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Innledning 
Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør innen ikke-medisinske tjenester for Helse 
Sør-Øst og har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og logistikktjenester til alle 
helseforetakene i regionen. Som felles tjenesteleverandør skal Sykehuspartner HF sikre at 
helseforetakene tilbys stabile, trygge og kostnadseffektive tjeneste, som understøtter 
foretakenes forretningsprosesser. 
 
Sykehuspartner HFs virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene 
prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i 
tjenesteprismodellene og time- og enhetspriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartner HF skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse 
Sør-Øst RHF. I henhold til planen for budsjett 2019 for Helse Sør-Øst skal Sykehuspartner HF 
distribuere tjenestepris til helseforetakene i uke 43. Med bakgrunn i dette er årets 
budsjettprosess i Sykehuspartner HF framskyndet sammenlignet med tidligere år. 

Om dokumentet 
Budsjettnotatet viser samlet budsjett for Sykehuspartner HF for 2019 som bakgrunn for 
budsjettinnspill til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Tjenestene under virksomhetsområde HRØR er beskrevet i et eget delkapittel, da dette 
virksomhetsområdet er et separat tjenesteområde. Investeringer og avskrivninger er 
håndtert samlet. Dette er tilsvarende som i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.  
 

Budsjett 2019 - oppsummert 
Sykehuspartner HFs 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 også lagt til grunn at Sykehuspartner HF skal gjennomføre de 
regionale oppgraderingene innen det kliniske tjenesteområdet som tidligere ble finansiert 
og gjennomført i programmet Regional Klinisk Løsning (RKL). Det totale ambisjonsnivået er 
høyt, utfordrer Sykehuspartner HFs leveransekapasitet og går ut over nivået i (ØLP) 2019-
2022. Basert på dette er det gjort en vurdering av budsjettet i forhold til leveransekapasitet 
og ØLP som rammebetingelse. Budsjettet er med bakgrunn i denne lagt på et lavere nivå 
enn summen av estimatene fra de ulike behovene.  

Sykehuspartner HF legger til grunn for budsjett 2019 en effektivisering av driften på 3% 
innenfor påvirkbare kostnader. Sykehuspartner HF har i budsjettet inkludert en ramme for 
hvilken likviditet som vil være nødvendig for at STIM og i ISOP skal kunne realiseres. 
Disponeringen av investeringene for det enkelte tiltak vil skje i henhold til fullmaktstruktur 
og prosesser i Helse Sør–Øst.  
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Sykehuspartner HF legger til grunn at økt tjenestevolum og kvalitetsforbedringer på 
tjenestene i stor grad absorberes innenfor eksisterende bemanning i budsjettet for 2019.  
IKT- og HR-tjenestene skal driftes med økt effektivitet. Virksomhetsområdet HRØR har en 
stabil tjenesteleveranse og forutsetter effektiviseringen ved å redusere tjenesteprisen for 
HR-tjenesten med 5% sammenlignet med budsjett 2018. 
 
Regional Økonomi- og logistikktjeneste er fortsatt under oppbygging og utvikling, og dette 
medfører en kostnadsøkning for denne tjenesten i 2019. Dette er i henhold til ØLP 2019-
2022. 
 
Prosjektet Applikasjonssanering og Konsolidering (ASK) har bidratt til at ca. 1000 servere er 
sanert i 2018. Prosjektet planlegger å sanere ytterligere 1000-1500 servere i 2019. Dette gir 
kostnadsunngåelser for lisenser, reduserte driftskostnader og en redusert operativ risiko. 
Den organiske veksten innen lagring og utstyr, og styrking av sikkerheten gjennom 
sikkerhetskomponenter, gir økte kostnader. Gjenbruk av lisenser som er frigjort gjennom 
sanering demper denne veksten.  
 
Sykehuspartner HF legger opp til å øke kapasiteten til gjennomføring av prosjekter gjennom 
budsjett 2019. Kapasitetsøkningen skal skje gjennom å dreie ressursbruken i Sykehuspartner 
HF fra drift til prosjektgjennomføring sammen med ansettelser og kapasitet/kompetanse fra 
markedet. Det vil bli gjennomført en målrettet kompetanseutvikling av Sykehuspartner HFs 
medarbeidere for å sikre at disse har relevant kompetanse til å bidra inn i 
moderniseringsarbeidet. Det er satt av egne midler for dette i budsjettet. Videre vil bruk av 
markedet vurderes gjennom utarbeidelse av en sourcingstrategi. 
 
Sykehuspartner HF har som mål å tjenesteorientere leveransene til helseforetakene. 
Tjenesteorientert prismodell vil gi helseforetakene mulighet til å overvåke tjenesteprisens 
utvikling over tid. Året 2019 anbefales å være en overgangsperiode for tjenesteprismodellen 
med tjenesteregnskapet som et skyggeregnskap. Det er budsjettert med tjenestepris i 
henhold til ØLP 2019-2022. 
 
Budsjett 2019 legger til grunn at hovedprioriteringene fra oppdrags- og bestillerdokumentet 
for 2018 videreføres.   
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Prioriteringer og kostnadsbilde 
Foretaksgruppen utarbeider hvert år rullerende økonomiske langtidsplaner for de neste fire 
årene. ØLP 2019-2022 er førende for budsjett 2019. Endringer og avvik er synliggjort og 
kommentert i budsjettnotatet. 

 
Figur 1: Samlet resultatregnskap Sykehuspartner HF for budsjett 2019 i MNOK 
 

Hovedprioriteringer budsjett 2019  

Stabile tjenesteleveranser 

Sikker og stabil drift av tjenester til helseforetakene er Sykehuspartner HFs viktigste 
oppgave. Risikobildet for driften er fortsatt krevende. Det arbeides målrettet med å bedre 
stabil drift og det er behov for investeringer og ressursbruk i drift og vedlikehold av 
eksisterende plattform for å imøtekomme krav til sikkerhet og redusere teknisk gjeld. Se 
ytterligere informasjon i kapittelet om investeringer, samt vedlegg 2 til styresak om 
budsjett; Investeringsnotat. 
 

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

Foretaksmøtet ga 14. juni 2018 Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere program for 
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Utgangspunktet er å i størst mulig 
grad gjenbruke investeringer, dokumentasjon og kompetanse fra tidligere program (iMod) 
og alternativvurderingene gjennomført fram til juni 2018. Programmets oppdrag er å 
operasjonalisere og gjennomføre målsettingene som lå til grunn for iMod og 
alternativutredningene, med presiseringer gitt fra foretaksmøtet. Programmet er etablert 
som en interimsorganisasjon og planlegges formelt etablert innen 31. desember 2018. 

Den overordnede målsettingen for programmet er å etablere en standardisert, modernisert 
og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester 
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og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen. Programmets mandat 
fastsetter resultatmål for programmets leveranser, og effektmål for foretaksgruppen. 
Programmet inndeles i hovedprosjektene datasenter, nettverk, telekommunikasjon, 
arbeidsflate (inkludert oppgradering til Windows 10), tverrgående tjenester og framtidig 
driftsmodell. 

At program og prosjekter, med unntak av Windows 10 og tidskritiske tiltak innen nettverk 
og telekommunikasjon, fortsatt er i planleggingsfasen, representerer en usikkerhet i 
budsjettet. Sykehuspartner HF anbefaler derfor at det avsettes et rammebeløp for likviditet 
til investeringer. For prosjektene legges det opp til å fremme prosjektforslag med 
budsjettbehov for gjennomføringen, fordelt på årlige tildelinger i budsjettet. Dette vil 
muliggjøre god prosjektstyring, samtidig som det er god kontroll med årlige tildelinger. For 
detaljer om leveranser fra programmet, henvises det til vedlegg 2 Investeringsnotatet samt 
egen styresak om STIM (sak 075-2018). 

Driftsbudsjettet er fordelt på programkostnader (ledelse, programkontor, planlegging, 
program- og fellesfunksjoner) og prosjektkostnader. Program og prosjekter, med unntak av 
Windows 10 og tidskritiske tiltak innen nettverk og telekommunikasjon, er nå i en 
planleggingsfase. Dette reflekteres for eksempel i kostnadsnivået innen programledelse i 
2019. Programmets kostnadsinnretning og profil (aktiverbar/ikke-aktiverbar) vil endres 
endelig når planer og sourcingstrategi er ferdigstilt og vedtatt.  

Med risikoen beskrevet over, er budsjettet redusert i forhold til programmets foreslåtte 
aktivitetsnivå og det anbefales at det avsettes et rammebeløp for investeringer for 2019 
tilsvarende nivået foreslått i budsjettet.  

For 2019 er budsjettinnspillet på totalt 593 MNOK, fordelt på 243 MNOK i driftskostnader og 
350 MNOK i investeringer.  

Applikasjonssanering og Konsolidering (ASK) 

Prosjektet har gjennomført en omfattende kartlegging og skanning av 
applikasjonsporteføljen ved alle helseforetak. Status etter denne prosessen, er at av den 
totale identifiserte porteføljen på ca. 5600 applikasjoner, skal 3800 videreføres og ca. 1700 
saneres (saneringsgrad ca. 30 %). Saneringen pågår i henhold til plan. Av porteføljen på 5600 
applikasjoner er det ca. 2500 unike applikasjoner. 
 
I neste fase av arbeidet med sanering av applikasjoner, er det viktig å se på tvers av alle 
helseforetakene: Dvs. at man analyserer og vurderer hver kundetjeneste/portefølje – 
sammen med Helseforetakene og deres fagmiljøer. Helseforetakenes behov for 
funksjonalitet skal ivaretas, men variasjon i måter å løse dette på, bør reduseres. 
Standardisering vil også innebære at hensiktsmessige løsninger ved ett HF skal gjøres mulig 
å enkelt implementeres ved andre HF. Dermed bør det bli enklere tilgang til ny 
funksjonalitet totalt sett.  
 
Gevinster på sikt vil først oppnås ved å optimalisere den totale porteføljen i Helse Sør-Øst, 
dvs ved å standardisere i størst mulig grad. I tillegg til utstrakt overlappende 
funksjonalitet/samme oppgave men ulike programmer, er en del av disse applikasjonene 
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dessuten av eldre teknologi, og vil ikke kunne migreres til Windows10. En reduksjon i antall 
applikasjoner i forkant av en migrering til ny plattform, vil også redusere kostnadene 
betydelig ved en migrering.  
 
Prosjektet Applikasjonssanering og Konsolidering (ASK) har videre bidratt til at ca. 1000 
servere er sanert i 2018. Prosjektet planlegger å sanere ytterligere applikasjoner og 1000-
1500 servere i 2019. Dette gir kostnadsunngåelser for lisenser, reduserte driftskostnader og 
en redusert operativ risiko.  
 

Program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring 
(ISOP) 

Programmet ISOP videreføres fra 2018. ISOP har som målsetning å gjennomføre 
hovedleveransene i 2019 slik at driftsorganisasjonen overtar det kontinuerlige behovet for 
tiltak innen området i starten av 2020.   
 
Programmets leveranser er strukturert i fire hovedområder: 

1. Styrket tilgangsstyring 
Innføring av automatisert tilgangsstyring og selvbetjeningsløsninger for bestilling av 
tilganger for å effektivisere prosessen og samtidig redusere risiko for feil. 

2. Personvern 
Implementering av nødvendige endringer i verktøy, kapabiliteter og prosesser for å 
sikre at Sykehuspartner HF er i stand til å behandle personopplysninger for sine 
ansatte (som dataansvarlig), sine kunder (som databehandler) i henhold til krav i 
revidert personvernlovgivning.  

3. Sikkerhetsplattform 
Forbedring av informasjonssikkerhet i eksisterende driftsmiljø, inkludert tiltak som 
ble identifisert som følge av dataangrepet. 

4. Forbedret risikostyring 
Forbedret risikostyring, styrking av rammeverk, prosess for risikostyring, ROS-
metodikk og utarbeide forslag til felles risiko akseptansekriterier innenfor 
informasjonssikkerhet i regionen. 

 
I tillegg er det aktiviteter innen endringsledelse og implementering. 
 
For 2019 er budsjettinnspillet på totalt 186 MNOK, fordelt på 50 MNOK i driftskostnad og 
136 MNOK i investeringer.  
For detaljer om leveranser fra programmet, henvises det til vedlegg 2 Investeringsnotat. 
 

Understøtte regionale prosjekter 

For budsjettåret 2019 legges det opp til økt kapasitet innen prosjektledelse, arkitektur, 
design, risiko og sårbarhetsvurderinger (ROS), test og release. Dette er fagområder det er 
stort behov for og som Sykehuspartner HF har en underkapasitet på til å understøtte 
regionale utviklingsbehov. Videre er erfaringene fra 2018 at det har vært utfordrende å 
møte rekrutteringsprognoser innen nevnte områder både med hensyn på tilfang av 
kvalifiserte ressurser og som følge av turnover. Det legges derfor opp til en noe lavere vekst 
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for denne kapasiteten i 2019 enn hva som er skissert i ØLP 2019-2022. Fortsatt legger 
Sykehuspartner HF opp til en vekst på 38 årsverk innen nevnte områder i tillegg til å bruke 
markedet for å øke kapasiteten innen design og ROS.  
 
Oppdrags- og bestillerdokumentet (OBD) har i 2018 satt krav om at minst 55% av ressursene 
som leverer timer til Regional IKT-Prosjektportefølje skal bestå av interne medarbeidere fra 
Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF legger til grunn samme måltall for 2019.   
 

Leveranser til nye sykehusbygg 

Det både planlegges og bygges flere sykehusbygg i regionen. Sykehuspartner HF har 
ansvaret for å levere IKT til de nye sykehusene. I budsjettåret 2019 er det planlagt at 
Sykehuspartner HF ferdigstiller IKT-leveransen til nytt psykiatribygg i Sykehuset i Vestfold HF 
og påbegynt IKT-leveransen til somatikktilbygget ved det samme helseforetaket. Det er også 
lagt opp til at Sykehuspartner HF øker aktivitetsnivået knyttet til Nytt Drammenssykehus 
(Vestre Viken HF) og Nytt Klinikkbygg ved Radiumhospitalet (Oslo Universitetssykehus HF). 
Sykehuspartner HF deltar også i planleggingen av de andre byggeprosjektene i regionen, 
men disse har mindre IKT-aktivitet i 2019.  
 
Gjennom forberedelsene til Nytt Sykehus i Drammen og planleggingen av STIM, ser 
Sykehuspartner HF på alternative leveranseformer for å utnytte markedet og å sette ut 
leveranserisikoen til disse initiativene samtidig som ressurspådraget for Sykehuspartner HF 
begrenses. En økning av interne drifts- og forvaltningsressurser til sykehusbygg vil medføre 
en økt konsulentinntekt og tilhørende lønns- og personalkostnader.  
 

Kompetanseutvikling og ressursstyring 

For å sikre kompetanse og kapasitetsbehov på kort og lang sikt, skal Sykehuspartner HF 
etablere strategisk kompetanse- og kapasitetsstyring. Det høye aktivitetsnivået som det 
planlegges med i Sykehuspartner HF stiller store krav til bestillerkompetanse for å sikre 
intern styring på aktiviteter og utvikling. Nivået på kompetansehevende tiltak er budsjettert 
på nivå som for 2018.  
  
For utviklingsoppdrag i Sykehuspartner HF vil foretaket etablere et regime basert på 
prosjektprioritering og strategisk bemanning. Målet er å operasjonalisere dette for 
ressursbemanning med utnyttelse av egne ansatte og ekstern bistand til Sykehuspartner HFs 
interne programmer og prosjekter fra 2019. I tillegg har Sykehuspartner HF startet arbeidet 
med en sourcingstrategi som også vil ligge til grunn for ressursstyring og prosjektbemanning 
i løpet av 2019.  
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Forutsetninger og analyse av budsjett 
Samlet resultatregnskap for Sykehuspartner (Figur 1) viser det totale kostnadsbildet for 
Sykehuspartner HF. Det følgende kapittelet kommenterer forutsetninger og vesentlige 
endringer fra ØLP 2019-2022.  

Forutsetninger 

Forutsetninger fra Budsjettskriv nr 4 2018 fra Helse Sør-Øst RHF: 
• Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan for 2019-2022 (ØLP) er førende for 

beregning av tjenestepriser for kommende budsjettår. 
• Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (ØLP) justert for endringer som følge av 

Statsbudsjett for 2019 er førende for budsjett 2019.  
• Videre skal erfaringstall fra 2018 og evt. tidligere år og øvrige forhold som 

foretakene/sykehusene er kjent med legges til grunn i budsjettet for 2019.  
• Hvis resultatet for 2019 avviker fra resultatkravet som fremkom i ØLP-prosessen, 

forutsettes det at dette skyldes helt spesielle forhold som må kommentere særskilt 
ved det enkelte leveransepunkt. 

• Øvrige forutsetninger fra Budsjettskriv nr 4 2018 fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Andre forutsetninger 

• Det er tatt høyde for at Sykehuspartner HF fakturerer ut avskrivningskostnader for 
gamle IMP prosjekter som sluttføres i regi av Sykehuspartner HF. Disse 
avskrivningskostnadene bokføres som en del av STIM programmet.  

• Driftskostnader til ERP – prosjektet/tjenesten for Helse Sør-Øst RHF er dekket inn 
under virksomhetsområdet Sykehuspartner HF - HRØR. Tjenesteprisen dekker lisens, 
forvaltning og avskrivningskostnader. Programmets investeringskostnader for øvrig 
dekkes inn gjennom Virksomhetsstyringsprogrammet (VIS) under Regional IKT 
prosjektportefølje (tidligere Digital fornying). 

• MVA-refusjon er innarbeidet i budsjettet. 
• Underskudd i Sykehuspartner HF forutsettes dekket via gjeld til Helse Sør-Øst RHF og 

er rentebelastet med 2%, noe som gir en økt finanskostnad 
 

Driftsinntekter IKT og stab 

IKT-områdene og stab finansieres gjennom tjenestepris til helseforetakene og 
basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. I henhold til nåværende 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. Det vises til 
beskrivelse under ny tjenesteprismodell, side 16.  Denne vil gi Sykehuspartner HF en 
tjenesteorientert prismodell mot øvrige foretak.  
 
Inntektsmodellen er et resultat av den totale kostnadsbasen til Sykehuspartner HF. Den 
endelige inntektsfordelingen vil bli definert og fordelt til de øvrige helseforetak på et senere 
tidspunkt, og presentert enkeltvis til samtlige foretak i månedsskiftet oktober/november 
etter en plan i samarbeid med Helse Sør Øst RHF.  
 



 
 

10 
 

Det budsjetteres for at tjenesteprisen for 2019 holdes lik nivå fra ØLP 2019-2022. 
Sykehuspartner HF øker dermed underskuddet i 2019. Tjenesteprisen totalt og overordnede 
fordelingsnøkler holdes uendret for å gi forutsigbarhet til helseforetakene, ref. kapittel om 
ny tjenestepris. Underskuddet er planlagt dekket inn med et overskudd i perioden 2020 – 
2022 og tjenesteprisen må derfor forventes å øke fra 2020 og utover i forhold til ØLP 2019-
2022. 
 
Direkte henførbare inntekter rettet mot enkelte foretak er følgende: 

 Arbeidsflater som utfaktureres til helseforetakene basert på antall PC/nettbrett som 
er koblet til nettverket. 

 Kundestyrte leverandøravtaler som er direkte henførbare driftsinntekter som 
gjenspeiler tilsvarende avtaler rettet mot foretakene  

 Konsulentinntekter er inntekter fra Sykehuspartner HFs egne ressurser som bidrar 
inn i prosjekter og fakturerbare tjenesteendringer. Den største andelen av 
inntektene kommer fra regional IKT-prosjektportefølje, deretter tjenesteendringer 
bestilt av helseforetakene. 

 

Lønns – og personalkostnader 

Totale lønns- og personalkostander er den største enkeltstående utgiftsposten på til 
sammen 1 310 MNOK. Posten består av direkte lønn, feriepenger, overtid, pensjon og annen 
lønn. Til fradrag kommer aktiverbare timer som balanseføres. 
 
Sykehuspartner HF har i budsjettet for 2019 tatt høyde for økning i prosjektaktiviteten ved å 
øke bemanningen. Foretaket har i oktober 2018 ca. 1400 heltidsansatte, som betegnes som 
fulltidsekvivalenter (FTE). Helse Sør-Øst RHF har gjennom oppdrag og bestillingsdokument 
for 2018 satt mål om en høyere andel Sykehuspartner HF ansatte i prosjekter, enn hva 
Sykehuspartner HF tidligere har levert. En videreføring av dette forutsetter en økning av 
antall ansatte. Det er budsjettert at planen fra ØLP 2019-2022 for 2019 om 1589 ansatte er 
nådd ved utgangen av 2019. For å redusere behovet for ekstern bistand er det i 
budsjettarbeidet vurdert en økning av interne ressurser ut over ØLP i 2019, men det anses 
ikke realistisk med en rekrutteringen høyere enn budsjettet legger opp til gjennom året, da 
det i perioden også må tas høyde for reansettelser på grunn av oppsigelser. Sykehuspartner 
HF har utarbeidet bemanningsstrategi for moderniseringsprogrammet: 

• Fagroller i programmet bemannes som hovedregel via innleie fra linjen. 
• Grunnbemanningen i berørte linjeområder økes ved backfill1 (erstatninger). 
• Backfill skal skje ut i fra en vurdering av hva som er hensiktsmessig og gjennom faste 

og midlertidige tilsettinger og hensiktsmessig bruk av ekstern bistand.  
 

                                                      
 
1 Backfill – ressurs som erstatter en ressurs som er allokert ut fra linjen og inn i program. 
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Figur 3: Oversikt over antall ansatte (FTE) i Sykehuspartner fordelt på drift og forvaltning 
(SLA) og prosjekter (gjennomsnitt gjennom året) 
 
Figuren over viser hvilke ressurser som er budsjettert avsatt til henholdsvis drift og 
forvaltning (SLA/drift) og prosjektaktivitet, og endringer fra ØLP 2019-2022. Budsjettet 
innebærer en redusert kapasitet til drift av tjenestene sett opp mot ØLP 2019-2022, og en 
økning i antall ressurser til prosjekt. Det var ikke planlagt for backfill i ØLP 2019-2022. 
Behovet for ressurser til STIM og andre prosjekter har økt til et nivå der linjen må fylle på 
med ressurser for å opprettholde driften. Halvparten av denne økningen er i budsjettet lagt 
til grunn løst med at backfill leies inn for å dekke opp deler av den kapasiteten som frigis til 
prosjektoppgaver. Sykehuspartner HF ønsker å prioritere bruk av egne ansatte inn mot STIM 
og ISOP. Det er særlig fagressurser fra driftsorganisasjon innen nettverk, 
telekommunikasjon, datasenter og arbeidsflate det er behov for i programmene, men det er 
også planlagt økt deltakelse fra prosjektledelse, arkitektur, test og release samt sikkerhet. 
Tilfanget vil skje både gjennom rekruttering og backfill av ressurser som flyttes over til 
programmene. 
 

Ekstern bistand 

Sykehuspartner HF har i sin portefølje av prosjekter et stort behov for å supplere egne 
ansatte med ekstern bistand / konsulenter. Den eksterne bistanden bidrar både i drift og 
mot prosjekter som aktiveres og balanseføres (investeringer). ØLP 2019-2022 la opp til 
innleie av nærmere 100 konsulenter på fulltid gjennom året 2019. Vurderingen gjennomført 
i ØLP-prosessen vurderes å være for lavt. 
For drift er det budsjettert et behov for 320 MNOK for 2019. Det er en økning mot ØLP på 
129 MNOK, og 108 MNOK mot prognose 2018. Dette er fordelt på følgende hovedgrupper:
        

 MNOK 

Ekstern bistand STIM 80 

Backfill modernisering og Windows 10 85 
Tjenesteutvikling (Prosjektledelse, Arkitektur-, Tjeneste- og 
løsningsdesign) 34 

Ekstern bistand ISOP 29 

Ekstern bistand ASK 16 

Tjeneste og Regional oppgradering for Bildediagnostikk, Lab, EPJ mm 24 

Tjenesteorientering (Digital arbeidsflate, IT for IT) 17 

Ekstern bistand til regionale SLA oppgraderinger – Backfill 10 

Annet  25 

 Figur 4: Ekstern bistand  

Antall årsverk i 2018  ØLP 2019  Budsjett 19   Avvik  ØLP 2019  Budsjett 19  Avvik  ØLP 2019  Budsjett 19  Avvik 

1 Stab Sykehuspartner 72                    69                   -3                    4                     11                   7                     76                   80                   4                     

3 Kunder og Tjenester 262                  206                 -56                  2                     44                   41                   264                 250                 -14                  

6 Plan og Styring 72                    60                   -12                  1                     6                     5                     73                   66                   -7                    

5 Tjenesteutvikling 102                  74                   -28                  90                   105                 15                   192                 179                 -13                  

7 Produksjon 559                  519                 -40                  106                 122                 16                   666                 641                 -24                  

4 HRØR 250                  229                 -21                  5                     18                   13                   255                 247                 -8                    

Program -                  2                     2                     -                  17                   17                   -                  19                   19                   

Totalt 1 317              1 158              -159               208                 322                 114                 1 525              1 481             -44                  

Backfill Kunder og Tjenester -                  39                   39                   -                  39                   39                   

Backfill produksjon -                  23                   23                   -                  -                  23                   23                   

Totalt med backfill 1 317              1 220              -96                  208                 322                 114                 1 525              1 543             18                   

 Ressurser til drift og forvaltning  Ressurser til prosjekter Totalt antall ressurser



 
 

12 
 

 
Det er estimert et høyere behov for ekstern bistand i tiltakene enn det som er budsjettert. 
Budsjettet er lagt basert på en vurdering som balanserer behov for kapasitet opp imot hva 
som kan absorberes i Sykehuspartner HF. Nivået er fortsatt meget høyt og Sykehuspartner 
HF vurderer om foretaket kan tjenesteutsette oppdrag i større omfang for å sikre 
gjennomføringsevne og med dette kunne reklassifisere kostnader fra ekstern bistand til 
avtalekostnad.  
 
Det er meldt behov for ekstern bistand innen programmene STIM og ISOP på til sammen ca. 
112 MNOK. For å erstatte ressurser i linjen som går inn i program er det budsjettert med et 
behov på ca. 85 MNOK for innleie som er «backfill». I tillegg kommer saneringsprogrammet 
ASK med 16 MNOK. 
 
Sykehuspartner HF har videre overtatt ansvar over oppgraderinger for regionale løsninger. 
Her vil det i 2019 utføres vesentlig arbeid for oppgraderinger innen blant annet EPJ og 
kurve-løsning.  
 
Posten «annet» representerer kapasitet og kompetanse inn i virksomhetsområdene. 
 

Avtalekostnader (Lisenser service og vedlikeholdskostnader) 

For 2019 er det lagt opp til et samlet budsjett på om lag 916 MNOK innen dette området. 
Service og vedlikeholdskontrakter er den største delen av Sykehuspartner HFs totale 
kostnadsbase på avtaler. En mindre del, < 20%, er leiekostnader og andre avtaler som ikke 
er direkte knyttet til IKT. Avtalekostnader er redusert sammenlignet ØLP, da det her var 
budsjettert med et høyere tjenestekjøp. Det er budsjettert med en kostnadsreduksjon 
innenfor avtalekostnader på 30 MNOK i 2019. Det planlegges med et fortsatt metodisk 
arbeid med å rydde, konsolidere og reforhandle avtalene som Sykehuspartner HF har ansvar 
for på vegne av foretaksgruppen. Dette er en videreføring av pågående arbeid. 
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Avtalekostnader budsjett 2018 mot budsjett 2019: 
Det er vesentlige endringer i budsjetterte avtalekostnader for 2019 sammenlignet med 
2018, se figur 5. Den største posten knytter seg til ny avtale for kurveløsning. Avtalen 
breddes til flere foretak i tillegg til vesentlig utvidet support.  
 

 
Figur 5 Avtaler budsjett 18 mot budsjett 19 
 
Avtalekostnader budsjett 2019 mot ØLP 2019: 
Avvikene mellom ØLP 2019 og budsjett 2019 kan deles inn i noen hovedkategorier, se figur 
6. Det største avviket knytter seg til en ny avtale for kurveløsning i tillegg til en generell 
prisjustering på alle avtaler. Videre tilkommer en delavtale for Software ERP som 
Sykehuspartner ikke var klar over ved tidspunktet for ØLP leveransen. Ytterligere avtaler 
står for om lag 11 MNOK.  
 

 
Figur 6 Avtalekategorier 

Kategorier (tall i tusen)

Budsjett 2018 817 600         

Ny avtale for kurveløsning 28 500           

Nye avtaler Software ERP 20 000           

Nye avtale arbeidsflate 17 000           

Nye avtaler sikkerhetssystem/ISOP 13 200           

Elektronisk pasientjournal (nye moduler) 10 500           

Andre store avtaler 15 500           

Prisjustering 23 200           

Reduserte store avtaler og besparelser -30 000         

Sum Budsjett 2019 915 500         

Kategorier (tall i tusen)

ØLP 2019 842 000         

Prisjustering 25 000           

Ny avtale for kurveløsning 28 500           

Nye avtaler Software ERP 9 500             

Andre avtaler 10 500           

Sum Budsjett 2019 915 500         
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Avskrivninger  

 
Figur 7 Avskrivninger 
Denne tabellen viser avskrivninger utfra de budsjetterte investeringer.  

 

Andre driftskostnader  

 
Figur 8 Avtalekategorier 
 
Tabellen over viser andre driftskostnader mot prognose og budsjett 2018.  
Den største posten knyttet til andre driftskostnader er lokasjonskostnader og datasenter. 
Diverse leie er redusert kraftig da operasjonell leasing ikke lenger har vesentlig omfang. 
Telefoni, møtekostnad, reisekostnad, leie av lokaler/inventar og andre driftskostnader øker 
noe da budsjettet er basert på flere antall ansatte enn budsjett 2018. STIM har tatt høyde 
for leie av nytt datasenter. 

  

Alle tall i hele tusen

Beskrivelse Budsjett 2019 ØLP 2019 Endring

Sum eksisterende aktiva 1 063 746 1 146 021 -82 275

Regional IKT prosjektportefølje 2019 69 404 73 585 -4 181

STIM 2019 875 32 588 -31 714

Finansiell leie periferiutstyr 2019 16 583 15 333 1 250

Sikker og stabil drift 2019 23 500 23 500

ISOP 2019 27 462 7 500 19 962

Lokale inv 2019 11 500 10 700 800

Infrastruktur Regional IKT prosjektportefølje 2019 6 630 3 104 3 526

Andre behov pr kundetjeneste (SLA/oppgraderinger og annet) 2019 4 724 4 724

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 2 000 2 000

Standardisering og modernisering, testmiljø 2019 3 424 3 424

Inventar og utstyr 2019 680 680

Sum nye aktiva 2019 166 782 166 311 472

Totalt avskrivninger 1 230 528 1 312 332 -81 803

Andre driftskostnader Budsjett 2019 Prognose 2018 Budsjett 2018

Lokaler   150   126   131

Inventar/Utstyr   24   45   33

ADK   77   83   70

SUM   251   254   234
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Tjenestepris for IKT- og HR-området 

Tjenestepris for IKT-området  
ØLP 2019-2022 er førende for tjenestepriser mot helseforetakene og tilnærmingen til 
Sykehuspartner HF er å holde samlet tjenesteprisnivå mot foretakene på ØLP-nivå.  
 
Illustrasjonen under viser utvikling i kostnadsbase og tjenestepris.  
 

 
 
 

 
 
 
Figur 9: Graf og tabell over tjenestepris og kostnadsbase for IKT i planperioden  
 
Forslag til budsjett 2019 samlet har et økt kostnadsnivå sammenlignet med ØLP 2019-2022, 
men gjennom effektivisering og kostnadsreduksjon i driften er økningen redusert til 67 
MNOK. Det økte underskuddet er drevet av økt aktivitet i ISOP og at Sykehuspartner HF har 

MNOK B2018 P2018 ØLP 2019 B2019 Pris lik ØLP ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022

Totale IKT kostnader  3 147  3 187  3 593  3 631  3 744  3 860  3 893

Total tjenestepris til helseforetakene  3 091  3 041  3 330  3 330  3 634  3 742  3 774

Totale Inntekter SP HF (inkl. inntekter Regional IKT, Bygg)  3 181  3 160  3 460  3 460  3 781  3 897  3 930

Resultat IKT   34   21 -  134 -  171   37   37   37
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overtatt ansvar for enkelte regionale oppgraderinger (avtaler, ekstern bistand og egne 
ansatte). I tillegg er finanskostnadene korrigert til en korrekt størrelse etter en feil i ØLP. Det 
ble i notat for ØLP 2019 -2022 beskrevet usikkerhet i kostnadene for 
infrastrukturmodernisering, da dette fremdeles var under utredning. Det er ikke 
gjennomført endringer i ØLP 2019-2022 som følge av økte kostnader beskrevet over, 
endringer for 2020 og videre gjennomføres som en del av arbeidet med ØLP 2020-2023.  
 
For 2019 er det dermed fortsatt budsjettert med et underskudd i Sykehuspartner HF for å 
dempe veksten i IKT-kostnader for helseforetakene, og tjenesteprisen er ikke økt. 
Helseforetakene får en jevnere og mer forutsigbar kostnadsprofil. Underskuddet er planlagt 
dekket inn med et overskudd i perioden 2020–2022, det må med dette forventes en større 
økning i tjenestepris i 2020 enn forutsatt i ØLP 2019-2022.  

Endringer i kostnadsstruktur fra ØLP 2019-2022 innen IKT-området  

Infrastrukturmodernisering  

Programmet for infrastruktur og modernisering (STIM) legger frem utkast til mandat og 
programplan til orientering i styremøte 25. oktober 2018. Inntil alle planer er godkjente, vil 
budsjettet være en reservasjon av likviditet for å kunne håndtere den forventede 
nødvendige kontantstrøm for å kunne iverksette de planlagte prosjektene. Det avklares med 
Helse Sør-Øst RHF rundt videre håndtering av tildeling av midler for programmet når 
planene er godkjente. Det planlegges for at fullmakter tildeles prosjekt for prosjekt når det 
enkelte prosjekts planer er klare og godkjent.  

Informasjonssikkerhet og Personvern 

Programmet for Informasjonssikkerhet og Personvern (ISOP) ble startet i 2018 og det 
budsjetteres for flere leveranser i 2019 enn planlagt i ØLP 2019-2022. Dette gjelder både 
investeringer og drift.  

Regional prosjektportefølje 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert omfanget av den regionale IKT-prosjektporteføljen (tidligere 
Digital Fornying) og endringer i form av overføring av ansvar og oppgaver som inkluderes i 
Sykehuspartner HFs budsjetterte resultatregnskap. Sykehuspartner HF har lagt til grunn de 
endringer og føringer som har kommet fra Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder omfang av 
tjenester som blir levert og endringer i investeringer som overføres til Sykehuspartner HF, 
avskrives og deretter viderefaktureres til foretakene. Sykehuspartner HF får også overført 
ansvar for forvaltning av regional løsning for EPJ, Bilde, Lab og regional kurveløsning.  

Ny tjenesteprismodell  

Ny tjenesteprismodell i foretaksgruppen tar sikte på å knytte Sykehuspartner HFs leveranser 
sammen med de applikasjoner og tjenester som leveres til foretaksgruppen, og deretter 
utarbeide tjenestepriser som gir foretakene oversikt over hva de betaler for i de ulike 
tjenestene. Utover drift- og forvaltningskostnader (bemanning) består tjenesteprisene av 
avskrivninger på investeringer og vedlikeholdskostnader, kostnader som i overveiende grad 
også i dagens modell knyttes direkte til tjenestene.      
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Sykehuspartner HF har vurdert hvilke applikasjoner som bør tjenesteprises, hvilke foretak 
som anvender disse og har deretter kommet med innspill til fordelingsnøkkel. 
Fordelingsnøklene skal endelig godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Det er identifisert ca. 50 
applikasjonstjenester som har tilstrekkelig grunnlag for dokumentere tjenesteregnskap for 
tjenesten i 2019. Tjenesteprisene er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende kostnader og 
inkluderer ikke kostnader for utrulling av nye prosjekter eller endringer. Disse kostnadene 
prises som et særskilt priselement som tilleggsfaktureres foretakene løpende gjennom året.  
 
Sykehuspartner HF anbefaler at året 2019 vil være en overgangsperiode for 
tjenesteprismodellen der tjenesteregnskapet vil være et skyggeregnskap. Den totale 
tjenesteprisen per helseforetak vil bli utjevnet mot gjeldende tjenestepris fra ØLP 2019-
2022 for 2019. Denne tilnærmingen sikrer at tjenesteprising innføres i regionen, men gir 
også tid til å videreutvikle modellen og enes om fordelingsnøkler.       

Tjenestepris for HR- området (HRØR) 
Virksomhetsområdet HR-, økonomi og regnskap (HRØR) er ansvarlig for produksjonen av 
Regionale HR-tjenester og Regionale økonomi- og logistikk-tjenester, og følges opp samlet i 
løpende rapporteringer. 
 

 
Figur 10: Samlet resultatregnskap HRØR for budsjett 2019 i MNOK 
 
Regional HR, økonomi og regnskap vil i 2019 fortsette arbeidet med fokus på sikker og stabil 
drift, forutsigbare leveranser og kostnadseffektivisering av tjenesteproduksjonen samt 
effektive løsninger for tjenester i vekst innenfor de rammer som ble lagt i ØLP for 2019. 
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Figur 11: Bemanning i VO HRØR 2019 mot ØLP 2019. 

Endringer i kostnadsstruktur fra ØLP 2019-2022 innen HRØR-området 

HR-området i Sykehuspartner reduserer tjenesteprisen med 5% for lønns- og trekkoppgaver 
fra 2018 til 2019 for eksisterende HR-tjenester: 

LTO-pris HR-tjenester 2016 2017 2018** 2019 

Sum Lønn-og 
personaltjenesten          2 366           2 255           2 200           2 090  

Spørreundersøkelser               52                48                47                45  

Ressursstyringstjenesten 
(GAT)             706              684              667              634  

Integrasjon GAT-DIPS*         

Læringsportalen          67           67           65           62  

Kompetanseportalen          32           58           60           60  

Kompetanseportalen - LIS 1               32                58                60                60  

Kompetanseportalen - LIS 2 &3*         

Kompetanseportalen - fullskala*         

Sum Kompetansetjenesten               99              125              122              122  

Justert LTO-pris        3 223         3 113         3 041         2 891  
*Oppstart 2019     

**Pris justert for rabatt 5%     

Figur 12: Oversikt over utviklingen i pris per LTO i perioden 2016-2019.  

  

VO HR, Økonomi og Regnskap ØLP*

FTE B2019 2019 Endring Kommetar

Antall FTE 2019 i ØLP 2019-2022 255                     

2                          Overført fra SP Kunder og tjenester

HRØR Stab 3                     3                          -                 

Regional HR-tjeneste 211                211                     -                 

 Inkludert forventet effektifisering: 8 FTE, samt 

vekst i tjenster 

Regional økonomi- og logistikktjeneste 37                  37                       -                 

 Inkludert effektifisering: 2 FTE, samt 

overføring av 2 FTE 

Innsatsteamet -                 6                          -6                   

Sum FTE 251                257                     -6                   Reel reduksjon i fht ØLP: 6,0 FTE

*FTE i ØLP er omfordelt i hht omorganisering per 01.09.2018, samt justert for overføring av 2 FTE fra SP K&T (ERP-brukerstøtte)
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Økning i kostnadene for Regional Økonomi og logistikk skyldes i all hovedsak økte 
avskrivninger som følge av tilleggsløsninger (R4), samt økte avskrivninger og lisenskostnader 
knyttet til utrulling av nye foretak.  
 

Regional Økonomi- og Logistikk tjeneste 

(tall i MNOK) 
 Budsjett 2018  

 Budsjett 
2019   Endring  

Logistikk og MDM   16   16    

ERP-tjeneste   94   112   19 

Forvaltning   21   19 -  2 

Avskrivninger   38   55   17 

Lisenskostnader   35   40   5 

Sum*   110   128   18 

*Tallene presenteres inkl. kostnader knyttet til leveransen til SP HF  

Figur 13: Økning i kostnadsbildet tilsvarer endring i samlet pris for Regional Økonomi- og 
Logistikk tjeneste.  

Effektivisering og gevinstrealisering  
Sykehuspartner HF har en målsetning om å effektivisere den påvirkbare driften med 3% i 
2019. Avskrivninger og pensjon mm vil ikke kunne effektiviseres. Referansepunktet for 
effektiviseringer er budsjett 2018. Sykehuspartner HF arbeider med en tiltaksplan for hvor 
og hvordan effekter skal hentes ut og gevinstene av disse. Eksempler på områder og tiltak 
som er identifisert:  

 Driftseffektivisering av HR-tjenesten med 5% 

 Videreføre ASK med sanering av applikasjoner og 1000-1500 servere (Budsjett 2019 
er redusert med 6,6 MNOK som følge av ASK) 

 Støtte opp om og sørge for at programmene STIM og ISOP ferdigstilles i henhold til 
godkjente planer  

 Reduksjon i avtalekostnader 

 Prosess og prioritering - leveranseoppdrag 

 Økt bruk av automatisering og overvåking 

 Effektivisering gjennom blant annet harmonisering av roller og styrking av ledelse på 
kjerneprosesser i drift og forvaltning  

 Pågående verdistrømsanalyser av kundetjenester og leveranseprosess 

 Utviklingen av enhetspris per arbeidsflate2 

 
For å realisere effekter i Sykehuspartner HF er det behov for å videreutvikle og forbedre 
Sykehuspartner HFs egne støtte- og samhandlingsverktøy (omtalt under «IT for IT»). 
 

                                                      
 
2 Arbeidsflaten er grunnet oppgradering til Windows10 mer omfangsrik i 2019, enn lagt til grunn i budsjett 
2018  
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Likviditet og soliditet 
Sykehuspartner HF er selvfinansierende ved at hele driften fordeles og dekkes av 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det forutsettes videre at budsjetterte egne investeringer 
dekkes av basislikviditeten og at eventuelt andre investeringer som overføres 
Sykehuspartner HF ikke medfører kontantutbetalinger. 

Investeringer 
Investeringsbudsjettet for Sykehuspartner HF i 2019 er et resultat av en prioritering av de 
store programmene og tiltakene som skal gjennomføres for å modernisere og bedre 
sikkerheten i foretaksgruppen, midler for organisk vekst og utskifting av utstyr samt 
nødvendige interne utviklingsmidler for å utføre Sykehuspartner HFs oppdrag. Digitalisering 
og effektivisering (IT for IT) er en investeringspost og arbeid som har vært nedprioritert i de 
senere år, men hvor foretaket mener at det er viktig nå å investere. Foretaket foreslår en 
ramme på 20 MNOK for dette arbeidet. Det er videre økte oppgraderingskostnader knyttet 
til tjenesteporteføljen.  
 
Investeringsbudsjettet for 2019 ligger 224 MNOK over ØLP 2019-2022. De ulike endringene 
beskrives kort under tabellen, og utdypende i vedlegg 2 investeringsnotat.  
 

Investeringsnivå for budsjett 2019: 
 

 
Figur 14: Investeringsoversikt i MNOK 
 
De høyest prioriterte endringene fra Sykehuspartner HF sett opp mot ØLP 2019-2022 er:  

 Økt investeringsnivå til Infrastrukturmoderniseringsprogrammet samt tilhørende 
linjeaktiviteter: 

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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o Programmet STIM, økt fra 326 til 350 MNOK. Dette gjelder prosjekter mot de 
fire tårnene: arbeidsflate, Telekom, nettverk og datasenter. Det innmeldte 
behovet er større, men budsjettet er nedjustert til 350 MNOK for å ta høyde 
for framdriftsrisiko i prosjektporteføljen  

o Nyinvestering/modernisering av testmiljø, 42 MNOK. Prosjektet styres i linjen 
av Tjenesteutvikling.  

 Økt investeringsnivå til Informasjonssikkerhet og personvern, herunder programmet 
ISOP samt tilhørende linjeaktiviteter: 

o Programmet ISOP, økt fra 75 MNOK til 136 MNOK.  
o Drift av sikkerhetsplattformen, 12 MNOK. Av sikkerhetshensyn driftes 

plattformen separat fra øvrig datasenter og driften styres i linjen av Operativ 
sikkerhet. 

o Test Data Management, 24 MNOK. Prosjektet styres i linjen av 
Tjenesteutvikling.  

 Økte investeringer på periferi, der behov til Regional IKT er hensyntatt med 10 
MNOK. 

Sykehuspartner HF vil måtte reinvestere i eksisterende plattform, selv om STIM starter opp i 
2019. Det vil ta tid å migrere over til ny og moderne plattform men samtidig antas det at ca. 
20% av applikasjonsporteføljen vil driftes videre i eksisterende plattform da ikke alle 
applikasjoner av kostnadseffektivitetshensyn bør flyttes til ny, modernisert plattform. Det vil 
derfor i 2019 være behov for investeringer knyttet til utskifting av utstyr, nødvendig 
skalering og reinvesteringer i utstyr som er End Of Services/End of life under sikker og stabil 
drift:  

 Aktiverbar del av Software lisenser, estimert 33 MNOK  

 Nettverk: livssyklushåndtering, 35 MNOK 

 Lagring og back-up: livssyklushåndtering og skalering, 80 MNOK 

 Datasenter/servere: livssyklushåndtering, 50 MNOK 

 Telekom: brekkasje CMO, 10 MNOK 

 Kontorlokaler og inventer, 3,4 MNOK 

 Testmiljø: sikker og stabil drift, 16,4 MNOK 

 Overordnet nedtak/kutt, - 25 MNOK 
 
Investeringer knyttet til digitalisering og effektivisering under kundetjenesten «IT for IT» er 
redusert i forhold til ØLP 2019-2022, fra 30 MNOK til 20 MNOK.  
 
ASK er reklassifisert som drift og det er dermed ikke budsjettert med investeringsmidler i 
2019. 
 
«Behov per kundetjeneste» er hovedsakelig oppgraderinger som er en del av 
Sykehuspartner HF sitt SLA ansvar. Dette gjelder også oppgraderinger på regionale 
applikasjoner. For 2019 er det her tatt høyde for investeringer på 47 MNOK, herav utgjør 
hardware 17 MNOK. Da det er spilt inn et høyere behov enn dette på til sammen 82 MNOK, 
forutsetter dette nivået prioritering gjennom året.  
 
Fra regional IKT prosjektportefølje er det spilt inn infrastrukturbehov for å understøtte 
prosjektporteføljen på 66,3 MNOK.   
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Det er meldt inn behov for lokale IKT investeringer fra helseforetakene, 118 MNOK. Dette er 
noe lavere enn tidligere år. Utover dette ser Sykehuspartner at det er behov for 27 MNOK til 
telefonapparater OUS, se egen budsjettlinje. 
 

Risiko 
Budsjettet Sykehuspartner HF legger frem for 2019 ansees som ambisiøst. Det er store 
utviklingsoppgaver, i tillegg til et behov for å øke driftsstabiliteten og sikre at foretakenes 
endringsbehov blir dekket. Endringstakten utfordrer gjennomføringsevnen og 
driftsstabiliteten. Organisering av utviklingsarbeid i program, videreføring av arbeid med 
tjenesteorientering, tett dialog med helseforetakene om drift og endringer og forbedring av 
prosess for leveranseoppdrag er tiltak som skal bidra til å øke leveranseevnen. 
 
Programmet STIM er i en planleggingsfase. Noen av prosjektene er kandidater for å 
anskaffes helt eller delvis i markedet, men disse avveiningene er ikke gjennomført. 
Endringer i gjennomføringsstrategi for programmet vil påvirke profilen i budsjettet for 2019.  
 
Det er risiko for at Sykehuspartner HF ikke får rekruttert nye medarbeidere i det omfang 
som det legges opp til i budsjettet. Det er stort press i markedet på IKT-kompetanse og det 
oppleves som utfordrende å få tak i rett kompetanse for noen områder. Sykehuspartner HF 
har løpende rekrutteringskampanjer og deltar på karrieredager på universitet og høyskoler 
for å rekruttere. I tillegg til å rekruttere er det også viktig å beholde medarbeidere. Viktig 
her er fokus på arbeidsmiljøet og videre utvikling av Sykehuspartner HF sin organisasjon.  
 
Leveranse av en felles applikasjonsplattform og standardiserte løsninger forutsetter at 
regionen enes om et felles risikonivå for informasjonssikkerhet. ISOP har utarbeidet et 
utkast til et felles akseptabelt risikonivå.  Videre må regionen enes om en felles 
sikkerhetsarkitektur. Dette arbeidet pågår i regi av ISOP og må gjennomføres i tett 
samarbeid med STIM og helseforetakene. Oppnås ikke enighet i regionen vil det forsinke 
STIM, videre vil spesialtilpasninger føre til en dyrere samlet løsning, og det vil hindre 
utarbeidelsen av en felles applikasjonsplattform for de regionale applikasjonene. 


