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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 25. oktober 2018 

 
 
 

 

SAK NR 076-2018  
  
BUDSJETT SYKEHUSPARTNER HF 2019  
  
  
Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar et budsjettinnspill for 2019 med sum inntekter 3 951 MNOK, sum  
driftskostnader inkludert finanskostnader 4 139 MNOK, og et resultat etter 
finanskostnader på -188 MNOK. Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen 
inkluderer ikke Forsyningssenteret.   

 

2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for 2019 på 982 MNOK. Styret tar til orientering at 

program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering, STIM, er inkludert i 
investeringsbudsjettet som reservasjon av likviditet. Styret vil bli forelagt 
investeringsforslag i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur. 

 
3. Styret tar investeringsramme på 66 MNOK for Regional IKT-portefølje og 145 MNOK for 

lokale, foretaksspesifikke behov til orientering. Administrerende direktør gis fullmakt til å 
fortsette den administrative dialogen med Helse Sør-Øst RHF knyttet til disse 

investeringene i 2019.  

 
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer basert 

på kvalitetssikring av budsjettet i dialog med Helse Sør-Øst RHF. 
 

 
 

 
Skøyen, 19. oktober 2018  
 
 
 
Gro Jære  
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon  
Budsjett 2019 legger til grunn at hovedprioriteringene, herunder mål og krav, fra oppdrags- 
og bestillerdokumentet for 2018 videreføres. Sykehuspartner HF skal videreføre 
infrastrukturmoderniseringen (STIM) og arbeidet med program for Informasjonssikkerhet, 
Personvern, Identitets- og Tilgangsstyring (ISOP). Sykehuspartner HF skal videre bidra inn i 
regionale utviklingsprosjekter og sikre sikker og stabil drift. Samtidig arbeides det med å 
sikre en kostnadseffektiv drift, og det er i budsjettnotatet (vedlegg 1) redegjort for dette 
arbeidet.  
 
Det er flere forhold som kan påvirke det budsjetterte kostnadspådraget i driften og 
prosjektene for 2019. Dette er omtalt som risiko i budsjettnotatet (Vedlegg 1). 
 
Administrerende direktør innstiller på at styret vedtar budsjettet.  
 

2. Faktabeskrivelse  
2.1 Innledning  
Økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF for 2019-2022 er førende for budsjett 2019. 
Avviket i resultat skyldes økte kostnader i ISOP, STIM (Windows 10 prosjektet) og regionale 
SLA -oppgraderinger. Utgangspunktet for prioriteringene i budsjett 2019 er en videreføring 
av hovedprioriteringene i oppdrag- og bestillerdokumentet for 2018.  
 

 
 
Budsjett for 2019 er preget av at Sykehuspartner HF etablerer et nytt program for 

standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering, (STIM) og viderefører et høyt 

aktivitetsnivå innen program for Informasjonssikkerhet, Personvern, Identitets- og 
Tilgangsstyring (ISOP). Det er videre lagt til grunn at Sykehuspartner HF skal gjennomføre 
regionale oppgraderinger innen det kliniske tjenesteområdet som tidligere ble finansiert og 
gjennomført i programmet Regional Klinisk Løsning (RKL).  

 
Det totale ambisjonsnivået er høyt og utfordrer Sykehuspartner HFs leveransekapasitet. Det 

er budsjettert for et lavere ressurspådrag enn hva tiltakene planlegger med enkeltvis. Det 

søkes å oppnå et økt handlingsrom gjennom effektivisering, og prioriteringene som ligger i 

oppdrag og bestilling må legges til grunn i planlegging og iverksettelse av tiltakene.  
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Budsjett 2019 inkluderer forventede kostnader til program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) på et overordnet nivå. STIM er under etablering, se sak 
075-2018. Budsjett for det enkelte prosjekt og vedtak om igangsetting vil følge 
beslutningsprosessen i programmet og være i henhold til gjeldende fullmakter. Arbeidet med 
å styrke informasjonssikkerhet og personvern forsterkes ytterligere i 2019. Samlet er 
investeringsnivået på 1 194 MNOK, dette er en økning med 224 MNOK i 2019 
sammenlignet med investeringsnivået i økonomisk langtidsplan 2019-2022. 
 
Sykehuspartner HF vil i 2019 fortsette arbeidet med sanering og konsolidering innenfor 
applikasjonsporteføljen i foretaksgruppen. Parallelt videreføres arbeidet med å bedre 
leveranseevnen til helseforetakene gjennom økt grad av tjenesteorientering.  

 
  
2.2 Prosess 
I Helse Sør-Øst RHFs budsjettskriv 4-2018 av 18. september 2018 gjennomgås tidsplan og 
nye forutsetninger for budsjett 2019. Disse forutsetningene er lagt til grunn for budsjettet. 
 
Det fremgår videre av kapittel 2.11 Styrebehandling:  

«Det forutsettes at krav fra i forbindelse med budsjett 2019 er tatt hensyn til ved 
styrebehandling i helseforetakene. Vi gjør oppmerksom på at det i kvalitetssikringen 
av budsjettene kan oppstå situasjoner der vi ønsker at budsjettene blir justert og 
tilpasset med mindre endringer. Det forutsettes at administrerende direktør i 
helseforetakene har fullmakt til å kunne gjøre dette også etter at budsjettet er vedtatt 
av helseforetakets styre.»  

 
Budsjettprosessen er opprettholdt etter oppsatt plan, og har involvert ledere på alle nivåer. 
Tillitsvalgte er invitert til å gi innspill. 
 
2.3 Budsjettforutsetninger  
Tjenesteprisen totalt og overordnede fordelingsnøkler anbefales holdt uendret i forhold til 
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 for å gi forutsigbarhet til helseforetakene. Tjenesteprisen 
er i budsjettet holdt likt nivået i økonomisk langtidsplan 2019-2022 for året 2019. Denne 
forutsetningen påfører Sykehuspartner HF et økt underskudd.  Økte kostnader for 
infrastrukturmodernisering, ISOP, og overføring av ansvaret for regionale oppgraderinger er 
de største avvikene fra økonomisk langtidsplan 2019-2022. Håndtering av underskudd må 
behandles som en del av arbeidet med økonomisk langtidsplan 2020-2023. 

   
2.4 Budsjett 2019  
Det legges frem følgende driftsbudsjett for Sykehuspartner HF for 2019:  
  
Driftsinntekter  
IKT-områdene finansieres primært gjennom tjenestepris til helseforetakene. I henhold til 
tjenesteprismodell består tjenesteprisen av basis driftstjenester og kundespesifikke 
tjenester. I tillegg kommer timebaserte tjenester, samt andre tjenester hvor kostnader 
viderefaktureres fra Sykehuspartner HF etter avtale med andre helseforetak eller Helse Sør-
Øst RHF.  
  
Driftsinntektene for Sykehuspartner HFs HRØR-tjenester er i hovedsak tjenestepris, 
fakturert det enkelte foretak. Tjenesteprisen beregnes ut fra forventet antall lønns- og 
trekkoppgaver (LTO) i det enkelte helseforetak.   
 
Konsulentinntekter  
Konsulentinntekt er inntektene fra Sykehuspartner HFs egne ressurser som bidrar inn i 
fakturerbare prosjekter innenfor Regional IKT-portefølje og definerte tjenesteendringer. 
Inntektene holdes tilsvarende økonomisk langtidsplan 2019-2022. Det er budsjettert med 
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inntekter fra Regional IKT-portefølje i henhold til planer mottatt i oktober 2018. Forekommer 
det endringer i omfanget av Regional IKT-portefølje, vil dette inngå i en ny prognose i 2019.  
 
Driftskostnader   
Personalkostnader er den største kostnadsposten i budsjettet, og drives i hovedsak av antall 
årsverk og bemanningsutviklingen gjennom året.  Sykehuspartner HF må videreutvikle 
kompetansen til egne ansatte, og kompetanseutvikling er prioritert i 2019.  

 
Nivå på antall ansatte i økonomisk langtidsplan 2019-2022 er lagt til grunn for budsjettet. 
Det er lagt inn effektiviseringskrav som bringer budsjett 2019 innenfor rammen av 
økonomisk langtidsplan for bemanningsutvikling og personellkost. Mottak av leveranser fra 
Regional IKT-portefølje, tjenesteendringer drevet av helseforetakene, nye tjenester og 
forpliktelser for informasjonssikkerhet og personvern og ansvar for regionale 
forvaltningsoppgaver gir behov for økte ressurser. Det økte ressursbehovet i noen 
virksomhetsområder har blitt balansert med effektivisering og med tilsvarende reduksjoner 
andre steder. Ut over det er det dekket av ekstern bistand. 
  
Ekstern bistand  
Sykehuspartner HF har budsjettert et behov for 320 MNOK til ekstern bistand i 2019. 
Budsjettnotatet gir en oversikt over behovet for å supplere egne ansatte med ekstern 
bistand/konsulenter. Den eksterne bistanden bidrar både i driften og mot prosjekter som 
aktiveres og balanseføres (investeringer). For å begrense ekstern bistand, vil 
Sykehuspartner HF etablere en sourcing-strategi som legges til grunn for fremtidige 
anskaffelser/tjenestekjøp.  Som konsekvens av dette kan deler av dette budsjettet i løpet av 
2019 bli omklassifisert. 
  
Avskrivninger  
Budsjetterte avskrivninger 2019 for Sykehuspartner HF utgjør 1 231 MNOK. Avskrivninger 
for kundetjenester utgjør den største andelen av avskrivningsbudsjettet. Disse kostnadene 
blir direkte viderefakturert det enkelte helseforetak. Det er videre tatt høyde for hele det 
foreslåtte investeringsnivået i kostnadsposten avskrivinger.   
 
Driftsresultat  
Det budsjetterte resultat er -188 eksklusiv MVA.   
  
Driftsinvesteringer  
Sykehuspartner HF disponerer årlig investeringsmidler på vegne av helseforetakene og 
regionale programmer. Det samlede nivået på investeringene fremkommer dels ved behovet 
for reinvesteringer, dels ved planene for regional utvikling og dels ved avhengigheter til 
foretaksspesifikke prosjekter og prioriteringer. I tillegg kommer Sykehuspartner HFs for 
investeringer for utvikling av egen virksomhet.  

 
Gjennomsnittsalderen på anleggene er økende. Det er et stort, dokumentert behov for 
investeringer for å ivareta stabile driftsleveranser inntil STIMs leveranser settes i drift. Dette 
resulterer i behov for et fortsatt høyt investeringsnivå i 2019 for å kunne ivareta 
Sykehuspartner HFs rolle som leverandør av trygge og sikre tjenester til helseforetakene, 
samt for å kunne oppfylle lovkrav og forventninger innenfor informasjonssikkerhet og 
personvern.  
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Samlet oversikt over investeringene som inngår i budsjettet for 2019 er:  

 
  
Totalt har Sykehuspartner HF meldt inn til Helse Sør-Øst RHF et investeringsbehov på 982 
MNOK. Dette inkluderer 130 MNOK til finansiell lease av periferi utstyr og 18 MNOK for 
utplassering av multifunksjonsprintere (MFP).  
 
Videre er det et investeringsbehov på 211 MNOK som håndteres videre i dialog med Helse 
Sør-Øst RHF og aktuelle helseforetak.  
 
Investeringene gjennomgås fullstendig  i vedlegg 2.  
  
Forsyningssenteret  
Budsjettet for Forsyningssenteret er satt opp basert på en vurdering av de kostnader som 
kreves for å levere forsyningstjenestene i henhold til mål for omsetning og mål som blir 
beskrevet i oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF i 2018, og som forventes videreført 
for 2019.  
  
3. Administrerende direktørs vurderinger  
Sykehuspartner HF sine tjenester skal understøtte en trygg og sikker pasientbehandling i 
helseforetakene. IKT blir en stadig mer integrert del av pasientbehandlingen, noe som 
forsterker kravet til sikker og stabil drift. Dette er Sykehuspartner HFs høyeste prioritet.  

 
Andre prioriterte områder i 2019 er å videreføre arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet 
og personvern, iverksette oppdraget med infrastrukturmodernisering, bidra inn i regionale 
utviklingsprosjekter inkludert nye sykehusbygg og videreutvikle Sykehuspartner HF som en 
tjenesteorientert organisasjon.  

 
Budsjettet representerer en ambisiøs satsning på infrastrukturmodernisering og 
informasjonssikkerhet og tilgangsstyring gjennom programmene STIM og ISOP. 
Administrerende direktør vurderer at dette arbeidet er nødvendig og avgjørende for 
Sykehuspartner HF som felles tjenesteleverandør. En modernisert og standardisert 
infrastruktur skal sikre økt driftsstabilitet, kostnadseffektive tjenesteleveranser og en 
infrastruktur som understøtter utviklingen i pasientbehandlingen.  

2018 ØLP2019 B2019

Sum Sikker og stabil drift 270 235 203

Kundestyrt utplassering periferi og MFP 138 138 148

Sum Informasjonssikkerhet og personvern 137 75 172

Programmet STIM 0 326 350

Standardisering og modernisering, testmiljø 0 0 42

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 20 30 20

Delsum 591 804 935

Andre behov per kundetjeneste (SLA/oppgraderinger og annet) 0 0 47

Sum 591 804 982

0 0 0

Sum infrastrukturbehov til regional IKT (eksl. Periferi/PC) 95 31 66

Sikker og stabil drift - Foretakspesifikke behov 85 0 0

Sum håndtert i dialog med HSØ 179 31 66

0 0 0

Lokale IKT investeringer (spilles inn av HF) 135 135 118

Telefonapparat OUS 0 0 27

Totalsum 906 970 1 194
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STIM er under oppstart. Det er viktig arbeid som har startet opp, og som det blir viktig å 
følge opp også i 2019. Applikasjonssanering er en kritisk suksessfaktor. Det vil redusere 
omfanget av applikasjoner som skal forvaltes og flyttes over på ny plattform, og det vil bidra 
til felles regionale løsninger. Ett av prosjektene i STIM som skal gjennomføres i 2019 er 
Windows10. Prosjektet har et stort omfang og representerer en betydelig kostnad, og har en 
kritisk tidsfrist i januar 2020.  
 
Tiltakene for å styrke informasjonssikkerhet og personvern skal redusere risiko knyttet til 
området, følge opp endringene i personvernlovgivningen, og har leveranser innen 
sikkerhetsarkitektur som er avgjørende for fremdriften til STIM.  
 
I en periode med vekst og stor omstilling er det ekstra viktig å følge nøye med på 
kostnadsnivået. For foretaksgruppen er det viktig at Sykehuspartner HF leverer 
kostnadseffektive tjenester, slik at midler kan brukes til beste for pasientbehandlingen. Dette 
er et kontinuerlig arbeid, og har også hatt høy prioritet i arbeidet med budsjett 2019. Lønns- 
og personalkostnader er i budsjettet for 2019 holdt på samme nivå som økonomisk 
langtidsplan. Det innebærer en effektivisering og omprioritering av stillinger i Sykehuspartner 
HF for å dekke nye oppgaver. Kostnadseffektiviseringen som er lagt inn i budsjettet, fordrer 
en stram og strukturert styring og prioritering gjennom budsjettåret.  
  
Budsjett 2019 legger til grunn at hovedprioriteringene, herunder mål og krav, fra oppdrags- 
og bestillerdokumentet for 2018 videreføres. Samlet er det betydelige utviklingsoppgaver 
Sykehuspartner HF står overfor. Administrerende direktør vurderer budsjettet for 2019 som 
ambisiøst. Den høye endringstakten kan utfordre gjennomføringsevnen og driftsstabiliteten. 
Det er derfor nødvendig å vurdere om det er oppgaver som kan setts ut til markedet heller 
enn å foreta innleie av ekstern bistand. Budsjettet krever videre at hele organisasjonen 
bidrar, at det planlegges godt, at organisasjonen leverer i henhold til vedtatte planer og at de 
prioriterte oppgavene har nødvendig fokus. 
 
Budsjettet representerer etter administrerende direktørs vurdering en forsvarlig drift og 
utvikling for 2019, og innstiller på at styret vedtar det foreslåtte budsjettinnspillet. 
 
Vedlegg  
Vedlegg 1: Budsjettnotat   
Vedlegg 2: Investeringsnotat  
  
 


