Sykehuspartner HF er opptatt av å kunne levere forutsigbare tjenestepriser til helseforetakene 
på et tidspunkt som er tidlig nok til å gi dem tid til å innarbeide konsekvensene av prisene i sine 
budsjetter.  
 
Budsjettprosessen i Sykehuspartner HF er derfor framskyndet i forhold til helseforetakene. 
Internt startet budsjettprosessen i juni basert på en top-down tilnærming med utgangspunkt i 
rammene fra økonomisk langtidsplan 2021 – 2024.  
 
Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 vil være førende for Sykehuspartner HFs rammer for 2021. 
Det bemerkes at økonomisk langtidsplan 2021-2024 opprinnelig ble utarbeidet i 2020-kroner, 
slik at rammene for 2021 indeksjusteres i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst.  
 
Utarbeidelse av budsjett 2021 for Sykehuspartner HF gjennomføres etter følgende overordnede 
tidsplan: 

 
 
Fristene er avklart 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 og program. Dette for å sikre kvalitet og at endelig budsjett blir et 
effektivt styringsverktøy. For å levere et budsjett innenfor rammene av økonomisk langtidsplan 
må det gjøres prioriteringer.  
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Gjennom 2020 har tjenesteprismodellen for Sykehuspartner HF blitt videreutviklet i henhold til 
Oppdrag og bestilling 2020. Arbeidet har omfattet følgende: 
 
• Oppdeling av infrastrukturplattformen i egnede prisingsobjekter med logiske 

fordelingsnøkler  
• Etablering av en ny prisingsmodell for små applikasjoner 
• Revidert prisingen av fellestjenester  
• Tjenesteprising til private og ideelle foretak 
 
I tillegg har det blitt utarbeidet et forslag til strategisk prising av applikasjoner som kan byttes 
med regionale løsninger eller saneres uten erstatning. Når det identifiseres applikasjoner som 
anvender utdatert infrastruktur, eller applikasjoner som av ulike årsaker bør saneres, vil disse bli 
vurdert for å bli priset strategisk. For små og mellomstore applikasjoner foreslås en dobling av 
tjenesteprisen per år applikasjonen beholdes, mens det må gjøres en individuell vurdering av 
prispåslaget for store applikasjoner. 
 
Det er en pågående prosess mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF for å forankre 
prinsippene i den nye tjenesteprismodellen. For budsjett 2021 vil fordeling basert på ny modell 
beregnes, men endelig fordeling til helseforetakene vil bli utarbeidet med utgangspunkt i 
nåværende modell. På denne måten vil man få erfaring med ny modell samtidig som eventuelle 
omfordelingseffekter mellom helseforetakene kan identifiseres og håndteres. For økonomisk 
langtidsplan 2022-2024 er det ønsket at fordeling ut til helseforetakene baseres på ny modell. Ny 
modell vil etter plan forankres i nødvendige fora i Helse Sør-Øst RHF i løpet av høsten. 
 

2.2 Hovedlinjer fra økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 

Sykehuspartner HF legger føringer gitt i økonomisk langtidsplan 2021-2024 samt prosess og 
forutsetninger i eget budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF til grunn for budsjettarbeidet. Med 
bakgrunn i dette, gis en kort repetisjon av hovedtrekkene i økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
 
Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 er bygget opp rundt hovedprioriteringene i Oppdrag og 
bestilling 2020.   
 
Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett består i stor grad av drift og forvaltning av eksisterende 
tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende 
tjenester ikke skal påvirke kostnadsbasen negativt, men holdes på et stabilt nivå over tid. De 
viktigste årsakene til endringer i kostnadsbasen er: 
 

 Gjennomføringen av infrastruktur standardisering og -modernisering, organisert i 
programmet STIM  

 Leveransene i Regional IKT-portefølje med tilhørende drift, forvaltning og avskrivninger   

 Kostnader forbundet med nye sykehusbygg 
  

I tillegg til initiativene over har helseforetakene betydelig behov for tjenesteleveranser. Det har 
over tid bygget seg opp et antall åpne saker innen forvaltning av kundetjenestene som må 
håndteres. Bestillingene fra helseforetakene er totalt høyere enn Sykehuspartner HFs kapasitet. 
Sykehuspartner HF har i 2020 prioritert arbeidet med å forbedre leveranseprosessen og har økt 
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leveransepresisjonen. Det vil likevel være nødvendig med en prioritering av leveransene. Dette 
gjøres gjennom utarbeidelse av kundeplaner for det enkelte foretak. Applikasjonsstandardisering 
og sanering er viktige elementer for å oppnå effektivisering, men innebærer på kort sikt økte 
kostnader.  
 
I økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 planlegges det med følgende kostnadsnivå: 
 

 
Tabell: Hovedtall økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 

*) økonomisk langtidsplan 2020 -2023 er indeksjustert, **) Tallene inkluderer ikke Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 

 

Det vurderes som hensiktsmessig å i større grad benytte interne ressurser framfor ekstern 
innleie. Bruk av egne ansatte vil være billigere og arbeidskraften vil være mer stabil, samtidig 
som viktig kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Økt bruk av egne ansatte, kombinert 
med strategisk bruk av markedet, medfører derfor en nedgang på nivået for ekstern bistand i 
operativ drift i forhold til forrige økonomiske langtidsplan.  
 
Sykehuspartner HF har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF å beskrive behov for fremtidig 
kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Dette arbeidet pågår, og kan få betydning for FTE 
utviklingen og bruk av markedet i planperioden. 
 
Avskrivninger stiger i takt med overføringer fra Regional IKT og nye investeringer i STIM.  
 
Avtalekostnader (lisenser, service og vedlikehold) øker noe i forhold til forrige økonomiske 
langtidsplan fordi det planlegges med en økning i bruk av markedet og kjøp av tjenester. 
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Tjenesteprisen er forutsatt å utvikle seg som følger i planperioden: 
 

 
 

Figur: Utvikling i tjenestepris 

 

Driftskostnader i program STIM vil i henhold til forutsetninger i økonomisk langtidsplan 2021–
2024 faktureres Helse Sør-Øst RHF. 
 

2.3 Tilnærming til utvalgte områder 

Selv om budsjettinnspill for 2021 vil basere seg på rammene fra økonomisk langtidsplan 2021-
2024, 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 som kan 
påvirke budsjett utover det som ble hensyntatt i økonomisk langtidsplan, eller er viktige for 
Sykehuspartner HFs leveranser. Listen er ikke uttømmende.  
  

2.3.1 Standardisering og sanering 
Arbeidet med standardisering og sanering av applikasjoner forsterkes (jfr. styresak 043-2020). 
Målsettingen er en reduksjon av applikasjonsporteføljen innen IKT-området med minimum 50% i 
de neste 24 måneder.  
     
Drastisk sanering og standardisering av applikasjonsporteføljen vil kreve en betydelig 
ressursinnsats både fra Sykehuspartner HF og helseforetakene, og før saneringen gir effekter vil 
bytte- og saneringskostnadene overstige kostnadsreduksjonene.    

 

2.3.2 Bytte konsulenter med egne ansatte 
Sykehuspartner HF ønsker å benytte egne ansatte i roller som det er viktig å bygge kompetanse 
på. Det vil likevel være behov for å benytte konsulenter for å øke kapasiteten innen noen 
områder.  
I 2019 ble 14 % av alle timene i Sykehuspartner HF ført av eksterne. Et konsulentårsverk er i 
mange tilfeller 30% til 50% dyrere enn egne ansatte. Ekstern innleie gir fleksibilitet i 
arbeidsstyrken og er nødvendig for å håndtere midlertidige behov for kapasitet og 
spesialkompetanse. Innleie over en lengre periode bør erstattes av faste ansatte hvis behovet for 
kompetansen er vedvarende og innenfor Sykehuspartner HFs kjerneområder.  
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Sykehuspartner HF vil i budsjettprosessen vurdere om det er hensiktsmessig å øke intern 
bemanning ut over planene i økonomisk langtidsplan, behovet for eksterne konsulenter 
reduseres da tilsvarende. Dette må vurderes i sammenheng med en hensiktsmessig bruk av 
leverandørmarkedet. 
 

2.3.3 Kjernekompetanse og bruk av leverandørmarkedet 
En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir. For å sikre at 
stadig mer ambisiøse brukere og stadig mer forventningsfulle borgere får tilgang til de 
tjenestene de trenger og ønsker seg – kreves en omlegging som også vil få vesentlige 
konsekvenser for samspillet i regionen og hvordan vi arbeider for et felles mål.  
 
Delstrategi for teknologi, som nylig ble vedtatt av Helse Sør-Øst RHF, vektlegger åtte områder 
som skal bidra til å realisere disse målene i kommende periode. Strategien stiller store krav til 
utvikling av nye tjenester og tilnærminger fra Sykehuspartner HF sin side.  
 
Den samlede kapasitets -og kompetanseutfordringen som Sykehuspartner HF da står overfor, 
medfører at foretaket i større grad vil måtte levere tjenester som er utviklet og/eller levert i 
samarbeid med andre aktører i markedet. Det er avgjørende at alle tjenester tilrettelegges slik at 
de vil samspille som del av et helhetlig økosystem og på en felles infrastruktur og innenfor 
etablerte regimer for informasjonssikkerhet. 
 

2.3.4 Regional IKT-portefølje 
Leveransene i Regional IKT-portefølje styres av Helse Sør-Øst RHF. Endringer i porteføljen 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 få informasjon knyttet til planer og investeringsnivåer som skal 
legges til grunn i budsjett 2021. 
 

2.3.5 Program for standardisering og modernisering (STIM) 
Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) er gitt i oppdrag å bygge 
en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Programmets 
gjennomføringsperiode er 2019-2023. I 2019-2020 er det lagt vekt på å forbedre sikkerheten, 
redusere teknisk gjeld og starte utviklingen av prosjekter for moderniseringen, spesielt felles 
plattform og nettverk. 
 
Det har gjennom 1. halvår 2020 blitt gjort omfattende endringer i organisering, styring og 
planverk for å styrke programmets gjennomføringsevne. Ansvaret for Windows 10 
oppgraderingen er overført til Sykehuspartner HF IKT-tjenester fra og med 1. juni 2020, men 
inngår i program STIM plan og rapportering ut inneværende år. Oppdatert programplan ble 
fremlagt for styret i Sykehuspartner HF 19. august 2020. Sentrale prosjekter i 2021 vil være: 
 

 Windows 10 

 Felles plattform 

 Regional telekomplattform 

 Modernisering av nett 

 Innføring kryptert stamnett 

 Trådløst nett 

 Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling 
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Gjennom budsjettprosessen 2021 vil det bli utarbeidet et forslag til prioritering av det videre 
arbeidet. Prioriteringen behandles i programstyringsgruppen og vil innarbeides i revidert 
programplan. Når det kommer til gjennomføring, vil fortsatt hvert enkelt prosjekt innenfor STIM 
fremlegges for godkjenning i henhold til gjeldende fullmakter.  
 

2.3.6 Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
Budsjett 2021 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 er viktig.  
 
Dette kan blant annet innebære: 

 Sanering og standardisering 

 Kjøp av standardiserte tjenester 

 Økt bruk av automatisering og robotisering av arbeidsprosesser 

 Fortsatt arbeid med prosessforbedring 

 Optimalisering av avtaler (lisenser og standardverktøy)  

 Redusert bruk av eksterne konsulenter 

 
2.3.7 Nye sykehusbygg 

Sykehuspartner HF ivaretar leveranser innenfor IKT til de planlagte byggeprosjektene. 
Sykehuspartner HF vil tilrettelegge og følge opp avtalte leveranser gjennom egne 
leveranseavtaler med Sykehusbygg HF. 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 2021 være økende med en topp i 
2022-2023.   
 

2.4 Endringer i forutsetninger fra økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 

Fra Økonomisk langtidsplan ble vedtatt har følgende vesentlige endringer tilkommet: 
 

Windows 10 
Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til helseforetakene. Prosjektet har tatt lenger tid og 
kostet betydelig mer enn forutsatt fordi omfang, kompleksitet og variasjon i 
applikasjonsporteføljen var undervurdert. Det har vært nødvendig med teknisk grunnlagsarbeid i 
det omkringliggende miljøet ut over de opprinnelige forutsetningene for prosjektet. Det er 
gjennomført tiltak for økt sikring av klientplattform og oppdatering av Microsoft 
sikkerhetsinnstillinger.  
 
Prosjektet er replanlagt med revidert budsjett, jfr. styresak 043-2020, for oppgradering til 
Windows 10 for 50 000 klienter av totalt 68 000 klienter. Prosjektet planlegger å oppgradere 
21.700 klienter innen 31.12.2020 og resterende 28.300 klienter innen 30.11.2021. Plan for 
resterende 18 000 klienter utarbeides og fremlegges for Helse Sør-Øst RHF innen oktober 2020.  
I økonomisk langtidsplan var prosjektet planlagt ferdigstilt i 2020. Forskyvningen inn i 2021 vil 
påvirke driftskostnader og investeringer i prosjektet.   
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Standardisering og sanering 
Standardisering og sanering prioriteres høyt og vil kreve økt ressursinnsats i forhold til det som 
er forutsatt i Økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
 

Extended support 

Det vil også i 2021 bli behov for utvidet support på lisenser, blant annet på Windows 7. I tråd 
med budsjett og realisert 2020 vil kostnaden foreslås dekket av Helse Sør-Øst RHF.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Arbeidet med budsjett 2021 har startet opp, og gjennomføres i henhold til plan. Planen er å 
legge budsjettet frem for behandling i styremøte 15. oktober 2020. Administrerende direktør 
mener det er viktig at helseforetakene får korrekte innspill på tjenestepris til sin budsjettprosess 
på et tidlig tidspunkt. Budsjettilnærmingen er basert på top-down med stram rammestyring.  
 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 er styrende for budsjett 2021. Administrerende direktør vil 
gjennom den beskrevne prosessen søke å oppnå at budsjettet skal være dekkende for de krav og 
utfordringer som virksomheten står overfor og hva som skal leveres i 2021. 
 
Under utarbeidelse av budsjettet vil administrerende direktør prioritere gjennomføring av 
sanering og standardisering, infrastrukturmodernisering, sterkere ressursstyring samt 
kostnadseffektivisering.  
 
Administrerende direktør har i saken gitt en status for hvordan budsjettarbeidet for 2021 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. 
 

 
 


