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1 Innledning  

Sykehuspartner HF er leverandør av fellestjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst innenfor 

områdene IKT-, lønns-, personal-, økonomi- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF leverer drift og 
utviklingsprosjekter og bidrar med kompetanse og kapasitet i regionale og nasjonale prosjekter.  
Sykehuspartner HF løser sitt oppdrag gjennom egenproduksjon og bruk av eksterne aktører, både i 
form av innleie og kjøp av tjenester. 

Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 
langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 reflekterer 

hvordan Sykehuspartner HF planlegger for fremtidig utvikling av eksisterende og nye tjenester. 

 

1.1 Økonomiplanprosessen   
De overordnede føringene for budsjett 2021 er å sikre økonomiske rammebetingelser for å oppfylle 
mål- og resultatkrav som gis i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk langtidsplan 
2021-2024 (ØLP) ligger til grunn for budsjettinnspill 2021. 

 

Det vises til sak 067-2020 fremlagt for styret 16. september der det ble gjort rede for prosessen knyttet 
til budsjettinnspill for 2021. Sykehuspartner HF har hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF gjennom 

budsjettprosessen. 

 

1.2 Hovedprioriteringer i 2021 
Regional utviklingsplan 2035 setter sammen med Regional delstrategi for teknologiområdet  

retning for IKT-utviklingen og tjenestene forvaltes i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har basert 
på disse utarbeidet et strategisk målbilde for 2025, som gir utviklingsretning for helseforetaket.  
Kjernen i det strategiske målbildet er at Sykehuspartner HF er den foretrukne teknologi- og 

tjenestetilbyderen, som gjør informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. 
 

Sikker og stabil drift er et fundament i Sykehuspartner HFs leveranser. For å sikre fremtidige leveranser 
er det nødvendig å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som 
muliggjør leveranse av fleksible, effektive og innovative løsninger til helseforetakene. Program STIM 

har ansvaret for å realisere denne infrastrukturen. Informasjonssikkerhet og personvern har vært 
prioriterte områder de siste årene, blant annet gjennom ISOP-programmet som ble avsluttet i 2020. 

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern vil forsterkes ytterligere, blant annet gjennom den 

pågående standardiseringen, saneringen og moderniseringen. Det pågående arbeidet med 
standardisering og sanering er ressurskrevende, men helt avgjørende for fremtidig effektiv drift og 
forvaltning. Sykehuspartner HF ivaretar videre leveranser innenfor IKT til pågående og planlagte 
byggeprosjekter, og må forberede forvaltning og drift av IKT-løsningene som kommer med 

sykehusbyggene.   
 

For at Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakene som en felles tjenesteleverandør og utnytte 
de mulighetene teknologien gir, er videre utvikling av Sykehuspartner HFs egen organisasjon et viktig 
element. I tillegg må leverandørmarkedet benyttes på en hensiktsmessig måte. Sykehuspartner HF har 

gjennom 2020 arbeidet med fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dette er et viktig 
grunnlag for den videre organisasjonsutviklingen. Når kjernevirksomhet og kjernekompetanse er 

besluttet, skal det lages planer for videreutvikling av nødvendig kompetanse internt og utvikling av 
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strategier for bruk av markedet. Kjernevirksomhet og kjernekompetanse legges frem for 
Sykehuspartner HFs styre i november.   

 

Sykehuspartner HF har lagt hovedprioriteringene fra Oppdrag og bestilling 2020 til grunn for arbeidet 
med budsjett 2021. Disse er:  

- Sikker og stabil drift 
- Etablere en felles og moderne IKT-infrastruktur  
- Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter  

- Prioritere tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon  

- Ivareta informasjonssikkerhet  

- Ivareta helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter 
- Øke samlet leveransekapasitet ved bruk av underleverandører 
- Effektivisere driften 
- Spesifikke mål for logistikktjenester 
- Spesifikke mål for HR-tjenester 

 
I 2020 har følgende satsingsområder vært prioritert spesielt sammen med programmene ISOP og STIM:  
 

- Standardisering og sanering 
- Økt leveranseevne 

- Kjernekompetanse og kapasitet 
 

I tillegg har bestillinger for å understøtte helseforetakenes håndtering av Koronapandemien vært høyt 

prioritert.  

 

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 å levere innenfor rammene i økonomisk langtidsplan (ØLP), og det er 

prioritert ut fra en risikobasert tilnærming.  

 

Prioriterte aktiviteter for 2021 er videreføring av program STIM og Windows 10, standardisering og 

sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst og forutsigbarhet og forbedret leveransekvalitet ut 

mot helseforetakene. For å levere på dette vil Sykehuspartner HF ta stilling til fremtidig 

kjernekompetanse og videreutvikle organisasjonen gjennom en bevisst satsning på 
kompetanseutvikling av egne medarbeidere, selektiv bruk av leverandørmarkedet og redusert bruk av 
ekstern bistand i form av innleie. 

 
Kundeplan for 2021 ferdigstilles innen utgangen av november 2020. Kundeplan har som formål å skape 
forutsigbarhet som et styringsverktøy for planlagte leveranser for 2021, gjennom konkrete, 
avgrensende og forpliktende leveranseplaner til hvert enkelt helseforetak i henhold til Sykehuspartner 
HFs leveransekapasitet. Kundeplan inneholder planlagte versjonsoppgraderinger samt nye lokale 
behov/investeringer bestilt fra helseforetakene, innenfor rammen av Sykehuspartner HFs 
leveransekapasitet og regionale føringer.  
 
Det er forutsatt at ansvaret for Forsyningssenteret overføres fra Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst 
RHF (jmf orientering i sak 037-2020).  
 

Kjernekompetanse og kapasitet 

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir.  
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Regional delstrategi for teknologiområdet vektlegger åtte områder som stiller store krav til utvikling av 

nye tjenester og tilnærminger fra Sykehuspartner HF sin side.  

 

Den samlede kapasitets- og kompetanseutfordringen som Sykehuspartner HF står overfor, medfører at 
foretaket i større grad vil måtte levere tjenester som er utviklet og/eller levert i samarbeid med andre 

aktører i markedet. Det er avgjørende at alle tjenester tilrettelegges slik at de vil samspille som del av 

et helhetlig økosystem og på en felles infrastruktur og innenfor etablerte regimer for 
informasjonssikkerhet. 

 

Med bakgrunn i rollen som tjenesteintegrator legges følgende prioriteringer til grunn for å definere 

kjernevirksomhet: 
 

1. Levere felles regionale tjenester 

2. Gjøre informasjon tilgjengelig for dem som trenger det. Riktig og nødvendig informasjon er              

avgjørende for god utvikling og pasientbehandling. 
3. Være katalysator for sykehusenes digitalisering  

 

 

 

1.3 Forutsetninger  
Følgende forutsetninger ligger til grunn for budsjettinnspillet for 2021: 

Budsjettskriv nr. 4 – tidsplan og forutsetninger for budsjett 2021 – fra Helse Sør-Øst RHF: 

 Foretaksgruppens økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 (ØLP) justert for endringer som følge 
av forslaget til statsbudsjett for 2021, er førende for budsjett 2021 og beregning av 

tjenestepriser. 

 Erfaringstall fra 2020 og eventuelt tidligere år som foretakene er kjent med er lagt til grunn 
for budsjett 2021. 

 Pensjonskostnad for 2021 er beregnet ut fra NRS-beregningene fra juni 2020 som også 
inneholder estimater for 2021. 

 Rente på konserninterne lån og fordringer er satt til 0,6 % p.a. 

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

Andre forutsetninger: 

 Økonomisk langtidsplan er indeksjustert fra 2020-kroner til 2021-kroner med en 
prognostisert konsumprisindeks på 1,7% og lønnsøkning på 1,7%. Avskrivninger er ikke 
indeksjustert. 

 Budsjett 2021 tar utgangspunkt i sentrale føringer lagt i Oppdrag og bestilling 2020 og planer 
i Regional IKT-prosjektportefølje.  

 Tjenesteprisene i budsjett 2021 forutsetter at Helse Sør-Øst RHF dekker akkumulert 

underskudd pr 2018 i Sykehuspartner HF gjennom en basisramme på 100 MNOK i 2021. 

 STIM basisfinansiert av Helse Sør-Øst RHF i henhold til forutsetning i Økonomisk langtidsplan 
2021 - 2024. Tilsvarende vil gjelde endringer i finans- og pensjonskostnader utover nivå i 

budsjett. 

 Kostnader knyttet til «end of life»-lisenser forutsettes dekket av Helse Sør-Øst RHF, inntil 
dette er innarbeidet i tjenestepris ut mot helseforetakene. I budsjett for 2021 er dette 

hensyntatt med en viderefakturering til Helse Sør-Øst RHF.    
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 I Budsjett 2021 er en fast timepris på kr 865,- benyttet for Sykehuspartner HF ressurser. 

Prisen er indeksjustert med antatt lønnsøkning. 

 Lønnsoppgjør for 2021 er forutsatt å ende på 2,2%. 

 Det er forutsatt at ansvaret for Forsyningssenteret overføres fra Sykehuspartner HF til Helse 
Sør-Øst RHF fra og med 1. januar 2021. 

 Tjenestenivået og etterspørselen fra helseforetakene er økende og høyere enn 
leveransekapasiteten i Sykehuspartner HF. Det er også et betydelig antall åpne saker knyttet 
til for eksempel SLA oppgraderinger, og Sykehuspartner HF vil her måtte gjøre prioriteringer i 
samråd med helseforetakene gjennom utarbeidelse av kundeplaner for 2021. 

 For å holde kostnadene nede har Sykehuspartner HF forutsatt betydelig effektivisering. 

Sanering av applikasjoner/servere, automatisering av prosesser samt prioritering av 
ressurser er forutsatt å gi betydelig kostnadseffektivisering. Applikasjonssanering forutsetter 
at helseforetakene standardiserer applikasjonsporteføljen. 

 Prosjektene i STIM gjennomføres suksessivt og detaljplanlegging gjennomføres i tråd med 
gjennomføringsplan. Ulike veivalg vil forekomme for eksempel knyttet til kjøp av tjenester 
vurdert opp mot etablering av egne tjenester. Dette kan påvirke skillet mellom investerings- 
og driftskostnader.  

 Investeringsnivået i program STIM er tatt ned basert på en risikovurdering av de planene 
som foreligger, spesielt for prosjekter som er i en tidlig fase. Hvis STIM evner å øke 
gjennomføringsevnen slik at programmet kan investere ut over investeringene i budsjettet, 

vil det søkes om ytterligere investeringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Det forutsettes at 

Helse Sør-Øst RHF reserverer likviditet på 50 NOK ut over investeringsnivået i budsjett 2021. 

 Investeringsnivå knyttet til «lokale IKT investeringer» og «Infrastruktur / understøttelse av 
regional IKT-prosjektportefølje» er fastlagt av Helse Sør-Øst RHF. Økt behov innenfor disse 

postene vil føre til ytterligere finansieringsbehov. Fremmes eventuelt i egne forespørsler. 

 En eventuell ytterligere overføring av eierskap av lisenser og programvare fra 
helseforetakene til Sykehuspartner HF er ikke hensyntatt, men forutsettes å ikke ha 

resultateffekt for Sykehuspartner HF. 
 

2 Budsjettinnspill 2021 
 

Sykehuspartner HFs kostnadsbudsjett omfatter hovedsakelig drift og forvaltning av eksisterende 

tjenester. Det er en målsetning for Sykehuspartner HF at livssyklusstyring av eksisterende tjenester ikke 

skal påvirke kostnadsbasen negativt, men at nivået skal holdes stabilt og kostnadseffektivt over tid. De 
største driverne for endringer på kostnadsbasen er gjennomføringen av STIM og leveransene i regional 
IKT-prosjektportefølje med tilhørende avskrivninger.  

Den økonomisk utviklingen i planperioden er beregnet ut fra forventet kostnadsnivå og planlagte 
prosjekter. Budsjettinnspillet for 2020 påvirkes av noen grunnleggende endringer sammenlignet med 

det som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan. De største endringene er: 

 Videreføring av Windows 10 oppgradering  +71 MNOK 

 Oppstart Windows 10 fase 2 (halen)  +17 MNOK 

 Standardisering og sanering   +19 MNOK 

 Pensjon (ny aktuarberegning)   +20 MNOK 

 Reduserte avskrivninger    -25 MNOK 

 Reduserte finanskostnader   -47 MNOK 
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Windows 10 
Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til helseforetakene. Prosjektet har tatt lenger tid og kostet 
mer enn forutsatt. Prosjektet planlegger å oppgradere 21.700 klienter innen 31.12.2020 og 28.300 
klienter innen 30.11.2021 jfr. styresak 075-2020, for oppgradering til Windows 10 for 50 000 klienter av 
totalt 68 000 klienter. 
 
For resterende 18 000 klienter er estimerte kostnader for 2021 innarbeidet i forslag til budsjett. 

Endelig leveranseplan og kostnadsomfang utarbeides og fremlegges jfr. styresak 075-2020 
Oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen. 
 
Driftskostnader for 2021 er inkludert i budsjett med 71 MNOK for 50 000 klienter og ytterligere 17 
MNOK for arbeid på de resterende 18 000 klientene i 2021. 
 
Standardisering og sanering 
Kartlegging har vist at applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst er vesentlig mer omfattende og mindre 
standardisert enn tidligere antatt. Arbeidet med standardisering og sanering av applikasjoner 
forsterkes (jfr. styresak 075-2020). Målsettingen er en reduksjon av unike applikasjoner med minimum 
50 % de neste 24 måneder. Dette vil kreve en betydelig ressursinnsats både fra Sykehuspartner HF og 

helseforetakene, og før saneringen gir effekter vil bytte- og saneringskostnadene overstige 
kostnadsreduksjonene. Arbeidet vil kreve økt ressursinnsats i forhold til det som er forutsatt i 

økonomisk langtidsplan 2021-2024. Standardisering og sanering er foreløpig inkludert i budsjett med 

kostnader på 19 MNOK for 2021.   

 

Standardisering og sanering er også en forutsetning for å lykkes med Windows 10 oppgradering. 

 

Pensjon 
Pensjonskostnadene er basert på de siste mottatte aktuarberegninger og øker med 20 MNOK i forhold 
til beregning i økonomisk langtidsplan 2021 – 2024.  

 
Avskrivninger 
Estimerte avskrivninger er redusert som følge av lavere investering og forskyvninger av investeringer 
innen regional IKT-prosjektportefølje og hos Sykehuspartner HF (STIM). Avskrivninger er 25 MNOK 
lavere enn økonomisk langtidsplan for 2021.   

 
Finanskostnader: 
Finanskostnader er 47 MNOK lavere enn forutsatt i økonomisk langtidsplan som følge av lavere 
kapitalbinding og lavere rente. 
 

Gjennom budsjettperioden er det gjort prioriteringer og kostnadsreduksjoner som gjør at totalbudsjett 
har resultat likt økonomisk langtidsplan for 2021.   
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2.1 Sykehuspartner HFs resultatbudsjett  
 
 

 
Tabell: Totalt driftsbudsjett for Sykehuspartner HF - 2021  

 

 Basisramme 
I budsjettforslaget er finansiering via basisramme satt til 356 MNOK. Dette er 80 MNOK høyere enn 
forutsatt i økonomisk langtidsplan. Økningen skyldes økte driftskostnader for Windows 10.  

 
Basisfinansieringen består av 100 MNOK reservert til å håndtere det akkumulerte underskuddet per 
31.12.2018 i Sykehuspartner HF og 256 MNOK til finansiering av driftskostnader i program STIM og 

Windows 10.  

 

 Økte pensjonskostnader 
Økte pensjonskostnader på +20 MNOK i henhold til siste aktuarberegning per juni 2020 er forutsatt 

dekket 95% gjennom en tilleggs bevilling i henhold til forutsetning i økonomisk langtidsplan. 
   

 Driftsinntekter 
Driftsinntekter gjenspeiler tjenestepriser med unntak av inntektsstrømmer for konsulentinntekter og 

basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Driftsinntekter er summen av tjenestepriser på alle 
kundetjenestene fra både IKT og HRØR, leasing av periferiutstyr, brukerstøtte og felleskostnader, 
sikkerhet og utvikling (FSU). SLA-oppgraderingene finansieres gjennom driftsinntektene. I det videre 

arbeidet med detaljering av budsjett på tjenesteprisnivå vil dette bli stykket opp ytterligere mot de 
forskjellige kundetjenestene og helseforetakene.  

Reduksjon i driftsinntekter skyldes blant annet reduserte finanskostnader med -47 MNOK og reduserte 

avskrivninger med -25 MNOK. Disse endringene gir tilsvarende reduksjon i tjenestepris.  
  

Sykehuspartner HF  Budsjett 

2020 

 ØLP

2021 

Budsjett 

2021

 Endring 

fra ØLP 

Basisramme 100 276 356 80

Økte pensjonskostnader 19 19

Driftsinntekter 4 036 4 279 4 175 -103

Konsulentinntekt 178 178 178 0

Sum driftsinntekter 4 314 4 733 4 728 -5

Lønnskostnader 1 088 1 157 1 168 11

Overtid og ekstrahjelp 46 49 51 2

Pensjonskostnad 150 168 188 20

Lønnsrefusjoner -27 -29 -28 0

Annen lønn 201 202 207 5

Aktiverbare timer -107 -106 -90 16

Varekostnad 32 32 35 3

Avskrivninger 1 236 1 369 1 344 -25

Lisenser,service og vedlikehold 1 002 1 207 1 189 -17

Ekstern bistand 293 278 298 20

Andre driftskostnader 222 221 228 7

Sum driftskostnader 4 136 4 548 4 590 42

Driftsresultat 179 186 139 -47

Nettofinans 79 86 39 -47

Resultat 100 100 100 0           
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Gjennom budsjetteringen til HRØR har det tidligere ikke vært inkludert gjennomfakturering av 
prosjekter knyttet til Regional forbedring. Praksisen har ikke hatt økonomisk effekt fordi kostnadene og 
inntektene har vært like, men dette har ført til avvik både på inntekt og kostnadssiden. I budsjett for 

2021 er estimert gjennomfakturering lagt inn med 23 MNOK.  
 

 

 Konsulentinntekter og aktiverbare time 
Konsulentinntekt og aktiverbare timer ses i sammenheng. Dette er summen av Sykehuspartner HFs 

ressursinnsats inn i prosjekter og leveranser som enten kan viderefaktureres eller aktiveres. Det er 

budsjettert med at ca. 270 årsverk (16 % av antall årsverk) skal gå til slike prosjekter i 2021.  

 
Tilgjengelige ressurser benyttes til store leveranser som STIM, Windows 10, regional IKT-
prosjektportefølje, Regional forbedring, leveranser til nye sykehusbygg og tjenesteendringer. Den 
totale etterspørselen innenfor disse områdene er større enn tilgjengelige interne ressurser og dette 
håndteres gjennom bruk av ekstern bistand og tjenestekjøp i leverandørmarkedet.   

 
I tillegg er det budsjettert med ca. 136 årsverk til SLA-oppgraderinger som blir finansiert via 
tjenestepris. 
 

 

 Driftskostnader  
Lønnskostnader  

Totale lønns- og personalkostnader utgjør 1 585 MNOK og består av direkte lønn, feriepenger, overtid, 

pensjon og annen lønn – herunder arbeidsgiveravgift. Lønnskostnadene er økende på grunn av økte 

behov for drift og forvaltning av nye tjenester og utskifting av eksterne konsulenter med egne 

medarbeidere.  

 

Det er vurdert som hensiktsmessig å i større grad benytte interne ressurser framfor ekstern innleie. 

Bruk av egne medarbeidere vil være billigere og arbeidskraften vil være mer stabil samtidig som viktig 

kompetanse bygges opp i Sykehuspartner HF. Ekstern bistand viser samtidig en betydelig nedgang i 

forhold til økonomiske langtidsplan korrigert for ekstern konsulentbruk i Windows 10 prosjektet og 

gjennomfakturering av regionale prosjekter i HRØR. Se også kapittel om FTE utvikling.  

 

Varekostnad  
Budsjettet for varekostnad gjelder pc-utstyr og telekommunikasjon som anskaffes av helseforetakene. 

Dette blir viderefakturert til kostpris og er et nullsumspill i budsjettet.  Budsjettert varekost er på nivå 
med økonomisk langtidsplan.  
 

Avskrivninger  
Avskrivningene er noe redusert i forhold til økonomisk langtidsplan.  I hovedsak kommer dette som en 

konsekvens av investeringsnivået og forsinkelser i STIM og Windows 10 samt endringer i andre porteføljer. 

Innen program (STIM og Windows 10) er det i hovedsak prosjektene Telekom, Nettverk, Windows 10 og 

Felles plattform som gir reduserte avskrivninger.  
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Tabellen under viser sammensetningen mellom avskrivninger i økonomisk langtidsplan og budsjett 2021.  

 
Tabell: Avskrivninger budsjett 2021 sammenlignet med ØLP 2021 

 

Lisenser, service og vedlikeholdsavtaler  

Lisenser, service og vedlikeholdskostnader er i 2021 på 1 189 MNOK. Avtalekostnadene er økende i 
forhold til forventet nivå i 2020, men vesentlig redusert i forhold til estimert nivå i økonomisk 
langtidsplan. Det er budsjettert med nye avtaler, men samtidig er det lagt inn et overordnet 
effektiviseringsmål på 20 MNOK for 2021. 
 

Arbeidet med å reforhandle avtaler som Sykehuspartner HF har ansvar for på vegne av 

foretaksgruppen fortsetter. I dette arbeid fokuseres det blant annet på realisering av overnevnte 

kostnadseffektiviseringer samt å unngå andre kostnadsøkninger. Det vil også kunne forekomme 

gevinstrealisering ute hos helseforetakene som ikke vil gjenspeile seg i avtalekostnadene hos 

Sykehuspartner HF. Avtalekostnader knyttet til utvidet support er innarbeidet i Sykehuspartner HFs 

kostnadsbudsjett. Kostnaden forutsettes viderefakturert til Helse Sør-Øst RHF. 

  

Ekstern bistand  
Ekstern bistand benyttes i hovedsak til følgende formål i Sykehuspartner HF:   

 Supplering av Sykehuspartner HFs egen kapasitet til å gjennomføre prosjekter i regionen  

 Backfill i egen driftsorganisasjon slik at virksomhetsområdene kan bidra inn i STIM og andre 
programmer med egne ressurser  

 Bistand inn i SLA-oppgraderinger  

 Innkjøp av spesialkompetanse som Sykehuspartner HF ikke har eller ser det hensiktsmessig å 
tilegne seg.  

 Videre er noe av budsjettet knyttet til permisjoner, interne prosjekter og annet.  

 Bruk av leverandørmarkedet legges til grunn i perioden (kjøp av tjenester). 
   

  Ekstern bistand benyttes både i drift og investering i Sykehuspartner HF. 

Avskrivninger ØLP 2021-2024 Budsjett Endring

Sykehuspartner Avskrivninger MNOK 2021 B2021 B21-ØLP

Program (STIM, Win 10) 76 64 -12

Sikker og stabil drift 259 259 0

Sikkerhetstiltak 80 77 -3

Forvaltning av kundetjenestene 20 16 -4

Automatisering og effektivisering 10 10 0

Modernisering og effektivisering, testmiljø 2 2 0

Utstyrsforvaltning 139 137 -2

Lokale IKT investeringer 97 93 -3

Overført fra Regional IKT 555 552 -3

Regional forbedring 27 27 0

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 13 13 0

Sykehusbygg 84 82 -1

Øvrig 9 13 4

SUM 1369 1344 -25
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Tabell: Ekstern bistand 

 

Tabellen over viser budsjett for ekstern bistand i Sykehuspartner HF inkludert STIM og ekstern 
bistand til prosjekter som viderefaktureres. Korrigert for STIM, Windows 10 og gjennomfakturering 
HRØR er ekstern bistand i driften tatt ned med ca. 50 MNOK. Dette henger blant annet sammen 
med endringer i antall ansatte og et mål om å bytte ut ekstern bistand med egne medarbeidere. 
Samt en vridning mot økt tjenestekjøp framfor time for time.  

 
Andre driftskostnader  
Under samleposten andre driftskostnader inngår blant annet reise- og diettkostnader, kurs, telefoni og 

møtekostnader. Den vesentligste posten er husleiekostnader. Denne budsjettposten er i hovedsak 
nøkkelbasert og videreføres på samme nivå gjennom perioden fordi den følger utviklingen av antall 
medarbeidere. Økningen på 7 MNOK skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til utvidelse av 

leiekontrakt for datasenter (DIGIPLEX).  

 
Finans  

Finanskostnadene er todelt. Rentekostnadene knyttet til finansiell leasing øker gjennom planperioden 
grunnet økt utskiftingstakt av datautstyr og multifunksjonsprintere. De øvrige rentekostnadene er 
renter på mellomværende gjeld med Helse Sør-Øst RHF, beregnet ut fra investeringsomfanget og 

hvordan det påvirker mellomværende gjeld. Totale finanskostnader for 2021 er beregnet til 39 MNOK. 
 

Driftsresultat  

Med de forutsetningene som er satt vedrørende tjenestepris og basisramme har Sykehuspartner HF et 
resultat på 100 MNOK i 2021 som er likt med økonomisk langtidsplan.  
 

2.2 Effektivisering 
Gjennom budsjettprosessen har det vært fokus på identifisere effektiviseringsområder. Hvert enkelt 
virksomhetsområde har beskrevet prioriterte områder innenfor sine områder. Disse er nærmere 
beskrevet i Vedlegg 3 Tjenesteleveranser. 
 
Effektivisering er knyttet til følgende hovedområder: 

 Sanering og standardisering 

 Redusert bruk av eksterne konsulenter 

 Kjøp av standardiserte tjenester og aktiv bruk av leverandørmarkedet 

 Prosessforbedring og strømlinjeforming av tjenestene 

 Forbedret leveransekvalitet 

 Økt bruk av automatisering og robotisering av arbeidsprosesser 

 Optimalisering av avtaler, blant annet lisenser og standardverktøy 

 Kapasitetsstyring 
 

Ekstern bistand
 ØLP

2021 

Budsjett 

2021
 Endring 

STIM (ex. Win 10) 91           56           -35 

Windows 10 66           66

Windows 10 "hale" 14           14

Gjennomfakturering HRØR 23           23

Standardisering & Sanering 10           10

Øvrig sykehuspartner (drift) 187         130         -57 

Sum ekstern bistand 278 298 20
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2.3 Økning i antall medarbeidere 
Sykehuspartner HF gjennomfører de nærmeste årene et stort løft i form av standardisering og sanering 
og infrastrukturmodernisering. Dette krever en økning i antall ressurser ut over det som frigis av 

kapasitet gjennom effektivisering.  
 

Sykehuspartner HF ønsker å benytte egne medarbeidere i roller hvor det er viktig å bygge kompetanse 
internt. Det vil likevel være behov for å benytte konsulenter for å øke kapasiteten og sikre kompetanse 
innen noen områder.  

 

I 2019 ble 14 % av alle timene (drift og investering) i Sykehuspartner HF ført av eksterne. Et 
konsulentårsverk er i mange tilfeller 30% til 50% dyrere enn egne medarbeidere. Ekstern innleie gir 
fleksibilitet i arbeidsstyrken og er nødvendig for å håndtere midlertidige behov for kapasitet og 

spesialkompetanse. Innleie over en lengre periode bør erstattes av faste ansatte hvis behovet for 
kompetansen er vedvarende og innenfor Sykehuspartner HFs kjerneområder.  
 

Sykehuspartner HF har budsjettert med en bemanningsøkning som ligger noe over økonomisk 
langtidsplan, men behovet for eksterne konsulenter reduseres tilsvarende. Dette vurderes sammen 
med hensiktsmessig bruk av leverandørmarkedet. 

 

 
Tabell: Utvikling i antall FTE i Sykehuspartner HF  
 

IKT-tjenester 

Økning i antall medarbeidere skyldes utskiftning av timefakturerende konsulenter samt styrket 
leveransekapasitet innen utvalgte områder. Blant disse områdene er styrking av leveransemodell innen 
arbeidsflate, for å ivareta behov knyttet til økt applikasjonsportefølje og forvaltning av tjenester innen 
sikkerhet. IKT-tjenester har behov for økt bemanning i 2021 og 2022, med etterfølgende effektivisering 
i 2023-2024. Det er økt fokus på å benytte egne ressurser inn STIM og andre prosjekter under Regional 

IKT og Sykehusbygg. Det er derfor gjort en dreining mot flere egne medarbeidere framfor innleie. 
 

Prosjekt og leverandørstyring  

Ønsker å ansette konsulenter med nødvendig kjernekompetanse framfor dyr innleie av 
timefakturerende konsulenter. Prioriterte områder er blant annet prosjektledelse, arkitektur og test. 
 

Det totale ressursbehovet overstiger den totale kapasiteten som er tilgjengelig i avdeling 
Prosjektledelse. Innmeldt ressursbehov i 2021 ligger 30% høyere enn det som kan dekkes med egne 

medarbeidere. Dersom aktivitetsnivået opprettholdes på dette nivået vil det være behov for vesentlig 
bruk av markedet.  

UB 2020* UB 2021 Endring

(1) Stab Sykehuspartner 89 92 92 0 3

(3) Kunde- og servicetjenester 234 230 234 4 0

(4) HRØR 253 253 262 9 10

(6) Prosjekttjenester og leverandørstyring 331 289 336 47 5

(7) IKT-Tjenester 469 465 476 11 7

(8) Kliniske IKT-Tjenester 294 266 294 28 0

Øvrig 10 0 0 0 -10

Total 1 678 1 595 1 695 100 16

Gjennomsnitt 1 639 1 545 1 646 101 7

* Prognose UB 2020

Budsjett 2021 Endr. ØLP 

2021 (UB)

ØLP 

2021
FTE
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Kliniske IKT-tjenester:  
Økning i antall FTE fra 2020 til 2021 knytter seg i hovedsak til nye, endrede og utvidede tjenester. Det 

er behov for å styrke eksisterende leveranseapparat innen laboratorie- og radiologiområdet som har et 

stort volum av leveranser og etterslep grunnet manglende ressurser.  

 

Kunde og servicetjenester 

Viderefører dagens bemanning. Økning i antall henvendelser vil bli håndtert gjennom effektivisering. 

Ønsker å dreie bemanning fra Kundeservice til utvikling og Innovasjon. 

 
HRØR:  

Økning i antall FTE er primært rettet mot reduksjon av overtid og innleide vikarer samt håndtering av 
nye leveranser. I tillegg er det behov for ressurser som bidrar inn i prosjekter i regional forbedring. 

 

 

 

2.4 Tjenestepris 
Sykehuspartner HF finansieres i hovedsak gjennom prising av tjenester til helseforetakene på grunnlag 

av vedtatt tjenesteprismodell. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester videreutvikles i dialog med 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Prismodellen skal understøtte Sykehuspartner HFs rolle som 
felles tjenesteleverandør, og bidra til å gi incentiver for standardisering og raskere overgang til 

regionale løsninger, sikre kostnadseffektiv drift og forvaltning, og sørge for tilstrekkelig transparens og 
sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap. Det budsjetteres med at tjenesteprisen for 2021 ikke 

skal overstige økonomisk langtidsplan 2021. 
Sykehuspartner HFs kostnadsbase består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader, avtalekostnader 

og avskrivninger. I tjenesteprismodellen vil ressursinnsats knyttet til tjenesten, avtalekostnad og 
avskrivninger bli synliggjort i tjenestepris mot helseforetakene.  

Hensikten med tjenesteprismodellen er å oppnå stabile rammebetingelser over tid for både 
helseforetakene og Sykehuspartner HF med hensyn på tjenestepriser og økonomiske resultater. 

Sykehuspartner HF har i budsjettprosessen for 2021 utredet følgende områder nærmere: 

 Prising av kundetjenesten infrastruktur 

 Prising av felleskostnader, sikkerhet og utvikling (tidligere Basis IKT) som kundetjenester 

 Tjenesteprising av mindre applikasjoner 

 Tjenesteprisen til de private ideelle sykehusene  

 
Videre skal det arbeides for at tjenesteprismodellen aktivt kan benyttes for strategisk prising knyttet til 
EOL/EOS (end of life/end of support) for å gi et incitament til å benytte regionale applikasjoner og bidra 
til standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen. 

De foreslåtte prinsippene for videreutvikling av tjenesteprismodellen og time- og enhetspriser er 

oversendt Helse Sør-Øst RHF. I henhold til plan vil nye prinsipper bli benyttet i forbindelse med 
økonomisk langtidsplan 2022-2025 og deretter i budsjett 2022. Tjenesteprisene for 2021 vil bli 
beregnet med eksisterende fordelingsnøkler. 

 

Sykehuspartner HF vil distribuere estimerte tjenestepriser til foretakene etter at disse er godkjent av 
Helse Sør-Øst RHF innen 30. oktober. 
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2.5 Nye Sykehusbygg 
Sykehuspartner HF ivaretar leveranser innenfor IKT til pågående og planlagte byggeprosjekter. 
Sykehuspartner HF vil tilrettelegge og følge opp avtalte leveranser gjennom egne leveranseavtaler med 
oppdragsgiver som i de fleste prosjektene er 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 de fleste nye sykehusbygg og 

sitter også med de økonomiske rammene for byggeprosjektene. Ut fra det Sykehuspartner HF er kjent 

med per nå vil ressursbehovet i 2021 være økende med en topp i 2022-2023. 

 
Sykehuspartner HF vil levere en betydelig andel av IKT leveransene for vedtatte byggeprosjekter i 
regionen. Sykehuspartner HF er allerede i gang med leveranser av IKT til Tønsberg-prosjektet og 
arbeider sammen med Helse Sør-Øst RHF for å planlegge/prosjektere IKT til byggeprosjektene Nytt 
sykehus i Drammen, Nytt psykiatribygg i Kristiansand og nytt klinikkbygg og protonsenter for 

Radiumhospitalet. I tillegg vil Sykehuspartner HF samarbeide med Oslo universitetssykehus HF om IKT 
leveranser til planlagt Storbylegevakt i Oslo. Leverandørmarkedet vil bli benyttet for å avlaste 
Sykehuspartner HFs ressursinnsats og redusere egen leveranserisiko. 

 
 

3 Program og prosjekter 
 

3.1 Program for standardisering og modernisering (STIM)  
Programmet skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i 
henhold til fastsatt mandat. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF er programeier.  

 
Programlederne for henholdsvis moderniserings- og standardiseringsprosjektene er ansvarlig for 

gjennomføringen. Virksomhetsområdet IKT-tjenester er ansvarlig for oppgradering til Windows 10.  
 

Prosjektene utvikles, etableres og gjennomføres i henhold til programmets mandat. Prosjektforslag 
utarbeides i henhold til prosjektveiviseren i Helse Sør-Øst. Programmet skal følge opp presiseringene 

gitt i oppdraget fra foretaksmøtet 14. juni 2018 samt presiseringer for moderniseringen gitt 
Sykehuspartner HF i årlig oppdrags- og bestillingsdokument.  

 

De kliniske systemene som understøtter arbeidsprosessene i sykehusene i Helse Sør-Øst forutsetter en 
robust, felles IKT-infrastruktur. STIM skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal 

understøtte samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene. Videre skal 

programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for 
digitalisering og innovasjon.  

 

Prioriteringer i 2021 
Prioriteringene i leveranseplan 2020 videreføres i 2021. Det er tatt høyde for programmets status samt 
oppstart, avgivelse og overføring av prosjekt til gjennomføring. Prosjekt i gjennomføringsfase per 

september 2020 som videreføres inn i 2021 er: 

 

 Regional telekomplattform fase 3.2.1 Utrulling OUS 

 Regional Citrix 
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 Mobilitetsplattform (EMM) 

 Trådløst nett 

 Trådløst nett overvåkning 

 Innføring kryptert stamnett 

 Modernisering av nett 

 Styrket autentisering 

 Windows 10 
 

I overgangen 2020-2021 er det planlagt med faseovergang til gjennomføringsfase for prosjektene: 

 Mobilitet 

 Felles plattform 

 Regional telekomplattform fase 3.2.2 Utrulling OUS resterende lokasjoner 
 

Etablering av fremtidig driftsmodell er en sentral del av programmet og inngår i budsjett. Ansvaret for 

gjennomføring av Windows 10 prosjektet er overført til IKT-tjenester fra og med 1. juni 2020, men i 

vedlagte oversikter inngår prosjektet i budsjettforslaget til program STIM for 2021 for å skille 

kostnadene fra løpende drift og samtidig ivareta programmets historikk. 
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 STIM og Windows 10 - Budsjett 2021 
Budsjettforslag for STIM inkludert Windows 10 utgjør 629 MNOK inkludert økonomisk usikkerhet.  
Driftskostnadene er totalt 68 MNOK høyere enn økonomisk langtidsplan. Videreføring av Windows 10, 
som i opprinnelig programplan skulle ha vært ferdigstilt i 2020 gir en økning på 88 MNOK. Økningen i 
driftskostnader oppveies noe av lavere kostnad i øvrige prosjekter. Investeringene er 67 MNOK lavere 
enn økonomisk langtidsplan. Nivået er tatt ned basert på en risikovurdering av de planene som 
foreligger, spesielt for prosjekter som er i en tidlig fase. Hvis STIM evner å øke gjennomføringsevnen 
slik at programmet kan investere ut over investeringene i budsjettet, vil det søkes om ytterligere 
investeringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Det bes derfor om at Helse Sør-Øst RHF reserverer likviditet 
på 50 NOK ut over investeringsnivået i budsjett 2021.  
 
I budsjettprosessen har det vært fokus på å tilpasse budsjettet til et realistisk nivå. 
Investeringsbudsjettet for STIM og Windows 10 var opprinnelig innmeldt med 500 MNOK i 
Sykehuspartner HFs langtidsplan, men ble redusert til 440 MNOK i Helse Sør-Øst RHFs langtidsplan i 
samråd med Sykehuspartner HF. Det er 440 MNOK som er benyttet som sammenligningsgrunnlag i 
tabellen under. 
  

  
Tabell: Drift og investering STIM og Windows 10 sammenlignet med justert ØLP 

 
Budsjett for det enkelte prosjekt vil kunne endres som følge av fremdrift og prioriteringer underveis i 

2021. Oppstart av prosjekter er basert på business case som legges frem for beslutning i henhold til 

gjeldende fullmaktstruktur.  

Driftskostnader 
Driftskostnad er +68 MNOK høyere enn økonomisk langtidsplan som i hovedsak skyldes følgende 

 videreføring av Windows 10 med hale (+88 MNOK) 

 forskyvning tjenestemigrering (-35 MNOK) 
 
Investeringer 
Investering er -67 MNOK lavere enn justert økonomisk langtidsplan som i hovedsak skyldes følgende 

 Endret innretning og fremdrift på prosjektene Modernisering av nett (-80 MNOK) 

 Windows 10 «hale» var ikke med i ØLP (+24 MNOK). 

 Arbeidsflate (-10 MNOK) 

 Tilgangsstyring som følge av overføring fra ISOP (+23 MNOK) 
 
 

Tall i MNOK Drift Inv. Tot Drift Inv. Tot

Arbeidsflate 12         36         48         4           26         29         

Felles plattform 22         44         66         26         48         74         

Tjenestemigrering 55         2           57         20         -        20         

Nettverk 5           174       179       23         94         117       

Testmiljøplattform -        17         17         10         17         27         

Telekom 20         94         114       12         90         101       

Tilgangsstyring -        -        -        -        23         23         

Programoverbygning 35         -        35         35         -        35         

Sum Standardisering og Modernisering 148 367 515 129 297 425

Fremtidig driftsmodell 28         20         48         28         -        28         

Windows 10 0 28 28 88 52 139

Sum øvrige prosjekter 28 48 76 116 52 167

Økonomisk usikkerhet - P50 11 25         36         11 25 36

Sum 187 440 627 256 373 629

Endring fra justert ØLP 68 -67 1

Budsjett 2021Justert ØLP*
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 Prosjekter i gjennomføringsfase 
Per september har program STIM syv prosjekter i gjennomføring hvorav ett avsluttes i desember. Av 
prosjekter i gjennomføring er det i 2021 budsjettert med totalt 224 MNOK, fordelt med 94 MNOK 

driftskostnader og 130 MNOK i investering. 

 

I overgangen mellom 2020 og 2021 planlegges det med at ytterligere tre prosjekter har overgang til 
fase for gjennomføring. Dette gjelder prosjektene Mobilitet, Felles plattform trinn 1 og Regional 

telekomplattform fase 3.2.2. Prosjektene er budsjettert med totalt 78 MNOK i investering.   

 

I tillegg er det budsjettert med oppstart av nye gjennomføringsfaser av noen prosjekter i 

gjennomføringsfase. Dette gjelder Regional telekomplattform (fase 3.2.2 og 3.4), Trådløst nett fase 2, 

Styrket autentisering, Privilegerte tilganger og Windows 10 «hale». Prosjektene er budsjettert med 
totalt 95 MNOK, fordelt med 79 MNOK drift og 17 MNOK investering. Disse leveransene kan levere 
volum raskt og videreføring av pågående leveranser er en effektiv anvendelse av ressurser. 

 

 
 

Økt andel prosjekter i gjennomføringsfasen styrker programmets forutsigbarhet og mulighet for 
framdrift.  

 

 Fremtidig driftsmodell 
For STIM er det vedtatt et målbilde som legger vekt på at ny felles regional plattform tidlig skal skape 

verdi for helseforetakene. For å lykkes med dette vil Sykehuspartner HF prioritere arbeidet med å 

videreutvikle organisasjonen. Fremtidig driftsmodell skal utvikle og implementere en framtidsrettet 
drifts- og leveransemodell på tvers av alle prosjektene som effektivt understøtter og forvalter framtidig 
infrastruktur. Dette innebærer etablering av infrastrukturtjenester. Kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse som vedtas i 2020 vil sammen med STIM leverandørstrategi ligge til grunn for 
arbeidet. 

 

Prosjektet eies av linjeorganisasjonen og skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom 
program og linje. Arbeidet vil omfatte utvikling av arbeidsprosesser, verktøy, kompetanse og 

organisasjon, og prosjektet vil tilrettelegge for drift av sentral infrastruktur herunder utfasing av lokale 
datarom i samarbeid med linjeorganisasjonen og STIM. 

 

Prosjekt, tall i MNOK Drift Inv. Tot

STIM Modernisering av nett 16 12 28         

STIM Innføring kryptert stamnett 7 5 13         

STIM Regional Citrix plattform 0 12 12         

STIM Trådløst nett 0 42 42         

STIM Regional telekomplattform fase 3.2.1. 0 31 31         

Windows 10 71 28 99         

Pågående prosjekt i gjennomføringsfase 94 130 224

STIM FP Felles plattform tr.1 0 38 38         

STIM Mobilitet 0 13 13         

STIM Regional telekomplattform fase 3.2.2. 0 27 27         

Prosjekt til beslutning for gjennomføringsfase i 2020 0 78 78

STIM Regional telekomplattform fase 3.4. 0 18 18         

STIM Trådløst nett fase II 0 14 14         

WIndows 10 Hale 17 24 41         

PAM 9 9           

Sikker autentisering 14 14         

Videreføring av prosjekt i gjennomføringsfase 17 79 95

Sum 111 287 398

Budsjett 2021
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 Prosjekt Windows 10 
Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til alle helseforetak. Windows 10 operativsystem vil: 
 

 Gi økt sikkerhet og stabilitet via kontinuerlig og kontrollert oppdatering av klientplattformen 

 Legge til rette for flere funksjoner og mobile løsninger 

 Gi brukerne et moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen arbeidsflate. 

 
Prosjektet er replanlagt med revidert budsjett, jfr. styresak 075-2020, for oppgradering til Windows 10 

for 50 000 klienter av totalt 68 000 klienter. Prosjektet planlegger å oppgradere 21.700 klienter innen 

31.12.2020 og resterende 28.300 klienter innen 30.11.2021.  
 
Plan for resterende 18 000 klienter utarbeides og fremlegges for Helse Sør-Øst RHF. Styring og ledelse 
av prosjektet ble overført til linjen 1. juni 2020 slik at ansvar for oppgraderingen og initiativet for 

standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst er samlet inn under IKT-tjenester 

i Sykehuspartner HF.  
 
 

4 Investering  

Utkast til investeringsbudsjett for 2021 er i stor grad sammenfallende med nivå fra økonomisk 
langtidsplan 2021 – 2024. Unntaket er program STIM hvor nivået har blitt trukket ned med 67 MNOK 

for være på et realistisk nivå i henhold til programplan og kapasitet for gjennomføring. For å sikre 

gjennomføringsevne ut over dette foreslås det å reservere likviditet hos Helse Sør-Øst RHF på 50 
MNOK.  

 

Budsjett for sikker og stabil drift er 15 MNOK høyere enn økonomisk langtidsplan for å kompensere 

for forsinkelser i moderniseringsprogrammet. Økningen er knyttet til nødvendige oppgraderinger i 
dagens kjernenett samt oppgradering i sentrale datasentre. 

 

For porteføljen Sikkerhetstiltak er nivået som i økonomisk langtidsplan, men 23 MNOK knyttet til 

tilgangsstyring er flyttet til program STIM siden aktivitetene planlegges gjennomført i regi av 
programmet. 

 

For øvrige porteføljer er nivå i budsjett 2021 i tråd med økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
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Tabell: Sum investeringer i Budsjett 2021 for Sykehuspartner HF  

 

Lokale IKT investeringer på 100 MNOK er i henhold til føring fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med 

økonomisk langtidsplan. Dette er lavere enn innspillene Sykehuspartner HF har mottatt fra 

helseforetakene. Økt behov for lokale IKT investeringer kan møtes og leveres dersom det er tilgjengelig 

kapasitet i Sykehuspartner HF, behovet er i tråd med strategien i Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene 

har nødvendig likviditet. Sykehuspartner HF vil da søke om ytterligere finansiering i henhold til 

gjeldende fullmaktstruktur.   

Investeringsnivået for «Infrastruktur / understøttelse av regional IKT-prosjektportefølje» er satt av 

Helse Sør-Øst RHF. Denne posten reduseres i planperioden fra 30 MNOK i budsjett 2020 til 15 MNOK i 

2021 og 0 MNOK i perioden 2022-2024. Behov for investeringer utover dette må da dekkes innenfor 

andre investeringsrammer, eventuelt som egne søknader om finansiering. 

Reduksjon knyttet til «Overført fra Regional IKT» på 148 MNOK er i hovedsak knyttet til Regional EPJ 

(elektronisk pasientjournal). 

 

4.1 Investeringer i porteføljene 
 

 

 Program (STIM og Windows 10) 
Se kapitel 3 Program og prosjekter. 

 

 Sikker og stabil drift - IKT-tjenester 
Budsjettrammen «sikker og stabil drift» administreres av virksomhetsområdet IKT-Tjenester og gjelder 
investeringer knyttet til eksisterende infrastruktur. Investeringene sikrer opprettholdelse av avtalte 

leveranser gjennom reinvestering i infrastruktur før «End of Life» (EOL) / «End of Support» (EOS) 
inntreffer. 

Ved nærstående overgang til moderne plattform kan denne hovedregel fravikes basert på særskilte 
sikkerhets- og stabilitetsvurderinger, for å forhindre investeringer i infrastruktur som ikke kan 
gjenbrukes på besluttet og planlagt moderne plattform.  

Investeringer Prognose Budsjett ØLP 2021-2024 Budsjett Endring 

Sykehuspartner investeringer MNOK 2020 2020 2021 B2021  (B21-ØLP)

Program (STIM, Win 10)* 247 308 440 373 -67

Stabil drift 235 235 230 245 15

Sikkerhetstiltak 82 99 85 62 -23

Forvaltning av kundetjenestene 25 35 40 40 0

Automatisering og effektivisering 30 30 35 35 0

Modernisering og effektivisering testmiljø 0 15 15 0

Annet 15

Totalt 634 707 845 770 -75

Investeringer Prognose Budsjett ØLP 2021-2024 Budsjett Endring 

Andre investeringer i regionen MNOK 2020 2020 2021 B2021  (B21-ØLP)

Utstyrsforvaltning 149 185 190 190 0

Lokale IKT investeringer* 63 60 100 100 0

Retsmedisinke fag 3 0

Infrastruktur/understøttelse av regional IKT 30 30 15 15 0

Totalt 245 275 305 305 0

Sum investeringer styrt av SP HF og lokalt finansiert 879 982 1 150 1 075 -75

Regional forbedring 64 70 100 100 0

Overført fra Regional IKT 367 422 759 611 -148

Sum investeringer styrt av HSØ 431 492 859 711 -148

Samlet investeringsnivå 1 310 1 474 2 009 1 786 -222
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I tillegg til reinvestering som følge av Sykehuspartner HF sin livssyklusstyring benyttes om lag en tredel 
av rammen til å sikre generisk vekst i lagring og softwarelisenser.  
 

Område (MNOK)  Investering 2021 

Datasenter               112  

Datakommunikasjon                  41  

Telekommunikasjon                  14  

Software                  50  

Annet                  28  

SUM               245  

 

Datasenter 

Datasenter reinvesterer i hovedsak i virtuelle og fysiske servere ifølge livssyklusplan, lagringsløsninger 

og utvidelser /oppgradering av sentrale datahaller. Lagring og backup utgjør ca. 60 % av 
investeringene, og av dette står vekst i lagringsvolumer for omlag en tredel. Lagring vokser årlig med 
0,8 - 1 petabyte (PB). Datasenter følger normal livssyklusplan. Moderniseringsprogrammet for 
datasenter (Felles Plattform) gir foreløpig ikke effekt på løpende drift, men komponenter som 

anskaffes vil kunne gjenbrukes i modernisert løsning. 

 

Datakommunikasjon 

Det reinvesteres i nettverkskomponenter som distribusjons- og kantswitcher, trådløse controllere, 

aksesspunkter samt tilhørende komponenter som lisenser og verktøy som må oppgraderes som følge 
av dette. Investeringene dekker også deler av overheng fra tidligere år når investeringsrammene ikke 

har vært tilstrekkelig til å dekke behov for livssyklusinvesteringer. 

Moderniseringsprogrammet vil som en del av utviklingen avklare hvilke plattformer og utstyr som vil bli 

brukt i utrullingen av den moderniserte nettverksplattformen. Linjen søker å benytte teknologivalgene 
fra STIM, etter hvert som de foreligger, som utgangspunkt for gjennomføring av sitt livssyklusarbeid.  

 

Moderniseringsprogrammet antas å ha utrullingsplan for nettverksfornyelse klar i siste kvartal 2020, 

med første leveranse Drammen sykehus (Vestre Viken HF). Linje og program har ikke overlappende 

investeringsplaner for 2021. 

Telekommunikasjon 

Telekommunikasjon reinvesterer primært i EOL-akuttvarslingsløsninger, og sikrer rom for 
brekkasjehåndtering på øvrige deler av telekommunikasjonsplattformen som er EOL.  
 

Software 

Softwareområdet finansierer i hovedsak nødvendig lisensvekst.  

 

Annet 

Posten dekker påkommende investeringsbehov utover investeringer i livssyklusplan som per nå ikke er 
plassert på et spesifikt område, blant annet nødvendige oppgraderinger i dagens kjernenett samt 
oppgradering i sentrale datasenter.  
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 Sikkerhet 
 

Sikkerhet - Cert  

Omfatter videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Sikkerhetsplattformen, samt forventet vekst i 
perioden. Investeringer er nødvendig for å kunne håndtere vekst, både med tanke på loggmottak og 

utvidelse av sensornettverket. For perioden 2021-2024 vil implementering av automasjon og kunstig 
intelligens være sentralt for å sikre håndtering av den stadig økende mengden loggdata og alarmer som 
skal analyseres. For 2021 anbefales følgende investeringer: 

 

 Basert på historiske analyser, er det behov for å utvide prosesserings og lagringskapasiteten i 

Sikkerhetsplattformen med 20-25% årlig. Hovedvekten er relatert til tjenesten Regionalt 
loggmottak. 

 Utskiftning av utdatert IKT infrastrukturutstyr, inkludert Regionalt loggmottak. 

 Basert på økt trafikkvolum og utvidelse av lyttepunkter styrkes NIDS sensornettverk for å møte 
krav og behov for deteksjon og etterprøvbarhet. 

 Med hensikt å styrke tilgjengelighet og lette vedlikehold, anbefales det å etablere full 
redundans i sentralt brannmuroppsett for Sikkerhetsplattformen. 

 

Som del av mål om forbedret deteksjonsevne og automasjon, planlegges etablering av løsning for å 
avdekke unormal brukerkonto aktivitet. Automatisert tidlig deteksjon av bruker- og administrator 

tilganger på avveie vil gi vesentlig styrket evne til å agere tidlig i alvorlige sikkerhetshendelser. 

 

Sikkerhet – Identitet og tilgang 

Prosjekter og leveranser har hatt fokus på å styrke identitets-, tilgangsstyring og sporbarhet samt 

styrke Sykehuspartner HF sin evne til å stå imot, oppdage og respondere på dataangrep.  

 
Informasjonssikkerheten økes gjennom leveranser fra styrket personvern, styrket tilgangsstyring og 
forbedret risikostyring. De fleste prosjektene til programmet er nå ferdigstilt og gjennom 2020 har det 

vært fokusert på å sikre kompetanseoverføring og overlevering til linje innenfor ansvarsområdet til 

Identitet og tilgang: 

 

 Håndtering av data for organisasjonsendring og tilgangsstyring (RÅGOT) 

 Privilegerte tilganger (PAM) 

 Styrket autentisering (SA) 

 Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD) 

 IdM-ibruktakelse 

 

Videreføring av Privilegerte tilganger og Styrket autentisering vil i 2021 bli håndtert av program STIM. 

Investeringer i sikkerhet vil fortsatt være et prioritert område for å videreutvikle Sykehuspartner HF og 

Helse Sør-Øst sin fremtidige håndtering av fagområdene informasjonssikkerhet, personvern, risiko- og 
tilgangsstyring er nødvendig for å komme opp på ønsket og forventet nivå. 

 

Investeringene som er meldt inn fra Identitet og tilgang gjenspeiler behovet for videre arbeid med 

tilgangsstyring med økt fokus på styrket identitet- og tilgangsstyring ved å videreutvikle løsninger slik at 
rett person får rett tilgang, til rett informasjon, til rett tid. 
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 Forvaltning av kundetjenestene - Kliniske IKT tjenester 
Investeringsrammen "Forvaltning av kundetjenestene" benyttes av virksomhetsområdene Kliniske IKT-
Tjenester og IKT-Tjenester. For Kliniske IKT-Tjenester er behovene knyttet til versjonsoppgraderinger av 

kliniske og administrative løsninger, og er fortrinnsvis kjøp av hardware og software, men også 
leverandørkostnader og interne timer hvor dette er knyttet til investeringsobjekter i prosjektene.  

 

Investeringsrammen har grensedragninger mot sikker og stabil drift ved at livssyklushåndtering gjøres 

der. Versjonsoppgraderinger som medfører behov for utvidelse av lagringskapasitet inngår i rammen til 
forvaltning av kundetjenestene.  

  

Det er et stort behov for å oppgradere løsningene Sykehuspartner HF forvalter, og for 2021 er 

innmeldte behov høyere enn for 2020. Det pågår for øyeblikket avklaringer mot Sikker og stabil drift. I 

tillegg forventes noe regionalt finansiert f.eks EDA Metavision. Andre initiativ, som Carestream Vestre 
Viken, vil finansieres av helseforetaket selv.  

  

Tjenesteutviklerne har prioriterte versjonsoppgraderinger og listen har blitt sendt over til kundene for 

kommentarer og tilbakemelding. Dette har blitt godt mottatt ute i helseforetakene og det har ikke 

kommet innspill som har gitt grunnlag for omprioriteringer. 

 

 Automatisering, effektivisering / modernisering og effektivisering 

testmiljø - Prosjekttjenester og leverandørstyring 
 

Automatisering og effektivisering 

Budsjettområdet «Automatisering og effektivisering» (ref. ØLP) er en definert delportefølje for 
prosjekter som styres av virksomhetsområdet Prosjekttjenester og leverandørstyring. Felles for 

initiativene her er at behovene er meldt inn via Sykehuspartner HF. Krav til initiativ som kvalifiserer for 
å være en kandidat, er at det kan vises til et gevinstuttak, med en gevinstrealiseringsplan og 

gevinsteier. I budsjettprosessen meldes det inn behov som godt overstiger rammen lagt i ØLP, og det 
er derfor etablert gode mekanismer for prioritering. 

 

I økonomisk langtidsplan er investeringsrammen 35 MNOK. I tillegg vil det påløpe driftskostnader til 

kontinuerlig forbedring, konseptutredninger og til prosjektgjennomføring. 

 

Tre hovedområder skiller seg ut for innspill meldt i budsjettprosessen 2021. Robotisering av prosesser 
(RPA), automatisering og utvikling av test/release området. I tillegg gjenstår det noe på gjenbruk av 
lisenser fra Micro Focus porteføljen. Nytt for 2021 er at det meldes behov for midler til utvikling av 

områdene Sharepoint og Clarity. 

 

Modernisering og effektivisering testmiljø 

For å ivareta behov fra RKL, STIM og nye Sykehusbygg har Sykehuspartner HF i perioden behov for å 
investere i testmiljøer. I en periode er det behov for å levere på dagens plattform i parallell med ny 
plattform, dette er en viktig driver for investeringen. Dette utløser et behov for å teste integrasjoner 

mellom dagens plattform og ny plattform levert gjennom STIM programmet. Kapasiteten i de 

eksisterende testmiljøene er overskredet, og mulighetsrommet som ligger i gjenbruk av de 

eksisterende, er estimert til å være lite holdt opp mot det kommende behovet.  For 2021 er 15 MNOK 
satt av til formålet.  
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 Utstyrsforvaltning - Kunde og Servicetjenester 
 

Utskifting av Multifunksjons printere (MFP) vil legge beslag på 40 MNOK av rammen.  

 

Utskifting av leasingutstyr som avsluttes/tilbakeleveres i 2021 har en opprinnelig verdi på 104 MNOK, 
nye anskaffelser forventes å bli noe dyrere. I tillegg byttes mye stasjonært utstyr ut med bærbart som 

er dyrere og gir høyere investeringer. En del utstyr som ikke leases i dag skiftes også ut. Forventet 
investeringer for tidligere eiet utstyr er 150 MNOK. 

 

 Lokale IKT-investeringer 
 

Ramme for investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF til 100 MNOK og skal dekke foretakenes 

investeringsbehov knyttet til regionale løsninger og andre lokale behov. Innspill fra helseforetakene er 
betydelig høyere enn ramme. 

 

 Infrastruktur / understøttelse av regional IKT 
 

Investeringsnivået er satt av Helse Sør-Øst RHF til 15 MNOK og skal dekke kostnader til infrastruktur og 

testanlegg for løsninger utviklet gjennom den regionale IKT-porteføljen. 

 

 Regional forbedring 
 

Helse Sør-Øst RHF eier prosjektporteføljen Regional forbedring, og denne er budsjettert til 100 MNOK i 

2021. 

 

 


