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Innledning 

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. 
 

1 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. 
 
 

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.  
 
Budsjettinnspill 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.  

 

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 
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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. Selv om det har vært arbeidet godt med å sanere 
både servere og applikasjoner de siste årene, har kartlegging vist at applikasjonsporteføljen 
er vesentlig mer omfattende og mindre standardisert enn det som tidligere har vært kjent. 
Applikasjonsoppgraderinger og videreutviklingsaktiviteter som er ønsket må vente. Det er 
derfor viktig med en god dialog med helseforetakene og eier om prioritering innenfor 
budsjett, og at planene som etableres i fellesskap med foretakene er innenfor 
budsjettrammen.  
 
For å utvikle Sykehuspartner HF videre er også andre tiltak som organisasjonsutvikling 
sentralt.  
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2.2 Budsjettforutsetninger 

Budsjettinnspillet for 2020 tar utgangspunkt i økonomiske rammer i ØLP for 2020-2023. 

I ØLP 2020-2023 ble det presisert at det var usikkerhet knyttet til gjennomføringen av STIM 

utover i planperioden. STIM var fremdeles i etableringsfasen, og konsekvenser av ulike 

veivalg var ikke kjent. Spesielt kan nevnes applikasjonsomfang og kompleksitet knyttet til 

Windows 10-prosjektet, samt konsekvenser av dette. 

En annen driver for potensielle endringer i kostnadsbasen sammenlignet med ØLP, er 

leveransene fra Regional IKT-portefølje med tilhørende kostnader til drift og forvaltning, 

samt investeringer og avskrivninger. Budsjettinnspillet er basert på at det ikke foreligger slike 

endringer.  

Forutsetninger fra 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 2020 er indeksjustert etter dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

Investeringene i ØLP 2020 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.  
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2.3  Hovedtall for Sykehuspartner HF sammenlignet med ØLP  

2.3.1 Driftsregnskap – hovedtall budsjettinnspill 2020 

 
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: 

 I ØLP 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 

forutsetningene i ØLP var for optimistiske. Budsjett 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, 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 Lønns – og personalkostnader 

Totale lønns- og personalkostnader utgjør 1 458 MNOK og består av direkte lønn, 
feriepenger, overtid, pensjon og annen lønn – herunder arbeidsgiveravgift. Andelen som 
gjelder prosjekttimer, dvs. konsulentinntekter og aktiverbare timer, fremgår samlet under 
«konsulentinntekter/aktiverbare timer».  
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Tabell 2 – lønnskostnader og ekstern bistand eksklusive viderefakturerbare kostnader 

 
Tabell 2 viser at lønnskostnadene er totalt 30 MNOK høyere enn ØLP, men samtidig er 
kostnaden til ekstern bistand redusert med 67 MNOK. Det er økt fokus på at Sykehuspartner 
HF bruker egne ressurser inn i ISOP og STIM og andre prosjekter under Regional IKT og 
Sykehusbygg. Det er derfor gjort en dreining mot flere ansatte fra ekstern bistand. Summen 
av lønnskostnader og ekstern bistand er 37 MNOK lavere enn ØLP.  
 

 
Tabell 3 - antall årsverk mot drift og forvaltning (SLA) og prosjekter 
 
Tabell 3 viser fordeling av egne årsverk for hele Sykehuspartner HF. Det er budsjettert med 
totalt 1 578 årsverk (FTE). Av dette er det budsjettert med 267 årsverk mot prosjekter som 
har en finansiering, det vil si enten via investeringsmidler eller ved at prosjekttimer blir 
viderefakturert. Drift og forvaltning (for eksempel infrastrukturdrift, applikasjonsdrift- og 
forvaltning, brukerstøtte, HRØR) interne prosjekter og støttefunksjoner finansieres via 
tjenesteprisen. 
 

2.3.3 Konsulentinntekter og aktiverbare timer 

Dette er inntekter som genereres av Sykehuspartner HFs egne ressurser på prosjekter. 
Enten som konsulentinntekter på timer i prosjekter som viderefaktureres til helseforetak, 
Regional IKT etc. eller som aktiverbare timer i investeringsprosjekter.  
 
Budsjettinnspillet har en høyere andel egne ansatte i forhold til innleide konsulenter 
sammenlignet med ØLP. Sykehuspartner HF er opptatt av å legge grunnlaget for tettest 
mulig samhandling mellom program og drifts- og forvaltningsmiljøene.  
 
Målet er å få flere egne ansatte inn i programmene for å sikre at prosjektene tilrettelegger for 
et effektivt drifts- og forvaltningsregime, samt at verdifull kompetanse om fremtidig IKT-
plattform ikke forsvinner ut av huset.  Andelen innleide konsulenter er i dag høy.  
 
Det er også lagt til grunn noe økning av ressurser inn mot Regional IKT-portefølje og 
Sykehusbygg. Disse timene blir viderefakturert. Modernisering i tabellen under inneholder 
timer til programmene STIM og ISOP. 
 



 

________________________________________________ 
Side 7 av 24 

 

 
Tabell 4 – Fordeling prosjektressurser   

 

Tabell 4 viser at det i budsjett 2020 er forutsatt 267 FTE-er til prosjekt. Dette er 20 færre enn 

i ØLP, men innebærer likevel et betydelig løft sammenlignet med prognose 2019. 

 

 
Tabell 5 – Konsulentinntekter/aktiverbare timer i MNOK opp mot underliggende områder. 
 

Tabell 5 viser kroneverdien på ressursene fra Sykehuspartner HF som er forutsatt inn mot 
de forskjellige prosjektkategoriene til 366 MNOK. 81 MNOK av dette er timer som har sin 
motpost på kostnadssiden i programmene. Resultateffekten for Sykehuspartner HF er 
dermed 285 MNOK som ligger i budsjettet for konsulentinntekter og aktiverbare timer. Selv 
om Sykehuspartner HF budsjetterer med konsulentinntekter som er 52 MNOK lavere enn 
ØLP, er budsjettet vesentlig høyere enn prognosen for 2019. Dette er en budsjettrisiko for 
Sykehuspartner HF i 2020.  
 

2.3.4 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). 
 
Sykehuspartner HF vil benytte flere leverandørmodeller enn i dag, med økt bruk av modeller 
som frigjør mer av egen kapasitet og som gir bedre utnyttelse av leverandørenes 
kompetanse og kunnskap om «beste praksis».  
 

Den eksterne bistanden benyttes både i drift og forvaltning, bl.a. for å frigjøre egne ressurser 
til bidrag i prosjekter/programmer, og som ressurser innleid for direkte bruk i prosjekter som 
aktiveres og balanseføres (investeringer). 
 

 
Tabell 6 – oversikt over ekstern bistand 

 
Budsjettinnspillet knyttet til ekstern bistand er 67 MNOK lavere enn ØLP. Reduksjonen mot 
ISOP på 24 MNOK skyldes en vridning fra driftskostnader til investeringer. Reduksjon i 
øvrige poster henger sammen med dreiningen fra ekstern bistand til egne ansatte.  
 

Sykehuspartner - FTE til prosjekt Budsjett 2020 ØLP 2020 Budsjett 2019 Prognose 2019

Modernisering 113                   136                    86                       

Tjenesteendringer 62                     59                       56                       

Regionale prosjekter/Sykehusbygg 93                     85                       73                       

Totalt - prosjekter med finansiering 267                   287                  280                    214                     

 Konsulentinntekter  Budsjett 2020  ØLP 2020  Endring 

Totale konsulentinntekter 366 239                  380 865                  -14 626                  

Konsulentkostnader i STIM/ISOP -80 874                  -43 669                  -37 205                  

Netto konsulentinntekter 285 366                  337 196                  -51 830                  
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2.3.5 Avtalekostnader (lisenser, service- og vedlikeholdskostnader) 

 

 
Tabell 7 – Avtalekategorier 

 
I ØLP 2020 er det forutsatt en kostnadseffektivisering på 20 MNOK som også er innbakt i 

budsjett for 2020.  

Arbeidet med å rydde, konsolidere og reforhandle avtalene som Sykehuspartner HF har 

ansvar for på vegne av foretaksgruppen fortsetter, dette for å sikre realisering av overnevnte 

kostnadseffektivisering samt å forhindre andre kostnadsøkninger. Det vil også kunne 

forekomme gevinstrealisering ute hos helseforetakene som ikke vil gjenspeile seg i 

avtalekostnadene hos Sykehuspartner HF.  

Det er forutsatt at Helse Sør-Øst dekker avtalekost knyttet til utvidet support iht. avtale. 

Denne kostnaden er ikke inkludert i Sykehuspartner HFs budsjett. 

 

2.3.6 Avskrivninger  

Tabell 8 viser en detaljering av avskrivningene sammenlignet med ØLP. I sum er 
avskrivningene 4 MNOK lavere enn ØLP. Det er en del underliggende avvik på fordelingen 
av avskrivninger. I utarbeidelse av ØLP måtte man ta en del forutsetninger knyttet til 
investeringsfart og overføringer av anlegg under utførelse (AUU) til anlegg. Her har det blitt 
noen endringer i løpet av året. Dette er spesielt tilfellet for STIM hvor man i januar 2019 ikke 
hadde så mange detaljerte planer om når prosjekter og anlegg under utførelse (AUU) skulle 
settes i drift.  
 
Økningen på sikker og stabil drift er todelt. Noe av økningen skyldes omdisponeringer i 2019 

som gir en høyere IB for 2020 samt forhold knyttet til utkjøpet fra DXC Technology som ikke 

var tilstrekkelig fanget opp i ØLP.  

Standardisering og modernisering er 25 MNOK høyere enn budsjett. Når ØLP ble utarbeidet 

var det ikke tatt høyde for at så mange anlegg skulle settes til avskrivning i løpet av 2020.   

 

 
Tabell 8 – Avskrivninger 

Avtalekostnader - tall i MNOK Budsjett 2020 ØLP 2020 Endring

Lisenser, Service og vedlikehold 1 016 1 046 -30 

 Avskrivninger-  tall i MNOK  Budsjett 2020  ØLP 2020  Endring 

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 7 14 -7

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 3 7 -4

Info.sikkerhet/personvern (inkl ISOP) 44 44 0

Infrastruktur Regional IKT 4 18 -14

Overført fra foretak 31 30 1

Overført fra Regional IKT 561 575 -13

Periferi 122 131 -9

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus 93 93 0

Regional Forvaltning 17 17 0

Sikker og stabil drift 231 199 33

Standardisering og modernisering (inkl. STIM) 33 8 25

Tjenesteendring 74 92 -18

Øvrig 17 15 2

SUM 1 236 1 240 -4
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2.3.7 Andre driftskostnader  

 
Tabell 9 - Andre driftskostnader 
 
Tabellen viser andre driftskostnader sammenlignet med ØLP 2020. Total lokasjonsleie øker 
noe pga. økt arealleie på Skøyen. Lokasjonskostnader per årsverk er redusert fra 2019. 
Inventar/utstyr og øvrige poster under ADK er i tråd med ØLP.   
 

2.4 Investeringer  

 
Tabell 10 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 i kapittel 3 er basert på basisestimat uten risikotillegg. 

  

2.4.1 STIM  

Se kapittel 3. 

2.4.2 Sikker og stabil drift 

Det anslåtte investeringsbehovet innen sikker og stabil drift deles i tre kategorier: organisk 
vekst (hvor den store driveren er lagring/back-up), de største lisensavtalene innenfor IKT-
infrastruktur samt kostnader knyttet til livssyklusstyring (utskifting av aldrende IKT-utstyr) av 
allerede eksisterende plattform. 

 
Eksisterende og nye lisenser anskaffet gjennom lisensleverandørene innen operativsystem, 
database og virtualisering påvirker Sykehuspartner HFs investeringskostnader årlig. 
Investeringsnivået er lagt opp etter gjeldende avtaler og erfaringer fra tidligere fornyelser. 

 
Skaleringsbehovet for eksisterende løsninger antas i stor grad å kunne dekkes gjennom 
livssyklusutskiftningene, da teknologisk utvikling bidrar til økt kapasitet på utstyret til relativt 
lik kostnad (som kraftigere servere). Dette gjelder imidlertid ikke innenfor området lagring og 
back-up, hvor volumet i Helse Sør-Øst historisk sett har økt raskere enn reduksjonen i 
enhetspris per volumenhet. 

 
For infrastruktur bør reinvesteringsnivå (den tekniske verdien) følge avskrivningstakten på 
investeringene i infrastruktur. Konsekvensene av manglende livssyklushåndtering av både 

 Andre driftskostnader  Budsjett 2020  ØLP 2020  Endring 

Lokaler 139                         138                         2                             

Inventar/utstyr 15                           15                           -1                            

ADK 54                           55                           -1                            

Totalt 208                         208                         -0                            
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infrastruktur og tjenester gir teknologisk gjeld som akkumuleres og kan føre til ytterligere 
merkostnader og øke risikoen i driften.  

 
Det foreslåtte investeringsnivået for å dekke livssyklusstyringen av IKT-utstyr (utskifting av 
aldrende IKT-utstyr) reflekterer at Sykehuspartner HF har et betydelig vedlikeholdsetterslep. 
 

2.4.3 Sikkerhetstiltak 

Sikkerhetstiltak omfatter program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og 
tilgangsstyring (ISOP), test data management og øvrige sikkerhetstiltak.  
 
Summen av driftskostnader og investeringer for ISOP er uforandret sammenlignet med ØLP, 
men det er en vridning fra driftskostnader til investeringer på 24 MNOK. Se kapittel 4. 
 

2.4.4 Forvaltning av kundetjenestene 

Investeringsnivået innen kundetjenestene skal dekke tilpasninger i de kliniske og 
administrative løsningene, særlig tilpasning til lokale eller regionalt standardiserte 
arbeidsprosesser ved systemoppgraderinger. Leverandørene av disse systemene leverer i 
stor grad «out of the box»-løsninger i forbindelse med oppgraderinger og 
konfigurasjonsarbeidet belastes Sykehuspartner HF. I tillegg til tilpasninger til 
arbeidsprosessene dekker forslaget også leverandørenes kostnader med tilpasning av 
applikasjoner til underliggende infrastruktur, og i noen tilfeller tilpasninger som følge av nye 
lovkrav/reguleringer. Investeringer i IKT-infrastruktur i forbindelse med oppgraderinger 
dekkes i delområdet Sikker og stabil drift. Øvrig SLA-oppgraderingsarbeid er driftskostnader.  
 
Prioriterte investeringer for 2020 inkluderer oppgradering IMATIS/pasientjournal og 
administrasjon for Akershus universitetssykehus HF, økt hardwarekapasitet for 
billeddiagnostikk samt flere mindre oppgraderinger. 
 

2.4.5 Automatisering og effektivisering 

Sykehuspartner HF har kontinuerlig behov for å bedre arbeidsprosesser med kunder, IT 
leveranser, styring og kontroll samt å øke automatiserings- og digitaliseringsgraden. 
Delområdet automatisering og effektivisering omfatter investeringer i kundeportal, verktøy 
for kundehåndtering, verktøy for arkitekturstyring, digitale assistenter i brukerservice, 
mobilitetsløsninger for mer effektive lokale servicetjenester og andre løsninger som bidrar til 
å effektivisere Sykehuspartner HFs leveranser til og i samspill med helseforetakene.  

 
Som del av kontrakten med DXC Technology har Sykehuspartner HF anskaffet en rekke 
verktøy, blant annet knyttet til IT Operation Management, IT Service Management, IT Asset 
Management, Service Portfolio Management og Test Management. For å ta i bruk verktøy 
fra porteføljen i Sykehuspartner HF kreves det tilpasninger og implementering. I 
planperioden vil det være vedvarende behov for midler til slike implementeringsprosjekter.  
 

2.4.6 Utstyrsforvaltning 

Delområdet Utstyrsforvaltning dekker utskifting av bærbare og stasjonære PCer samt lokale 
printere og multifunksjonsprintere. Det forventes at flere prosjekter generer utstyrsbehov, 
eksempelvis anvendelse av mobile enheter til nye bruksområder.  
 

2.4.7 Lokale IKT investeringsmidler  

Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke helseforetakenes 
investeringsbehov knyttet til regionale løsninger og andre lokale behov. 
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2.4.8 Infrastruktur regional IKT-portefølje 

Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF og skal dekke kostnader til infrastruktur og 
testanlegg for løsninger utviklet gjennom den regionale IKT-porteføljen. 

 

2.5  Effektivisering 

I ØLP 2020-2023 ble det satt som en overordnet forutsetning at økt volum i perioden skulle 
håndteres med en tilnærmet flat bemanning i perioden. 
 
Identifiserte og planlagte besparelser:     

 Redusert volum av uønskede driftshendelser frigjør kapasitet og gir økt levert 
kvalitet.  

 Automatisering av gjentagende og manuelle oppgaver som feilretting, testing og 
provisjonering (flytte og integrere data), for å frigjøre ressurser til andre oppgaver. 

 Videreføring av pågående saneringsaktiviteter (servere og applikasjoner) og dermed 
redusere teknisk gjeld. 

 Gjennomgå og reforhandle avtaler (for eksempel service og lisensavtaler)   

 Effektivisering av design- og ROS-prosessen vil øke produktiviteten gjennom å 
kunne produsere flere ROS-leveranser per FTE  

 Automatisk tilgangsstyring og selvbetjeningsløsning for bestilling av tilganger.  

 Automatisering og prosessforbedring i kundeservice muliggjør betjening av økt antall 
henvendelser grunnet utrulling av regionale applikasjoner, med samme bemanning.  

 Automatisering innenfor HRØR, se kapittel 7 for nærmere beskrivelse. 
 

 

3 Program STIM 
3.1 Innledning 

Overordnet målbilde for IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er en standardisert, 
modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, 
effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen.  
 
Programmets mandat ble godkjent i Sykehuspartner HFs styre 12. desember 2018, sak 091-
2018 der det fremgår at IKT-infrastrukturen som leveres skal:   

 Være regional, med et felles produksjonsmiljø for IKT-infrastruktur og applikasjoner i 
Helse Sør-Øst.   

 Bestå av standardkomponenter som fleksibelt kan settes sammen for å tilfredsstille 
foretaksgruppens behov.  

 Muliggjøre integrasjoner mellom komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner 
og understøttende systemer.  

 Være skalerbar for fremtidige behov og utvidelser.  

 Ivareta lover, krav og forventninger til informasjonssikkerhet, personvern og 
tilgangsstyring.  

 Gi forbedret endringsevne og leveranse av regionale IKT-tjenester.  

 Gi en god brukeropplevelse og støtte fremtidige bruksmønstre.  

 Legge til rette for en hensiktsmessig utnyttelse av leverandørmarkedet.  

Måloppnåelse vil kreve endringer i Sykehuspartner HFs arbeidsprosesser, organisering og 
kompetanse. Sykehuspartner HF må utvikle en proaktiv og nøyaktig leveranse- og 
forvaltningskultur. Dette innebærer eksempelvis å endre og utvide kompetansebasen med 
fokus på programvaredefinert infrastruktur og økt automatiseringsgrad.  
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Programperioden er 2019-2023. Programmet skal med en risikobasert tilnærming først 
prioritere leveranser som dekker kritiske behov hos helseforetakene og reduserer teknisk 
gjeld. Tiltakene er forutsettinger for den videre moderniseringen.   
 
Videre etablerer programmet et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt kjøremiljø med 
felles plattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Plattformen skal 
legge til rette for migrering og rask etablering av nye tjenester for helseforetakene. 
Programmet er også ansvarlig for å forbedre Sykehuspartner HFs tjenestespekter, inkludert 
bruk av skytjenester, mobile plattformer, utvikling av telekommunikasjonsområdet og 
nettverkstjenester. 
 
Det er avgjørende med felles forståelse med Helse Sør-Øst RHF om hvordan 
Sykehuspartner HF gjennom STIM skal imøtekomme funksjonelle behov i regional IKT-
portefølje og Regional utviklingsplan 2035. Moderniseringsbehovene innen blant annet felles 
plattform, arbeidsflate og informasjonsbærere (nettverk og telekommunikasjon) kan kreve 
større investeringer enn det som er inkludert i økonomiplanperioden i ØLP 2020-2023.  
 
Beskrivelse av prosjektene i program STIM fremgår i vedlegg.   
 
3.2 Status leveranser ved utgangen av 2019, STIM 

STIM har i 2019 prioritert prosjekter for å redusere teknisk gjeld. Status i programmets 
leveranser er som følger:  
 
Prosjekter i idé-, konsept- og planleggingsfasen:  

 Prosjekt Innføring kryptert stamnett er i planfasen 

 Prosjekt Sikkerhetssone for felles plattform trinn 1 er i konseptfasen  

 Prosjekt Felles plattform trinn 1 er i planfasen 

 Prosjekt Migrering av applikasjoner og tjenester er i konseptfasen  

 Prosjekt Regional testplattform er i konseptfasen  

 Prosjekt Fremtidig driftsmodell er i konseptfasen. 
 

Prosjekter i gjennomføringsfasen per oktober 2019: 

 Prosjekt Windows 10 gjennomfører utrulling ved Sykehuspartner HF og Sunnaas HF. 
Oppstart av pilot på Sykehuset Innlandet HF og volumutrulling forberedes.  

 Prosjekt Sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring (PAM) ferdigstilles  

 Prosjekt Regional telekomplattform bygging av kjerne ferdigstilles  

 Prosjekt Regional telekomplattform utrulling fase 1 er i gjennomføringsfase for Oslo 
universitetssykehus HF  

 Prosjekt Mobilitetsplattform er i gjennomføring, løsningsdesign ferdigstilles og 
opplæring før innføring av Secure Mail pågår  

 Prosjekt Regional Citrix-plattform er i gang med oppgradering av Citrix-plattformen 
og produksjonssetter ett helseforetak på oppgradert plattform månedlig fra november  

 Prosjekt Trådløst nettverk ruller ut trådløst nettverk i hele regionen i henhold til plan  
 
Prosjekter avsluttet og leveranser overført linjeorganisasjonen for drift og forvaltning i 2019: 

 Prosjekt Regional telekomplattform bygging av kjerne  
 Prosjekt Lokale datarom har ferdigstilt regionalt kravsett og videre oppfølging av 

lokale tiltak ved helseforetakene er overført linjeorganisasjonen  
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3.3 Prioriteringer for STIM i 2020 

Budsjettet er basert på budsjettrammen i ØLP 2020-23. De overordnede prioriteringene 
følger under. Disse er basert på ny planforutsetning fra Helse Sør-Øst RHF, der 
investeringsnivået innen program STIM reduseres med 100 MNOK: 
 

 Gjennomføring av godkjente prosjekter: 
o Windows 10, regional citrix-plattform, utrulling av telekomplattform og utrulling 

av trådløst nettverk er tidskritiske prosjekter. 
o Prosjekt Regional Citrix-plattform synkroniseres med Windows 10 for å oppnå 

synergieffekter og øke kapasiteten i Windows 10 i kritiske perioder for å sikre 
framdrift. Windows 10 har prioritet. Regional citrix-plattform prosjektet 
forskyves i tid, og vil gå inn i 2021.  

o Prosjekt Regional telekom utrulling er lagt opp med en risikobasert 
tilnærming, inndelt i leveranser som hver for seg har selvstendig verdi. Fase 1 
pågår. Neste fase i utrullingen vil bli fremmet som egen sak. 

o Prosjekt Mobilitetsplattform er nødvendig for å tilrettelegge for sikre mobile 
løsninger, men ny funksjonalitet ut over pågående prosjekt er nedprioritert. 

 Etablering av felles plattform trinn 1 som en minimumsløsning klar for test av blant 
annet radiologiløsning i 2020. Arbeidet omfatter sikkerhetssone for plattformen, 
implementering av sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur), nettverk integrert i 
plattformen (DC LAN) samt drifts- og forvaltningsmodell.  

 Modernisering av lokalt nettverk (LAN) og innføringen av kryptert stamnett i 
samarbeid med Norsk Helsenett SF koordinert med felles plattform trinn 1 (integrert 
nettverk). Det er knyttet usikkerhet til omfanget som kan gjennomføres i 2020.  

 Etablering av testplattform. Testplattform er mindre tidskritisk enn overnevnte 
prosjekter og er derfor prioritert lavere.  

 
Prosjektene Migrering av applikasjoner og tjenester og Framtidig driftsmodell gjennomfører 
konseptarbeid og utvikling i takt med etablering og bruk av felles plattform. Ut fra det som er 
kjent per nå, vil de ikke utløse behov for investeringsmidler i 2020.  
 
Ambisjonsnivå og framdrift for øvrige områder innenfor programmets mandat er nedprioritert 
slik at samlet leveranseplan er innenfor rammene av justert investeringsbudsjett.  
Innen disse områdene vil programmet gjennomføre konseptuelt arbeid innen rammen for 
driftsbudsjettet forutsatt at det ikke påvirker fremdriften til de prioriterte prosjektene negativt. 
Prosjektene vil fremmes for godkjenning av gjennomføringsfase når 
beslutningsdokumentasjon er utarbeidet, og søknad om investeringsmidler ut over budsjett 
vil fremmes som en del av dette. 
 
Dette gjelder følgende prosjekter: 
 

 Arbeidsflate: Videre modernisering av arbeidsflate for å utnytte ny teknologi for bedre 
brukergrensesnitt, økt mobilitet og økt effektivitet.  

 Felles plattform: Videre utvikling av felles plattform, herunder økt ibruktakelse av 
skybaserte tjenester. 

 Telekommunikasjon: Budsjettet for videre utrulling av regional telekom er redusert, 
og realisering av alarmer og meldingstjenester utsettes. 

 Tverrgående tjenester: Regional testplattform.  

 Fremtidig driftsmodell: Videre utvikling av fremtidig driftsmodell. 
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STIM leveranseplan 2020:   

  
Figur: Program STIM leveranseplan 2020.  
 

Leveranseplanen skal fremlegges for styret i Sykehuspartner HF i desember 2019, og det 
kan komme justering i planen og mellom budsjettpostene. 
 
Prosjekter som er planlagt avsluttet og overført linjeorganisasjonen for drift og forvaltning i 
2020: 

 Drift og forvaltning av Windows 10, samt oppgradering av Windows 7 rest 

 Drift og forvaltning av mobilitetsløsningen 

 Drift og forvaltning av regional telekomplattform (i takt med prosjektgjennomføringen) 

 Drift og forvaltning av trådløst nettverk (i takt med prosjektgjennomføringen) 

 Drift og forvaltning av sikkerhetssone for privilegert tilgangsstyring. 
 
I tillegg vil det bli etablert nye krypterte samband fra Norsk Helsenett SF. Forvaltningen av 
avtalen vil ivaretas i samarbeid med linjeorganisasjonen.  

  
3.4 Basisestimater for STIM, drift og investering 2020 sammenlignet med ØLP  

 
Tabell 11 – STIM hovedtall drift og investering. Disse tallene er basisestimat, dvs. uten P50.  

  
Investeringsrammen i budsjettet er lavere enn ØLP og tidligere plan for leveranser i 2020, 
gitt ny planforutsetning fra Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at det er reservert 
likviditet i Helse Sør-Øst RHF, slik at midler er tilgjengelig dersom prosjekter kan 
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gjennomføres tidligere enn planlagt. Estimat for prosjekter i idé-, konsept- eller 
planleggingsfase har større usikkerhet enn prosjekter som er i gjennomføringsfase. De 
største prosjektene som er i idé- eller planleggingsfase er Felles plattform, Innføring kryptert 
stamnett (inkludert i hovedprosjekt Nettverk), Regional testmiljøplattform, Fremtidig 
driftsmodell og Migrering. Windows 10 er i gjennomføringsfase men har usikkerhet knyttet til 
en ambisiøs plan for utrulling i første halvår 2020. Det er lagt til grunn usikkerhetsvurdering i 
henhold til P50 som er inkludert i Sykehuspartner HFs budsjett sentralt. 
 
Det er flere endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn for ØLP 2020 - 2023. De 
viktigste er: 

 Hvordan innføringen av kryptert stamnett skulle gjennomføres var uavklart da ØLP 
2020-23 ble utarbeidet. Estimatet ble satt lavt i ØLP.  

 Omfang og kompleksitet i oppgraderingen til Windows 10 er vesentlig større enn 
planforutsetningene prosjektet ble basert på. Utrullingen tar lengre tid og 
kostnadene, både i prosjektet og i linjeorganisasjonen, øker (se beskrivelse i pkt 3.5). 

 Føring fra Helse Sør-Øst RHF om at felles plattform skal understøtte blant annet 
radiologiløsning i 2020 setter krav til at plattformen må være produksjonsklar i løpet 
av 2020. Alle kostnader for å gjøre felles plattform produksjonsklar var ikke tatt med i 
estimatet for 2020. I tillegg inngår nettverk i datasenter (DC LAN) i prosjektet. Disse 
midlene er flyttet fra nettverksområdet. 

 Enkelte av prosjektene i gjennomføringsfase har forsinkelser. Det medfører et mindre 
forbruk av investeringer i 2019 som må legges inn i investeringsbudsjettet for 2020. 

 Gjennomføringsprosjektene for Regional utrulling telekom og Regional Citrix-
plattform er strukket ut i tid for å redusere gjennomføringsrisiko. Dette reduserer 
budsjettbehovet i 2020. 

 På driftssiden har programmet erfart at kostnadene ble høyere enn estimert, fordi det 
blant annet har tatt lengre tid enn planlagt å utarbeide beslutningsgrunnlag og å få 
prosjektene godkjent for gjennomføring. Driftsbudsjettet for 2020 er derfor lagt 
høyere i 2020 enn ØLP. 

 Ny planforutsetning fra Helse Sør-Øst RHF, der investeringsnivået innen program 
STIM er redusert med 100 MNOK i 2020. 

 
Forutsetninger for budsjett 2020: 

 Det legges til grunn at differansen mellom investeringsrammen i ØLP og tildelingen 
for 2020 er reservert som likviditet ved Helse Sør-Øst RHF slik at prosjekter som ikke 
er ligger inne i investeringsramme 2020 kan fremmes for gjennomføring og 
finansiering. 

 Budsjettbehovet som er lagt fram for felles plattform trinn 1 representerer et nedre 
kostnadsestimat (minimumsløsning for test) i 2020. Ved godkjenning av prosjektet 
primo 2020 kan det være behov for å øke rammen ved å trekke på reservert likviditet. 
Tilsvarende gjelder også prosjekter innen nettverksområdet, arbeidsflate og 
testplattform. 

 Selv om estimat er basert på kjøp av ressurser forutsettes det at gjeldende 
anskaffelsesstrategi legges til grunn, og at større leveranser settes ut til eksterne 
leverandører. 

 Eksterne ressurser utgjør 63% av ressurskostnad og 53% av estimerte timer. En 
forskyvning av 1% av timene fra interne ressurser til eksterne ressurser har en 
kostnadskonsekvens på ca. 2 MNOK for 2020. 

 Det forutsettes at prosjektene drifter og forvalter løsningene i en overgangsperiode, 
men at leveranse så raskt som mulig overleveres til Sykehuspartner HFs linje 
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 Leveranser til Sykehusbygg forutsettes å komme som bestillinger og tilhørende 
finansiering.  

 Det forutsettes at helseforetakene har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å ta imot 
programmets leveranser, og gjør nødvendige forberedelser. Programmet har jevnlig 
dialog med helseforetakene om dette i etablerte kanaler og arenaer. 

 
 
3.5 Særskilt om Windows 10, nettverksområdet og innføring av kryptert stamnett 

Prosjekt Windows 10 skal oppgradere om lag 60.000 PCer i regionen til Microsoft Windows 
10. Oppgradering pågår og volumutrulling forberedes. Prosjekt Windows 10 har i samarbeid 
med leverandør gjennomført en detaljert kartlegging av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-
Øst og på basis av denne gjennomført detaljplanlegging av oppgraderingen til Microsoft 
Windows 10. Grunnet vesentlig større omfang og kompleksitet i applikasjonsporteføljen enn 
lagt til grunn i planforutsetningene for prosjektet strekkes utrullingen av Windows 10 til 
helseforetakene ut i tid. I tillegg til selve oppgraderingen er det behov for omfattende 
transformasjon med standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen, samt etablering 
av livssyklusforvaltning. Utrullingsplanen for Windows 10 er revidert, og estimert kostnad for 
gjennomføring i 2020 inngår i tabell 11 over. 
 
Utvikling av nettverksområdet i Helse Sør-Øst er å øke kapasitet, forbedre sikkerhet og å 
effektivisere framtidig drift. Økning av kapasiteten i nettverket oppnås gjennom 
modernisering av stamnettet, og vil legge til rette for at tjenester i økende grad kan leveres 
fra felles plattform/sentralt kjøremiljø. Det tas sikte på at kryptert stamnett bygges ut i 2020 i 
samarbeid med Norsk Helsenett, og at migrering av datatrafikk til kryptert stamnett 
gjennomføres deretter, basert på en risikobasert tilnærming.  
 

 

4 ISOP 
4.1  Innledning  

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

bidra til å styrke informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst. Programmet ble etablert i starten 

av 2018 og arbeidet overføres til linjeorganisasjonen i 2020. Programmets prosjektportefølje 

dekker områdene personvern, risiko, sikkerhetsplattform og styrket tilgangsstyring 

 

Fra januar 2020 gjenstår åtte prosjekter innenfor området Styrket tilgangsstyring. Disse 
prosjektene er prioritert for å sikre at riktig person får riktig tilgang til riktig tid, at tjenstlig 



 

________________________________________________ 
Side 17 av 24 

 

behov ligger til grunn for tilgangene, at tilgangene fjernes når behov opphører og at bruk av 
tilgangene er sporbar og uavviselig i ettertid. For å effektivisere denne prosessen og 
samtidig redusere risiko for feil, innføres det også automatisert tilgangsstyring og 
selvbetjeningsløsninger for bestilling av tilganger. 
 
Beskrivelse av prosjektene i program ISOP fremgår i vedlegg.   
 
 
4.2  Hovedtall drift og investering 2020 sammenlignet med ØLP, ISOP  

Tabellen under viser budsjett per prosjekt fordelt på drift og investering målt mot tilsvarende 

tall fra ØLP 2020-23. 

 
Tabell 12 – ISOP drift og investering 

I budsjettet for 2020 er postene Programkontor og Endringsledelse slått sammen til én post. 

Prosjektet Sikkerhetsarkitektur ble avsluttet i 2019, og er derfor ikke tatt med i budsjettet for 

2020.  Prosjektet Organisasjon og fullmaktsadministrasjon (OFAD) er også avsluttet i 2019, 

men det er utarbeidet et mandat for å videreføre dette arbeidet i ny form og struktur. Dette 

prosjektet har foreløpig fått navnet Håndtering av data for organisasjonsendring og 

tilgangsstyring. Prosjektet er planlagt startet opp i 2020, men vil ikke bli avsluttet i 

programmets levetid. 

Samlet budsjett for 2020 ligger innenfor rammen som er gitt i ØLP, men fordelingen mellom 

drift og investering er endret.  

 

4.3  Øvrige forhold, ISOP 

For å kunne gjennomføre og ferdigstille prosjektene er det behov for både eksterne og 

interne ressurser. Så langt har programmet hatt en overvekt av eksterne ressurser som en 

følge av at linjeorganisasjonen ikke har hatt ressurser å avgi. Det arbeides imidlertid aktivt 

for å få inn flere interne ressurser, blant annet gjennom rekruttering. Deltakelse fra interne 

ressurser blir spesielt viktig i perioden fra februar til juni 2020, fordi da vil de fleste 

prosjektene bli overlevert til linjeorganisasjonen og avsluttet. I forbindelse med 

endringsledelse og gevinstarbeidet i programmet jobbes det målrettet med å forberede 

linjeorganisasjonen til å ta imot leveransene fra ISOP-prosjektene. 

Når programmets aktiviteter ferdigstilles i 2020, er det gjennomført et betydelig løft for 
informasjonssikkerheten i helseregionen, som det også vil være behov for å videreføre i 

Prosjekt

Drift Investering Sum Drift Investering Sum

Programkontor (PMO) 5                 -             5                 6                 -             6                 

Endringsledelse -             -             -             4                 -             4                 

Privilegerte tilganger (PAM) 1                 8                 9                 4                 2                 6                 

Styrket autentisering (SA) -             17              17              8                 4                 12              

Konsolidering og sikring av driftsarb.flater (KOSAD), del 2 0                 4                 4                 2                 -             2                 

IdM-ibrukstakelse -             4                 4                 1                 5                 5                 

IAM-arkitektur 2                 5                 7                 3                 -             3                 

Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) 3                 1                 5                 5                 -             5                 

Bestilling av tilganger (BAT) -             1                 1                 -             -             -             

Håndtering av data for org.endring og tilgangsstyring 3                 2                 4                 -             -             -             

Organisasjon- og fullmaktsadministrasjon (OFAD) -             -             -             -             5                 5                 

Regional sikkerhetsarkitektur -             -             -             7                 -             7                 

Total 14              41              55              40              16              55              

Budsjett 2020 ØLP 2020
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linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. Samtidig er trusselbildet i stadig utvikling, og dette 
medfører at sikkerhetsarbeidet må være et kontinuerlig arbeid som vil kreve ressurser og 
investeringer også i tiden er etter at programmet er avsluttet. 
 

5 Stabile tjenesteleveranser 
 

5.1  Hovedprioriteringer i 2020  

Basert på føringer fra ØLP om å øke stabilitet i driftstjenestene, støtte regionale prosjekter 
og etablere forvaltning av regionale løsninger samt levere som avtalt, er følgende 
prioriteringer viktige innenfor drift og forvaltning av IKT-infrastruktur og applikasjoner: 

 
 Sikre overtagelse av løsningene fra ISOP, og det er lagt opp til en styrking av 

bemanningen for å håndtere dette 

 Fortsatt fokus på forbedring av driftsprosesser, livssyklushåndtering, videreføre 
pågående saneringsaktiviteter og derigjennom reduksjon av teknisk gjeld. Dette vil 
også forhindre kostnadsøkninger. 

 Automatisering av manuelle og feilutsatte driftsoppgaver for å frigjøre ressurser til 
mer verdiskapende arbeid (innovasjon, byggprosjekter, STIM m.m.) 

 Det foregår et transformasjonsarbeid hvor det er utarbeidet en ny leveranseprosess 
som skal være med å effektivisere og bedre leveranser på tjenesteendringer, SLA-
oppgraderinger og andre prosjekter.  

Målet er å opprettholde sikker og stabil drift på samme nivå eller bedre med hensyn til 
kritiske hendelser gjennom å fortsette det systematiske arbeidet fra 2019. En reduksjon av 
antall uønskede driftshendelser skal sammen med automatiseringsinitiativ muliggjøre en 
effektivisering.  
 
Samtidig er det prioritert å styrke miljøet knyttet til drift og forvaltning av applikasjoner som 
en konsekvens av økningen i applikasjonsporteføljen til Sykehuspartner HF, gjennom blant 
annet utrulling av eksisterende og nye løsninger.  
 
Innen SLA er det i 2020 hovedsakelig budsjettert med pågående eller avtalte leveranser. 
Videre prioritering utover dette må gjøres i samarbeid med helseforetakene og Helse Sør-
Øst RHF.  
 
Det underliggende behovet er høyere enn det som er budsjettert. I utarbeidelsen av 
budsjettinnspillet for 2020 er det prioritert ut fra en risikobasert tilnærming med mål om å 
holde rammene i ØLP 2020.  
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6 Risiko og usikkerhet 

Budsjettinnspillet for 2020 inkluderer store utviklingsoppgaver i programmet for å 
standardisere og modernisere helseregionens IKT-infrastruktur (STIM). Sykehuspartner HF 
skal også sikre at helseregionen får nødvendig støtte i forbindelse med utrulling av regionale 
applikasjoner samtidig som komponenter i dagens infrastruktur og applikasjonsportefølje 
skal saneres. Samtidig med dette skal Sykehuspartner HF sørge for å øke driftsstabiliteten, 
sikre forsvarlig livssyklusforvaltning og sørge for å levere tjenesteendringer til 
helseforetakene som avtalt. Endringstakten kan utfordre gjennomføringsevnen og 
driftsstabiliteten. Tett oppfølging og styring av moderniseringsarbeidet i nær dialog med 
helseforetakene, 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 gjennomføringsfase med mange pågående og viktige delprosjekter. 
Endringer i gjennomføringsstrategi og veivalg for programmet i forhold til det som er lagt til 
grunn for budsjettinnspillet vil, i tillegg til teknologisk utvikling, kunne påvirke kostnads- og 
investeringsprofilen for 2020.  
 
Budsjettinnspillet for 2020 har en forutsetning om å øke antall egne ansatte og redusere 
antall innleide konsulenter. Dette er viktig for å sikre at kompetanse om løsninger blir 
værende i Sykehuspartner HF herunder å muliggjøre økt egeninnsats i programmene som 
er en forutsetning for å nå resultatmålet for 2020. Det er en risiko knyttet til å rekruttere rett 
kompetanse i rett omfang til rett tid, samt å beholde nøkkelressurser, fordi det er et stort 
press på IKT-kompetanse i markedet. Sykehuspartner HF vil gjennomføre 
rekrutteringskampanjer og delta på karrieredager på universitet og høyskoler for å 
rekruttere. Det er fokus på arbeidsmiljøet og videre utvikling av Sykehuspartner HF sin 
organisasjon. I tillegg er det etablert en forbedret ressursstyring i programmene for å kunne 
signalisere behov tidligere. 

 
7 IKT-tjenestepris 

ØLP 2020-23 er utgangspunktet for kostnadsbudsjettet til Sykehuspartner HF i 2020. I ØLP 
er det også en inntektsside som er delt opp i hovedgrupper.  
 
Tabell 13 nedenfor viser den totale tjenesteprisen fra ØLP 2020-23. Den er delt opp for å 
skille ut HRØR og enkelte variable elementer som i stor grad styres av helseforetakenes 
bestillinger og aktiviteter.  

 

 
Tabell 13 – oversikt over ØLP 2020-2023 (før indeksjustering) 

Tabell 14 viser budsjett 2020 mot indeksjustert ØLP 2020. Dette er totale driftsinntekter og 
viser summen av tjenestepriser mot helseforetakene og utfakturering mot Regional IKT og 
Sykehusbygg HF.  

Sykehuspartner HF

Driftsinntekter 2020 2021 2022 2023

IKT tjenestepris 3 396                    3 489                   3 571              3 599              

Utstyrsforvaltning 134                       159                       185                 207                 

Viderefakturering 52                         52                         52                   52                   

Konsulentinntekter 204                       198                       202                 207                 

Totalt IKT 3 785                    3 898                   4 009              4 065              

HRØR 433                       471                       467                 460                 

Totalt Sykehuspartner 4 218                    4 369                   4 477              4 525              

ØLP 2020-2023
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Tabell 14 – Budsjett 2020 mot indeksjustert ØLP 2020 
 

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. Det vil bli utarbeidet forslag til tjenestepris per 

helseforetak.  

 

8 HR, Økonomi og Regnskapstjenester (HRØR) 

Forutsetningene i ØLP 2020-2023 var at effektivisering gjennom Regional prosjekt portefølje 
(RPP) på modne tjenester i slutten av 2018 og inn i 2019 skulle gi mulighet for vekst og økt 
ressursbruk i nye tjenester. Automatiseringen er av ulike grunner forsinket, slik at planlagt 
effektivisering kommer noe senere enn opprinnelig planlagt.  
 
Det blir bestilt utvikling av tjenester innenfor Regional forbedring. Disse investeringsmidlene 
disponeres av Teknologi og e-helse (Helse Sør-Øst RHF) og gir et økt ressursbehov hos 
HRØR i 2020. Dette er forutsatt finansiert fra Regional forbedring.  

Budsjettforslaget gir ikke vesentlige endringer i tjenestepris og opprettholder dagens 
leveransekraft. Gjennom denne planleggingen og forutsatt finansiering fra Regional 
forbedring, kan de vesentligste planene om nye og etterspurte tjenester til foretakene 
opprettholdes. 

8.1  HRØR - prioriteringer 2020 
 

8.1.1 Nye og endrede tjenester 

Ny funksjonalitet, nye applikasjoner eller økning i volumer vil til en viss grad kreve flere 
ressurser inn mot nye tjenester. Vekst i tjenester øker behovet for forvaltningsressurser, og 
dette behovet vil i flere tilfeller kunne løses ved hjelp av effektivisering. Tjenester legges inn i 
tjenestekost etter hvert som de rulles ut og leveres til det enkelte foretak. 

8.1.2 Modne tjenester som skal automatiseres og/eller robotiseres  

Automatisering/robotisering av tjenester som lønnsproduksjon og refusjonsbehandling er 
forsinket i forhold til ØLP. Området var planlagt med en redusert bemanning fra 2018/2019. 
Det planlegges med en reduksjon på 4-6 årsverk på utrulling av robotisering (RPA) på 
reiseregninger forutsatt gjennomført ROS i 2019. 

ADI-områder (automatisering, digitalisering og integrasjon) innenfor ansettelser fullfører 
utrulling i 2020. Dette er anslått til å gi en effektivisering på 40-60.000 timer hos 
helseforetakene. Nye områder innenfor ADI er planlagt uten spesifikk ressursallokering 
(effektiviserer ute i foretakene). 

Sykehuspartner HF Budsjett ØLP Endring

Driftsinntekter 2020 2020

IKT tjenestepris 3 451                    3 451                    0                            

Utstyrsforvaltning 120                       134                       -14 

Viderefakturering 52                         53                         -1 

Konsulentinntekter 169                       211                       -42 

Totalt IKT 3 792                    3 848                    -56 

HRØR 445                       441                       3

Totalt Sykehuspartner 4 236                    4 289                    -53 
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8.1.3 Støttetjenester og utviklingskapasitet for hele HRØR 

Oppdragsoppfølging, analyse, brukerstøtte, compliance og funksjonell forvaltning er viktige 
områder som både etterspørres fra helseforetakene (analyse) og internt for å ha kontroll, 
forbedringsstyrke og generelle støttefunksjoner. Den funksjonelle forvaltningen er en viktig 
del av leveranseevnen, og behovet øker med økende integrasjoner og antall systemer. 

Tjenesteutvikling og etablering: Denne kapasiteten sikrer plan- og gjennomføringskraft. I et 
system der planer kan ta 2-4 år å utvikle og kartlegge, er det viktig å bemanne prosjektene 
med rett kompetanse.   

8.1.4 Tjenester som etterspørres for videreutvikling, men som ikke er prioritert i 2020 

Videreutvikling av digitale læringskonsepter, spørreundersøkelser og arbeidslivsportalen er 
ikke prioritert i 2020 utfra de rammene som foreligger.  

  

8.2  HRØR -  effektivisering  

HRØR ruller i løpet av våren 2020 ut et ADI prosjekt på nyansettelser som effektiviserer ute i 
foretakene.  RPA på reiseregning er forsinket i forhold til ROS, men forventes godkjent 
høsten 2019. Foreløpig er det estimert et mulig uttak på 6 stillinger.  

Digisyfo (digitalisering av refusjon ved sykefravær): Egen intern prosess og prosess med 
leverandør for å tilpasse og forbedre et lite funksjonelt brukergrensesnitt fra NAV, er 
forsinket. Det er igangsatt et internt forbedringsarbeid og samarbeid med leverandør, med 
mål om å kunne redusere bemanning senest innen 2021.  

Nedenstående graf viser plan for effektivisering der estimert reduksjon i bemanning får effekt 
fra 2. halvdel av 2020. Det vises også til at det er iverksatt tiltak som har gitt en 
effektivisering av LTO på 9 % i 2019 gjennom kontinuerlig forbedring og prosessanalyser. 
Det var for eksempel ingen manuelle bilag på reiseregning i Østfold og Innlandet i 
september 2019, reduksjon på lønnsforskudd er redusert gjennom målrettede tiltak, og avvik 
fra standard er redusert med nær 10 %. Slik økes effektiviteten inntil RPA kan iverksettes.  
ADI prosjektet reduserer arbeidstimer med nyansettelser for foretakene, og GAT-DIPS 
integrasjonen vil kunne gi stor effekt for foretakene gjennom planlegging og ressursbruk, 
med noe mer ressursbruk hos Sykehuspartner HF. 

Revidert effektivitetsplan forutsatt ROS iht. behov, vil kunne redusere bemanningen til 246 
stillinger fra 2022. Dette gjelder for den tjenesteporteføljen vi har i planene våre pr. nå. 
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Figur 1- FTE utvikling modne og umodne tjenester 

 Modne tjenester: Lønns- og refusjonstjenester 

 Umodne tjenester (i vekst): Økonomi og logistikk, Kompetanseplan alle, Spørreundersøkelser og digital 

læring, ADI 1.2, og ressursstyring 

 

8.3  HRØR - risiko og usikkerheter 

Helse Sør-Øst RHF finansierer området «Regional forbedring». Det er usikkerhet knyttet til 
endelige rammer og prioriteringer innenfor disse prosjektene og hva som treffer HRØR i 
2020.  

Det er usikkerhet rundt behov for ressurser fra Sykehuspartner HF knyttet til 
kompetanseplan og DIPS – GAT OU prosjekt mht. utviklingsstøtte til foretakene. Dersom 
ressursbehovet blir vesentlig høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettforutsetningene, 
vil det være en risiko for at utrullingen vil skje saktere enn planlagt. Dette vil kunne redusere 
helseforetakenes muligheter til å ta ut ønsket effektivisering.  

Hovedtall drift avviker fra ØLP ved økte lønnskostnader av grunner nevnt knyttet til forsinket 
effektiviseringsgevinst og ressursbehov knyttet til Regional forbedring. Økte lønnskostnader 
balanseres i stort av finansieringen /konsulentinntekter gjennom Regional forbedring. 

 

8.4  HRØR - tjenesteprisutvikling HR tjenester  

LTO-pris for regionale HR-tjenester vises i tabell 15 under. Økonomi og logistikk tjenester 

prises ikke per LTO.  

Til tross for manglende automatisering er det en reduksjon av tjenestepris fra 2016 til 
forventet pris i 2020 innen lønns- og personaltjenester, ressursstyring og læringsportalen. 
Nye tjenester, med kompetanseportal som en kompleks ny tjeneste, kommer nå i tillegg og 
øker tjenesteprisen noe.    

  
Tabell 15 – Pris per LTO  
 

 Pris per LTO 2020 reflekterer prisnivå som vedrører alle foretak 

 For 2-veis integrasjon GAT-DIPS foreligger ikke utrullingsplan, og budsjett tar hensyn 
til Sykehuset Telemark HF 

 For Kompetanseportal-fullskala beregnes det leveranse til Oslo Universitetssykehus 
HF og Sykehuset i Vestfold HF i 2020, samt delleveranse til Vestre Viken HF, 
Sykehuset Sørlandet HF og Sykehuset Østfold HF 

 
 

LTO-pris HR-tjenester 2016 2017 2018** 2019 ØLP 2020
Prisjustert 

ØLP 2020

LTO-priser i 

budsjett 2020
Kommentar

Lønn-og personaltjenesten 2 366         2 255         2 200         2 090         2 090         2 151                 2 151                

Effektivisering av modne tjenester -131                    -135                                -23                                Effektivisering er forsinket

Sum Lønn-og personaltjenesten 2 366         2 255         2 359         2 241         1 959         2 016                 2 127                

Sum Spørreundersøkelser 52              48              47              45              45              46                      46                     

Ressursstyringstjenesten (GAT) 706            684            667            634            634            652                    652                   

2-veis integrasjon GAT-DIPS* 51                        52                                   Utrullingsplan dekker kun ST HF 

Sum Ressursstyringstjenesten (GAT) 706            684            667            634            634            705                    652                   

Læringsportalen 67              67              65              62              62              62                      62                     

Kompetanseportalen 32              58              60              60              220            226                    103                   

Kompetanseportalen - LIS 1 32                        58                        60                        60                        60                        62                                   62                                  

Kompetanseportalen - LIS 2 &3* 40                        41                                   41                                  

Kompetanseportalen - fullskala* 120                      123                                 Utrullingsplan for 5 HF med delår

RegUT -kursadministreativt verktøy 7                7                        7                       

Sum Kompetansetjenesten 99              125            122            122            289            295                    172                   

LTO-pris Regionale HR-tjenester 3 223        3 113        3 041        2 891        2 927        3 062               2 998              
Avregning -267              -261              -280              

Kalkulert pris per LTO 2 956            2 851            2 761            
*Oppstart 2019

**Pris justert for rabatt 5%
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9 Ressursstyring og kompetansebehov ut fra fremtidig 
utviklingsbehov 

 
Sykehuspartner HF har et økt ressurs- og kompetansebehov som følge av nye tjenester, 
utrulling av tjenester, gjennomføring av moderniseringsprogram, styrking av 
informasjonssikkerhet og personvern samt understøttelse av prioriterte utviklingsområder.  
 
Sykehuspartner HF legger vekt på å effektivisere ressursbruk og ha en riktig balanse mellom 
egne ansatte og konsulenter. For å frigjøre ressurser til de oppgavene det er viktig at 
Sykehuspartner HF utfører med egne ressurser, må bruken av leverandørmarkedet endres 
fra dagens innleie av enkeltkonsulenter til leverandørmodeller som krever mindre innsats fra 
Sykehuspartner HF selv. Kjøp av tjenester, «arbeidspakker» og konsulent-teams er modeller 
hvor leverandørene tar mer ansvar for leveransene, og utbredt bruk særlig av 
«arbeidspakker» er allerede under planlegging for STIM. Det er også konkrete planer for 
innleie av konsulentteam innen test når ny nasjonal rammeavtale med mekanismer som gir 
bedre støtte for denne team-modellen, foreligger i februar 2020. 
 
Sykehuspartner HF har et bevisst forhold til hvilke oppgaver som må ivaretas med egne 
ressurser og et aktivt forhold til fremtidig kompetanse- og kapasitetsbehov. Det er behov for 
å forsterke interne fagmiljøer for eksempel innenfor prosjektledelse, sikkerhet, arkitektur og 
teknologi. I ØLP 2020-2023 er det tatt høyde for økt bruk av interne ressurser for å erstatte 
ekstern bistand i enkelte roller innen tjenesteutvikling mot vedtatte, regionale 
satsingsområder. I ordinær drift og forvaltning benyttes også i noen grad eksterne ressurser 
for å dekke kapasitets- og kompetansebehov. Sykehuspartner HF har i budsjettprosessen 
funnet det hensiktsmessig å øke intern bemanning noe utover planene i ØLP, og behovet for 
eksterne konsulenter reduseres da tilsvarende. 
 
Bruk av Sykehuspartner HFs egne ressurser i stedet for konsulenter på timebasis gir 
positive effekter i form av kompetansebygging, erfaringslæring, lavere 
gjennomføringskostnad og dermed lavere avskrivningskostnad for prosjektene. 
 
 

10  Nye sykehusbygg 
 
I 2020 vil Sykehuspartner HF involveres i flere sykehusbyggprosjekter der nytt sykehus i 
Vestre Viken HF og nytt bygg på Radiumhospitalet i Oslo universitetssykehus HF er de 
største. Sykehuspartner HF samarbeider med byggeprosjektene for å ivareta leveranser 
innenfor IKT til de planlagte byggene.  
 
Sykehuspartner HF vil tilrettelegge og følge opp avtalte leveranser gjennom egne 
leveranseavtaler med Helse Sør-Øst RHF representert ved Sykehusbygg HF. 
Leveranseomfanget og kostnader knyttet til selve byggeprosjektene utarbeides og skal 
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre må Sykehuspartner HF gjøre nødvendige 
forberedelser for å håndtere driften av IKT-løsningene som kommer med de nye 
sykehusbyggene. Helse Sør-Øst RHF budsjetterer med leveransene til nye sykehusbygg og 
forvalter også de økonomiske rammene for byggeprosjektene. Ut fra det Sykehuspartner HF 
er kjent med per nå vil ressursbehovet i 2020 kunne videreføres på samme nivå som i 2019. 
Imidlertid må det antas at ressursbehovet vil øke i årene 2021 og 2022 og Sykehuspartner 
HF planlegger som følge av dette en rekruttering for å sikre riktig kompetanse. 
 
I forkant av byggeprosjektene er de respektive helseforetak ansvarlige for å gjennomføre et 
fase 1-prosjekt som legger grunnlag for hvilke IKT-løsninger og versjoner som skal benyttes 
i de nye byggene. Sykehuspartner HF vil være en sentral leverandør i fase 1-prosjekter, 
men da på oppdrag fra helseforetak. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til både omfang, 
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ressursbehov og finansiering av fase 1-prosjektene, noe som medfører risiko i forhold til 
budsjettet.  
 
 

11  Innovasjonsstøtte 
 
Sykehuspartner HF arbeider i samråd med Helse Sør-Øst RHF med å etablere en portefølje 
av prioriterte innovasjonsprosjekter som Sykehuspartner HF skal støtte særskilt i 2020.  
 
Det er gjennom de siste par årene vært en vesentlig økt aktivitet i foretaksgruppen særlig 
knyttet til innovasjonsprosjekter som iverksettes som en del av arbeidet med å følge opp 
sykehusenes og regionens utviklingsplaner. Helse Sør-Øst RHF har så langt kartlagt over 
110 pågående prosjekter, samtidig som det er klart at tallet reelt er høyere. Realitetene er at 
mange av disse prosjektene i siste ende krever implementering i klinikk for å lykkes – for å 
komme fra innovasjon til produksjon. Implementering forutsetter i dagens situasjon i stor 
grad tilgang på kapasitet og ekspertise fra Sykehuspartner HF. 

 
Sykehuspartner HF har pr. i dag begrenset kapasitet til å bidra på dette området, og 
erfaringen er at dagens leveranseoppdragsprosesser må videreutvikles for effektivt å kunne 
understøtte innovasjonsprosjekter fra start til slutt. 
 
Sykehuspartner HF legger til grunn at innovasjonsstøtte til porteføljen av prioriterte 
innovasjonsprosjekter skal sikre  

 nødvendig bistand og nødvendige leveranser fra Sykehuspartner HF for å bidra til at 
prosjektene skal lykkes.  

 størst mulig grad av gjenbruk og erfaringsoverføring mellom innovasjonsprosjekter 
og helseforetak med tanke på regional skalering av tjenester og løsninger som 
etableres 

 videreutvikling av dagens leveranseprosesser og underliggende metodikker og 
verktøy tilpasset innovasjonsprosjekter og smidig utviklingsprosesser. 

 
Sykehuspartner HF legger også til grunn at det i budsjettet for 2020 må etableres en klar 
økonomisk og ressursmessig ramme for porteføljen av prioriterte innovasjonsprosjekter, slik 
at kjerneressurser og -kompetanser kan frigjøres til å arbeide med denne porteføljen og 
bygge læring og gjenbruk for etterfølgende innovasjonsaktivitet. 
 
Rammen søkes etablert på grunnlag av 

 Særskilt finansiering fra Helse Sør-Øst RHF  

 Særskilt finansiering fra utvalgte helseforetaksprosjekter 

 Egeninnsats fra Sykehuspartner HF. 
 
Arbeidet med å definere og konkretisere denne rammen pågår i samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF. 


