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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 31. oktober 2019 

 
 
 
SAK NR 075-2019 
 
 
BUDSJETTINNSPILL 2020 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar budsjettinnspill for 2020 med sum inntekter 4 336 MNOK, 
sum driftskostnader inkludert finanskostnader 4 236 MNOK, og et resultat etter 
finanskostnader på 100 MNOK. Budsjettinnspillet inkluderer ikke Forsyningssenteret 
som har et nullresultat.   

 
2. Styret vedtar innspill til investeringsbudsjett for 2020 på 892 MNOK. Styret forutsetter at 

Helse Sør-Øst RHF har reservert likviditet tilsvarende investeringsnivået i Økonomisk 
langtidsplan 2020 - 2023. Styret vil bli forelagt investeringsforslag i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 

 
3. Styret tar innspill til investeringsbudsjett på 30 MNOK for Regional IKT-portefølje og 60 

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 2020.  

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

på kvalitetssikring av budsjettinnspillet i dialog med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 28. oktober 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
Budsjettinnspill 2020 Sykehuspartner HF  
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1 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

I saken gis en redegjørelse for budsjettinnspill 2020. De overordnede føringene for 
budsjettet 2020 er å sikre økonomiske rammebetingelser for å oppfylle de mål- og 
resultatkrav som gis i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 
2020-2023 (ØLP) ligger til grunn for budsjettinnspill for 2020.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar budsjettinnspill for 2020.  

 

2 Oppsummering  

Det vises til sak 053-2019 fremlagt for styret 3. september der det ble gjort rede for 
prosessen knyttet til budsjettinnspill for 2020. I tillegg vises det til temasak 24. oktober hvor 
Sykehuspartner HF gjennomgikk budsjettinnspill og forslag til håndtering av utfordring 
knyttet til å oppnå tjenestepris i henhold til ØLP samt ny planforutsetning for 
investeringsbudsjettet til STIM. Sykehuspartner HF har hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF 
om budsjettinnspillet. 
 
Budsjettinnspill for 2020 følger som vedlegg til saken.  
 

2.1 Hovedprioriteringer i 2020 

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet Regional utviklingsplan 2035. Regional utviklingsplan 
2035 gir blant annet retning for utvikling av tjenester og leveranser i Sykehuspartner HF, og 
peker ut fem satsingsområder frem mot 2035:  
 

 Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

 Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester  

 Redusere uønsket variasjon  

 Mer tid til pasientrettet arbeid  

 Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  
 
For å understøtte Regional utviklingsplan 2035 arbeider Helse Sør-Øst RHF med regional 
teknologistrategi.  
 
Budsjettinnspillet for 2020 tar utgangspunkt i prioriteringer beskrevet i ØLP, som følger: 
 

1) Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur 

 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 2020 skal vedtatte prosjekter under STIM gjennomføres og arbeidet for å 
understøtte vedtatt mandat for programmet videreføres. Det vises til kapittel 3 i 
budsjettinnspillet for utdypning.  

 

2) Støtte regionale prosjekter og etablere forvaltning av regionale løsninger 

 Sykehuspartner HF skal understøtte behovet for IKT-kompetanse knyttet til regional 
IKT-portefølje i Helse Sør-Øst, samt understøtte regionale utviklingsbehov og IKT-
leveranser til nye sykehusbygg.  

 Utvikling og forvaltning av løsningene skal baseres på foretaksbehov samt dekke 
lovpålegg og myndighetskrav.  
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3) Levere som avtalt 

 I 2020 er det prioritert å videreføre arbeidet med prosessforbedring. 

 Sykehuspartner HF arbeider for å bli en mer forutsigbar tjenesteleverandør ved å 
bedre leveransepresisjonen, bedre kommunikasjonen med helseforetakene samt å 
effektivisere gjennomføring av oppdrag og leveranser, og vil videreføre dette arbeidet 
i 2020.  
 

4) Øke stabilitet i driftstjenester 

 Sykehuspartner HF arbeider målrettet for å levere sikre og stabile tjenesteleveranser 
og skal løpende iverksette tiltak som bidrar til forbedringer. Proaktiv drift og 
livssyklusstyring av driftsleveransene bidrar til at tiltak i større grad iverksettes i 
forkant av at feil og brudd oppstår og i mindre grad som reaktiv hendelseshåndtering.  

 Sykehuspartner HF skal fortsette arbeidet med sanering av servere og applikasjoner, 
prosessforbedringer, automasjon og dokumentasjon av eiendeler for å redusere 
nivået på uønskede driftshendelser, samt for å unngå økte kostnader.  
 

5) Forbedre informasjonssikkerhet og personvern 

 Sykehuspartner HF skal påse at sikkerhetskrav ivaretas på en tilfredsstillende måte, 
styrke arbeidet med systematisk avvikshåndtering, øke motstandsdyktigheten mot 
uønskede hendelser og dataangrep, forbedre egen sikkerhetsorganisasjon og styrke 
sikkerhetskulturen samt implementere løsninger for tilgangsstyring. 

 Programmet ISOP ivaretar en rekke aktiviteter i denne sammenheng, og det vises til 
kapittel 4 for utdypning av prioriterte aktiviteter i 2020. 

 

6) Effektivisere og redusere kostnader 

 Sykehuspartner HF skal identifisere områder for effektivisering og gevinstrealisering. 

 I 2020 er det prioritert å øke bruk av egne ansatte i programmene, fortsette metodisk 
arbeid med avtaleporteføljen, arbeid med automatisering og robotisering av 
arbeidsoppgaver innenfor driftsrelaterte oppgaver, HRØR og støttefunksjoner samt 
prosessforbedringer som vedrører miljøene for applikasjonsforvaltning, 
tjenestebestilling og kundeservice.  
 

7) Være en attraktiv arbeidsgiver 

 Sykehuspartner HF skal arbeide for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse, sikre 
faglig utvikling for ansatte og arbeide for et godt arbeidsmiljø. 

 I 2020 planlegges tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer kjent og synlig som 
arbeidsgiver, som å delta på fagkonferanser og utdanningsmesser. I tillegg 
planlegges interne tiltak for å videreutvikle og beholde medarbeidere, eksempelvis 
innen kulturarbeid, kompetansestyring og ledelsesutvikling.  

 
Gjennom budsjettprosessen har Sykehuspartner HF kartlagt behovet for underliggende 
aktiviteter med tilhørende ressursbehov for å levere på de overordnede prioriteringene. Det 
underliggende behovet er større enn det som er mulig innenfor rammene i ØLP, og det er 
prioritert ut fra en risikobasert tilnærming. Eksempelvis er det applikasjonsoppgraderinger og 
videreutviklingsaktiviteter som er ønsket, men som må vente. For å utvikle Sykehuspartner 
HF videre er også eksempelvis organisasjonsutvikling sentralt.  

 

2.2 Budsjettforutsetninger 

Budsjettinnspillet for 2020 bygger på følgende forutsetninger: 
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Budsjettskriv nr. 4 – tidsplan og forutsetninger for budsjett 2020 - fra Helse Sør-Øst RHF: 
 Foretaksgruppens økonomisk langtidsplan 2020-2023 (ØLP) justert for eventuelle 

endringer som følge av Statsbudsjett for 2020, er førende for budsjett 2020 og 
beregning av tjenestepriser  

 Videre skal erfaringstall fra 2019 og evt. tidligere år og øvrige forhold som 
foretakene/sykehusene er kjent med legges til grunn i budsjettet for 2020  

 Hvis resultatet for 2020 avviker fra resultatkravet som fremkom i ØLP-prosessen, 
forutsettes det at dette skyldes helt spesielle forhold som må kommentere særskilt 
ved det enkelte leveransepunkt 

 Pensjonskostnad for 2020 skal beregnes ut fra NRS-beregningene fra juni 2019 som 
også inneholder estimater for 2020 

 Rente på konserninterne lån og fordringer er satt til 1,6 % p.a. 

 Sentrale forutsetninger fra Budsjettskriv nr. 4 fra Helse Sør-Øst RHF er innarbeidet.  

 
Andre forutsetninger 

 Driftskostnadene i ØLP er indeksjustert etter dialog med Helse Sør-Øst RHF. 
Investeringene i ØLP er ikke indeksjustert 

 Fast timepris var i 2019 beregnet til kr 818,-. Denne er indeksjustert i 2020-budsjettet 
på 3,3 % til kr 845,-. Det bemerkes at timeprisen ikke er rekalkulert med hensyn på 
endret vekting av ansattkategorier eller at deler av bestillingene gjelder arbeid etter 
ordinær arbeidstid som genererer overtidskostnad. 

 Tjenesteprisene i ØLP forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert 
underskudd pr 31.12.2018 i Sykehuspartner HF gjennom en basisramme, ref. vedtak 
fra styret i Helse Sør-Øst RFH under sak 016-2019 den 14. mars 2019.  

 

2.3 Budsjettinnspill 2020 - nøkkeltall 

2.3.1 Driftsregnskap 

 
Tabell 1 viser hovedtall for Sykehuspartner HF, driftsregnskap. ØLP for 2020 er indeksjustert i henhold til dialog 

med Helse Sør-Øst RHF. Forsyningssenteret er ikke inkludert.  

Budsjettinnspillet for 2020 påvirkes av noen grunnleggende endringer i forutsetningene 

sammenlignet med det som ble lagt til grunn i ØLP 2020-23: 

 I ØLP 2020-23 var estimatet for konsulentinntekter og aktiverbare timer basert på 
antagelser om hva som kunne være mulig med hensyn til egeninnsats i 
programmene. Programmene var i en tidlig fase, og erfaringer gjennom 2019 viser at 
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forutsetningene i ØLP 2020-23 var for optimistiske. Budsjettinnspillet for 2020 
innebærer likevel et betydelig løft sammenlignet med prognosen for 2019 og baseres 
på et fortsatt målrettet arbeid med å vri mot egeninnsats i programmene gjennom å 
øke antall egne ansatte på bekostning av innleide konsulenter.  

 ISOP er innenfor rammene angitt i ØLP 2020-23, men det er en vridning fra 
driftskostnader til investeringer på 24 MNOK.  

 STIM er lavere enn rammene angitt i ØLP (drift og investering). Investeringer er 130 
MNOK lavere enn ØLP 2020, av dette er 100 MNOK basert på ny planforutsetning 
fra Helse Sør-Øst RHF. Driftskostnadene er 29 MNOK høyere enn forutsatt i ØLP. 

 

2.3.2 Investeringer  

 
Tabell 2 viser hovedtall for Sykehuspartner HF, investeringer. ØLP for 2020 er ikke indeksjustert. Indeksjustering 
med deflator 2,9 % ville økt ØLP 2020 med 32 MNOK.  
*Beløpet på STIM inkluderer også 45 MNOK i usikkerhet (P50). Budsjettene til STIM slik det fremkommer i 
vedlagte budsjettinnspill 2020, kapittel 3, er basert på basisestimat uten risikotillegg. 

 

2.3.3 Tjenestepris 

 

IKT-tjenestepris i Budsjett 2020 er i tråd med ØLP. Totale inntekter er 53 MNOK lavere enn 

ØLP, og inkluderer summen av tjenestepriser mot helseforetakene og utfakturering mot 

Regional IKT og Sykehusbygg HF. 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
For å understøtte Regional utviklingsplan 2035 arbeider Helse Sør-Øst RHF med regional 
teknologistrategi. Sykehuspartner HF arbeider parallelt med vårt målbilde i et 
femårsperspektiv, med tilhørende tiltak som skal sikre ønsket utviklingen. Regional 
utviklingsplan 2035 og den kommende teknologistrategien for Helse Sør-Øst gir føringer for 
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Sykehuspartner HFs målbilde. Sykehuspartner HFs målbilde vil danne grunnlag for 
kommende økonomiplanprosesser.    
 
Sykehuspartner HFs tjenester skal understøtte 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, og 
arbeidet med å forbedre sentrale driftsprosesser vil videreføres. En forsvarlig 
livssyklushåndtering av infrastruktur og applikasjonsporteføljen er en viktig del av dette.  
 
Det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere teknisk gjeld. Sanering av applikasjoner og 

servere videreføres i 2020, sanering av utdaterte løsninger bidrar til økt 

informasjonssikkerhet. Applikasjonssanering og konsolidering er videre viktig for å redusere 

kostnader. Å redusere omfanget av applikasjoner som skal forvaltes og flyttes over på ny 

plattform vil redusere migreringskostnadene. I tillegg vil det legge grunnlag for felles 

regionale løsninger som kan driftes og forvaltes mer kostnadseffektivt enn i dag. Det er viktig 

at arbeidet med standardisering og sanering fortsetter med uforminsket kraft, og 

Sykehuspartner HF vil prioritere dette arbeidet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og 

helseforetakene. Tjenesteprisen må videreutvikles slik at kostnadene ved å drifte utdaterte 

løsninger i større grad tilfaller de helseforetakene som har disse løsningene. 

I 2020 skal arbeidet i program ISOP ferdigstilles og overføres til linjeorganisasjonen. 
Informasjonssikkerhet og personvern er områder som kontinuerlig utvikles og vil kreve 
investeringer også i årene som kommer. Arbeidet med standardisering og modernisering av 
IKT-infrastrukturen i helseregionen videreføres i program STIM. Realistiske planer, tydelige 
mandat, god prosjektstyring, forsterket ressurs- og kompetanseplanlegging, økt bruk av 
leverandørmarkedet og tett samhandling med helseforetakene er viktig for å underbygge 
gjennomføringskraft. Som følge av ny planforutsetning med et redusert investeringsbudsjett 
er en del pågående prosjekter forlenget inn i 2021, og andre prosjekter utsatt. Dette bidrar til 
å redusere risikoen i STIM, samtidig utsettes etterspurt funksjonalitet. Administrerende 
direktør forutsetter at Helse Sør-Øst RHF har avsatt likviditet slik at det er rom for å 
gjennomføre flere prosjekter dersom det er gjennomføringskapasitet i programmet. 
 
Sykehuspartner HF skal bidra inn i regionale utviklingsprosjekter inkludert nye sykehusbygg, 
og legger vekt på å fortsette videreutviklingen som en tjenesteorientert organisasjon. Hva 
gjelder ressursbehov inn mot sykehusbygg, knytter det seg fortsatt stor usikkerhet til både 
omfang, ressursbehov og finansiering av fase 1-prosjektene.  
 

Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF både det kommende året men også påfølgende år, vil 
dreie seg om tre sentrale løp – redusere teknisk gjeld, sentralisere og modernisere 
infrastrukturen og utvikle organisasjonen. Innen gitte ressurser må disse tre løpene 
prioriteres opp mot hverandre. Eksempelvis må behovet knyttet til sanering av applikasjoner 
og IKT infrastruktur i Helse Sør-Øst balanseres med hensyn på ressursbruk på nødvendig 
modernisering og utvikling av IKT-tjenestene. Når dette utfordringsbildet kombineres med 
endringsbehov hos helseforetakene kreves det prioritering, både hos helseforetakene, i 
Helse Sør-Øst RHF og i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner representerer det største IKT-
miljøet i Helse Sør-Øst, og det er viktig at arbeidet med å klargjøre Sykehuspartner HFs 
ansvar og myndighet i Helse Sør-Øst videreføres. En tydeligere rolle for Sykehuspartner HF 
vil bidra til at Helse Sør-Øst får mer ut av hver krone som benyttes til IKT, jf. sak 055 - 2019.  
 
Administrerende direktør er opptatt av at Sykehuspartner HF skal være en forutsigbar 
tjenesteleverandør, og har lagt vekt på at rammen fra ØLP skal holdes. Sykehuspartner HF 
skal levere kostnadseffektive tjenester slik at midler i foretaksgruppen kan allokeres til beste 
for pasientbehandlingen.  
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For å levere som avtalt i forhold til tjenesteendringer, SLA-oppgraderinger mv., er det 
igangsatt et transformasjonsprosjekt i Sykehuspartner HF med mål større forutsigbarhet, økt 
produktivitet, reduserte ledetider og bedre ressursutnyttelse. Dette videreføres i 2020. 
  
Budsjett 2020 legger til grunn at mål og krav fra Oppdrag og bestilling 2019 videreføres. 
Budsjettet fordrer at Sykehuspartner HF styrker ressursplanleggingen for å styre mer 
egeninnsats mot programmene, samt realiserer en aktiv bruk av leverandørmarkedet for å 
underbygge leveransekraft og risiko. Det er også et betydelig løft knyttet til 
konsulentinntekter, som krever at ressurser frigis til prosjektarbeid i større grad enn i 2019. 
 
Samlet sett er det betydelige utviklingsoppdrag Sykehuspartner HF står overfor. 
Administrerende direktør vurderer at Budsjett 2020 innebærer en stram ramme som fordrer 
prioritering, men er gjennomførbart, og innstiller på at styret vedtar foreslått budsjettinnspill. 
 
 

 


