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1 Tjenesteleveranser   

1.1 Kliniske IKT tjenester 
Kliniske IKT-tjenester har leveranseansvar for mellom 800 og 1000 applikasjoner og disse er gruppert i 
syv porteføljer, såkalte kundetjenester:  

1) Pasientjournal og administrasjon 
2) Kurvejournal og medikasjon 

3) Mor og barn 
4) Bildediagnostikk 
5) Laboratorievirksomhet 
6) Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte 
7) Felles applikasjonskomponenter 

 
Til tross for at det har pågått et stort arbeid med regionalisering av løsninger de siste årene er 
storparten av applikasjonene i porteføljen lokale, altså i bruk kun ved ett helseforetak og i praksis styrt 
av helseforetaket. Ved utgangen av 2020 er følgende løsninger regionalt forvaltet; 

1) Elektroniske Pasientjournal (EPJ) 
2) Partus (fødesystem) 
3) Metavision (Elektronisk kurve) 
4) Medikamentell kreftbehandling (CMS) 
 

I regionalt forvaltet ligger det at videreutvikling av disse løsningen besluttes og finansieres av Helse Sør-

Øst RHF, og bestilles som enkeltleveranser fra Sykehuspartner. Det er verdt å bemerke at selv om disse 
er etablert som regionalt styrte løsninger er det som hovedregel separate installasjoner per 

helseforetak for både produksjon, test og opplæring. Drift og forvaltning, inkludert 
versjonsoppgraderinger inngår i Sykehuspartner HFs leveranseansvar, og finansieres over 
Sykehuspartner HF sine budsjetter.  

 

 Tjenesteleveranser og utvikling av tjenestene 
I tjenesteleveranse fra Klinisk-IKT til helseforetakene ligger både basis forvaltning og videreutvikling 
som omfatter opprettholdelse av produktets/tjenestens funksjonelle og tekniske behov gjennom 
levetiden. Dette favner følgende hovedområder av oppgaver og aktiviteter:  
 

a) Saksløsning av brukerstøttehenvendelser og feil på til sammen 20 000 – 25 000 saker årlig. 
Storparten av brukerhenvendelsen innenfor Kliniske løsninger blir løst i 1. linje av 
brukerservice, slik at de sakene som løses av forvaltningsapparatet i Klinisk-IKT ofte har stor 
kompleksitet. Det har vært en positiv utvikling av andel saker som løses iht. avtalen med 
helseforetakene og det jobbes kontinuerlig med å forbedre disse resultatene.  
 

b) Planlegging og gjennomføring av versjonsoppgraderinger representerer en stor aktivitet og er 
et område hvor det er gjort betydelige forbedringer i 2020 hva gjelder styring og kontroll av 
prosjektene, og faktisk leveranseevne. I løpet av 2020 er det ca. 50 oppgraderingsprosjekter 
som er startet/pågår og det er planlagt med en dobling av dette i 2021.  
 

c) Det er også levert flere tjenesteendringer i 2020 sammenlignet med tidligere innenfor områder 
med stort etterslep av bestillinger, som radiologi- og laboratorietjenestene uten vesentlig 
økning i bemanningen. Forutsigbarhet for helseforetakene på den enkelte leveranse er 
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betydelig bedret gjennom løpende dialog og forbedring i leveransepresisjon. Arbeidet med å 
øke leveranseevne i form av raskere leveransetakt vil fortsette i 2021.  
 

d) Operativ oppfølging av leverandøravtaler, databehandleravtaler og leverandører er en 
omfattende oppgave gitt det store antallet applikasjonstjenester, leverandøravtaler og 
leverandører. Leverandøroppfølging knyttet til feilretting, tjenesteendringer og oppgraderinger 
er ressurs- og kompetansekrevende, men vi opplever at oppfølgingen blir stadig mer 
profesjonalisert og formalisert.  
 

e) Det har blitt gjort et stort løft relatert til utfylling av protokollen over behandlingsaktivitet i 
2020, og arbeidet vil fortsette i 2021. 
 

f) I løpet av 2020 har det blitt innført strukturert og helhetlig kunderapportering på områder hvor 
det rapporteres månedlig status på hendelser/saksløsning og leveranser. Selve utfyllingen av 
kommentarer gjøres i hovedsak av Klinisk IKT og vi opplever at kvaliteten bedre og at rapporten 
gir kunden gradvis mer verdi. Det er også mye kundedialog gjennom møter og treffpunkter 
med kunder på ulike nivåer i virksomhetsområdet, det er startet et arbeid for å strukturere og 
systematisere denne dialogen i 2020 som skal videreføres i 2021.  
 

 Prioriteringer 
Videreføring av arbeidet med å øke forutsigbarheten og leveranseevnen i form av flere og raskere 
leveranser til helseforetakene vil fortsette å være en prioritert oppgave i 2021. Sterkere styring av 

applikasjonsporteføljene må til for at tjenestene skal kunne leveres med tilstrekkelig kvalitet både 
teknisk og merkantilt.  

Forberedelser til leveranser av nye og utvidede tjenester er en høyt prioritert oppgave i 2021. Det 

pågår en rekke store anskaffelser i 2020 som vil kreve at virksomhetsområdet forbereder og etablerer 

et leveranseapparat i 2021 for regionale tjenesteleveranser i årene fremover, se under.  
 

 Nye, endrede og utvidede tjenester 
I 2021 vil de regionalt styrte tjenestene Kurve (Metavision) og Medikamentell kreftbehandling (CMS) bli 

tatt i bruk ved flere helseforetak. Elektronisk pasientjournal EPJ (DIPS) vil bli oppgradert til ny 
generasjon ARENA ved Oslo universitetssykehus HF og er planlagt tatt i bruk av 3500 brukere innenfor 

psykiatri. Dette vil sette nye krav til forvaltning, både med hensyn til teknisk og faglig kompetanse om 
applikasjonen, men også kreve systematisk arbeid med kjente ytelsesutfordringer.  

Patologimodulen i regional laboratorieløsning (LVMS) skal tas i bruk av Akershus universitetssykehus HF 
og Oslo universitetssykehus HF i løpet av høsten 2020 og videre innføring til øvrige helseforetak av 
patologimodulen kan forventes i løpet av 2021. Det utredes også nå å innføre LVMS i sin helhet ved 

nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF). Det forventes en avklaring av dette i 2021, noe som vil 
påvirke ressursbehovet i Klinisk-IKT dersom det blir besluttet. Det er ikke tatt høyde for dette i 
budsjettet for 2021.  

Det skal etableres en ny løsning for sterilsentral for Oslo universitetssykehus HF i løpet 2021. Det er 
inngått en regional rammeavtale for sterilløsning og Oslo universitetssykehus HF blir første foretak som 

tar denne i bruk. Det er ikke inngått forpliktende avrop fra andre foretak.  

Anskaffelsen av en regional radiologiløsning, multimediearkiv og stråledoseløsning er i sluttfasen og 
skal etableres som løsninger i løpet av 2021. Etablering av løsningene skal være i regi av RKL og Oslo 
universitetssykehus HF, og vil i 2021 bety utleie av fagressurser fra Klinisk IKT til prosjektene, samt 
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forberedelser og etablering av en leveranseorganisasjon som skal virke fra 2022. Det foreligger ikke 
planer for innføring av selve radiologiløsningen til øvrige foretak, men multimediearkiv og 
stråledoseløsninger er forventet å raskt etableres og leveres som regionale tjenester til alle foretak.  

Det pågår en regional anskaffelse av helselogistikkløsning som vil kreve deltakelse i 
prosjektgjennomføring og etablering av et leveranseapparat i Sykehuspartner i 2021. Klinisk IKT har 
jobbet tett med det regionale anskaffelsesprosjektet og ulike fagmiljøer i Sykehuspartner HF for å være 
godt forberedt til etablering og leveranser innenfor helselogistikk.  

Løsninger for elektronisk samhandling, innsynsløsninger for klinikere og pasienter og løsninger for 

hjemmeoppfølging er i vekst. Digitale Innbyggertjenester (DIT) er allerede etablert i Klinisk IKT, men 

skal styrkes i løpet av 2021. Dips Interactor (elektroniske rekvisisjoner og prøvesvar) skal etableres og 

erstatte IHR løsningen. Checkware, som er regional tjeneste for avstandsoppfølging av psykiatriske 
pasienter skal innføres ved flere foretak, og det pågår en stadig utvidelse av bruksområde (antall 
skjema). Dette området skal styrkes med forvaltningsressurser og bekles med nødvendig tjenesteroller 

i 2021 for å sikre forsvarlig kvalitet på leveransene.  
Det er startet et prosjekt for å anskaffe og etablere en regional data analyse plattform (RDAP) som skal 

erstatte den eksisterende datavarehusløsningen (SAS). I 2021 deltar Klinisk IKT i prosjektet.  
 

 Effektivisering 
I løpet av 2020 er det produsert flere oppgraderinger, flere leveranser og levert bedre kvalitet på 
saksløsning uten økning i bemanning. Økningen som har vært i virksomhetsområdet er innenfor 

laboratorieområdet (4 FTE) og er knyttet til innføring av regional løsning til flere foretak, altså ny 
aktivitet. Innenfor integrasjonsområdet har det blitt etablert nye regional tjenester som Digitale 

Innbyggertjenester (DIT) og Checkware (regional tjeneste for avstandsoppfølging av psykiatriske 
pasienter) uten økning i bemanningen i 2020.  

Det har vært jobbet systematisk med forbedringer innenfor alle områder av tjenesteproduksjonen i 
forvaltningsapparatet. Gjennom å strømlinjeforme tjenestene blir det etablert målinger og et KPI-
regime som gjør det mulig å overvåke både kvalitet og effektivitet.  

Arbeidet med kvalitative forbedringer skal fortsette i 2021. Det skal også jobbes med 

effektivisering/kostnadsreduksjoner innenfor etablerte tjenester. Det skal produseres mer for mindre i 

2021. 
 

1.2 IKT-Tjenester 
IKT-tjenester er ansvarlig for sikker og stabil drift, vedlikehold og forvaltning av kundetjenester, og at 
disse leveres i henhold til SLA og på en kostnadseffektiv måte. Virksomhetsområdet er også ansvarlig 
for overvåkning, operativ beredskap/sikkerhet, driftssetting av nye og endrede tjenester og 

kontinuerlig forbedring av driften. I tillegg bidrar IKT tjenester aktivt inn i moderniseringsprogrammet 
STIM for å sikre at overgangen til nye løsninger skjer så sømløst som mulig. 

 

 Tjenesteleveranser og utvikling av tjenestene 
Utvidelse av den kliniske applikasjonsporteføljen gir økte behov innen applikasjonsdrift. I tillegg er det 
behov for styrking av leveransemodell innenfor arbeidsflate og forvaltning av tjenester innen sikkerhet 
(blant annet overtatt fra program ISOP). Dette fører til at IKT-tjenester har behov for økt bemanning i 
2021 og 2022, med etterfølgende effektivisering i 2023-2024.  

For å utvikle IKT - tjenester videre står tiltak relatert til organisasjonsutvikling sentralt.  
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Nye, endrede og utvidede tjenester: 

 Økning i antall tjenester på applikasjonsdrift. For Applikasjonsdrift er det en rekke nye tjenester 
som medfører økt behov for drift. (herunder oppgraderinger og tjenesteendringer) i takt med 
bestilling av drift på nye tjenester. 

 Early life support perioden og 2 årlige releaser på Windows 10 krever stor ressursinnsats. 

 AHUS migrering inn i SIKT plattform. Prosjektoppfølging i STIM, med ressurser fra IKT Tjenester. 

 Sanering av AHUS plattform 

 Enterprise Mobility Management (EMM) plattformen er rullet ut og etterspørsel etter Mobile 

tjenester øker kraftig. Behov for standardisert App utvikling / API Management 

 Omfattende sanering, standardisering og migrering  

 Gjennomgående tjenesteorientering 
 

Blant viktige prioriteringer i 2021 er følgende: 

 Forbedre sikker og stabil drift 

 Understøtte vedlikehold og forvaltning av kundetjenester  

 Sikre at Windows 10-prosjektet når sine mål 

 Stille med nødvendige linjeressurser til styring og gjennomføring i STIM, RKL og andre viktige 

prosjekter i regionen, og sikre vellykket mottak av leveranser fra disse 

 Være regionens pådriver for standardisering og sanering av applikasjoner og servere i regionen 
iht. vedtatte regionale føringer og målsetninger 

 Utvide kapasiteten i sentrale datarom og stille krav til utbedringer i lokale datarom.  

 Automatisering av manuelle prosesser / manuelle testrutiner, for å frigjøre ressurser til mer 

verdiskapende arbeid (innovasjon, byggprosjekter, STIM m.m.) 

 

 Effektivisering 
Leveransene fra moderniseringsprogrammet vil gradvis effektivisere linjeorganisasjonen. 

Virksomhetsområdet vil benytte sine ressurser til å bidra inn i moderniseringsprogrammet, og til å 
forberede mottak av programmets leveranser og tilpasse organisasjonen til ny drifts- og 
leveransemodell.  

IKT-Tjenester vil fremheve aktiviteter som bidrar til effektivisering og kostnadsreduksjoner på dagens 
plattform. 
 

Tjenesteorientering og etablering 
Med utgangspunkt i Tjenesteinformasjonsmodellen vil virksomhetsområdet definere et sett av 

standardiserte infrastrukturtjenester og infrastrukturkomponenter. Dette vil bidra til å øke 
virksomhetens leveransepresisjon, og redusere ressursbruk og kostnader i leveranse og driftsfasen.  
 

Livssyklusstyring 
Alle eiendeler registreres i eiendelsregisteret med blant annet tidspunkt for «End of Life» / «End of 
Support». Samtidig etableres enhetlige prosesser for livssyklusstyring på tvers av teknologiområdene. 
Dette vil være et sentralt virkemiddel for å legge en optimal investeringsstrategi ved overgang fra 

dagens plattform til ny plattform etablert av moderniseringsprogrammet. 

 

Automasjon  

Det er etablert et kompetansesenter for Robotic Process Automation (RPA) i virksomhetsområdet, som 
søker å automatisere repetitive, manuelle og feilutsatte arbeidsoppgaver. Dette kompetansesenteret 
kommer hele Sykehuspartner HF til gode. 
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Kapasitetsstyring 
Det etableres nye prosesser for kapasitetsstyring av dagens og ny plattform for å sikre optimal 

kapasitetsutnyttelse og unngå uønskede hendelser som følge av uforutsett kapasitetsbrist. 
 
Sanering 
Arbeidet med effektivisering av prosesser og rutiner for sanering av infrastrukturkomponenter som er 

tatt ut av produksjon opprettholdes og forsterkes. Ved overgang til ny plattform er det av stor 

betydning at dagens plattform saneres effektivt for å redusere perioden med doble vedlikeholds- og 
lisenskostnader. 

 
 

1.3 Kundeservice 
Det er i Budsjett 2021 lagt opp til at Kunde- og servicetjenester i all hovedsak fortsetter på det nivået 
som er forutsatt i ØLP 2021-2024. Det innebærer også en videreføring og styrking av det systematiske 
fokuset som virksomhetsområdet har hatt på: 
 

 Forbedringsarbeid knyttet til sentrale prosesser og leder- og medarbeiderskap basert på Lean-
metodikk. 

 Effektivisering hvor nye og utvidede tjenester etableres med samlet sett færre ressurser enn 

tidligere. 

 Dreiing av ressursinnsatsen fra drift over mot utvikling, også innen Kundeservice hvor flere 

ressurser vil arbeide med prosjekter for å øke graden av selvbetjening og automatisering. 
 

 Tjenesteleveranser og utvikling av tjenestene 
Virksomhetsområdet Kunde- og Servicetjenester består av tre tjenesteleveranseområder: 

 

1. Kundeservice 

 Brukerstøtte: henvendelser/saker fra alle kundene i hele regionen og løser saker i 1. og 2. linje. 

 Lokal service: Bistår helsepersonell ute på sykehusene i regionen med utstyrslogistikk, 

problem- og feilhåndtering som kun kan løses ute hos brukerne.  

 Utstyrshåndtering: Sørger for å håndtere hele livssyklusen for alt periferiutstyr (Pc, Skjermer, 

skannere og printere mm) for hele Helse Sør-Øst. Utskifting av utstyr skjer forløpende og i stor 
grad finansiert gjennom finansiell leasing.  

 
 Av store prosjekter i 2021 som vil kreve ressursinnsats fra Kundeservice, er arbeidet med sanering og 

standardisering og utrullingen av regional telekom plattform og Windows 10 til alle foretak. Andre nye 

tjenester som etableres/vurderes er; Lokal service innenfor video og møteromtjenester, support for 
pasienter innen videotjenester (vurderes) og MTU-brukerservice for flere helseforetak. 
 

Kundeservice skal effektiviserer driften ytterligere i 2021 ved å yte mer fra hver enkelt ressurs. Dette 
skal gjøres gjennom å optimalisere driften i samarbeid med IKT-tjenester og Kliniske IKT-tjenester, økt 

automatiseringsgrad og økt selvbetjeningsgrad.  
 

2. Kunderelasjon: I sammenheng med tjenesteleveranser er Kunderelasjon ansvarlig for Kundeplan-
prosessene, herunder bestillingsprosessen. Gjennom 2020 er disse prosessene vesentlig endret og 
forbedret for å gi Sykehuspartner bedret leveranseevne og ressurs- og økonomistyring knyttet til 

leveranser og oppgraderinger som Sykehuspartner HF gjennomfører for kundene. 
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Gjennom arbeid med kundeplan og tidligfase-samarbeid med kundene i 2020 og 2021 vil tid og 
ressurser knyttet til tilbudsutarbeidelse reduseres 

 
3. Utvikling og innovasjon 

 Tjenestedesign: Leverer rådgivning og tjenestedesign-tjenester til foretakene på lokale og 

regionale utviklings- og innovasjonsinitiativ. 

  

 Innovasjonsrådgivning: Leverer rådgivning, prosjektstøtte og koordineringstjenester til 

foretakene på regionale og lokale utviklings- og innovasjonsinitiativ.  

 

 Prioriteringer 
Ressursinnsatsen i Kunde- og servicetjenester skal bidra til å realisere Sykehuspartner HFs mål for 2021 

ved å prioritere følgende områder: 
 

1. Sanering og standardisering 
2. Utrulling av Windows 10 (herunder sikring av nødvendig tilgang til Window 7-PC-er underveis) 

3. Utrullingen av regionale telekomplattform i regi av STIM 
4. Innføringen av Helselogistikk og øvrige nye/utvidede tjenester gjennom de regionale programmene 

RKL, VIS og RIF 
5. Innovasjonsstøtte i form av tidligfaseteam for innovasjons- og utviklingsinitiativer og 

inntektsgivende rådgivning. 
 

Effektivisering gjennom prosessforbedringer og økt grad av selvbetjening og automatisering. 
 

 Effektivisering 
Effektiviseringen innen Kunde- og servicetjenester i 2021 fortsetter som en naturlig fortsettelse av 

forbedringsarbeid, bedre ressursutnyttelse og effektivisering gjennom mange år. 

 

Store tiltak og utrullinger (se punktene 1-3 i forrige avsnitt) gir mer volum i oppgaver/saker for 
Kundeservice i 2021. Dette representerer en betydelig vekst i oppgavemengden i 2021, som 
virksomhetsområdet samlet skal løse samtidig som bemanningen er stabil, noe som er mulig på grunn 

av en vesentlig forbedring og effektivisering fra 2019 og 2020 som vil forsterkes i 2021 med bla. fokus 
på økt grad av selvbetjening og automatisering, samt prosessforbedringer i samarbeid med IKT-

tjenester og Kliniske IKT-tjenester. 
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1.4 HR, økonomi og regnskap (HRØR) 
Innen HRØR er Sykehuspartner HF ansvarlig for å levere Regionale HR-tjenester, Regionale 
Kompetanse- og utdanningstjenester og Regionale Økonomi- og Logistikktjenester (RØLT).  

 
For å få til best mulig effekt av automatiseringsarbeid må de administrative arbeidsprosessene på tvers 

av foretak standardiseres. Når regional standard er innført kan HRØR i samarbeid med foretakene 
hente ut effekter. 
 

 Tjenesteleveranser og utvikling av tjenestene 
Alle større endringer innenfor tjenestene bygger på etablerte planer og forutsettes finansiert over 

Regional Forbedring på samme nivå for planperioden som for 2020. Videre forutsettes det at endringer 

via Regional Forbedring ikke utløser behov for ytterligere FTE eller vesentlig endret kompetanse i 

forvaltningen. 

 

HRØR arbeider med kontinuerlig med forbedring av interne prosesser / SLA leveranser.  
 

Utviklingen i LTO-prisen viser at effektiviseringen av eksisterende tjenester finansierer deler av veksten 
i nye tjenester. For 2021, legges til grunn en LTO-pris på kroner 3 166,76.  
 
 

 Prioriteringer 
Prioriteringer er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Endring av eksisterende tjenester og 
etablering av nye tjenester baseres på tildeling i Regional forbedring. Større implementeringer 
organiseres normalt som egne program i Helse Sør-Øst RHF. Samtlige tjenester innenfor HRØR har 

prosjekter i porteføljen Regional forbedring for 2021.  
På de modne regionale tjenestene arbeides det systematisk med automatisering og effektivisering i 

hele verdikjeden i konsernet.  
Nyere tjenester som kompetanse- og utdanningstjenesten påvirkes fortsatt av utdanningsreformen for 

leger i spesialisering. HRØR deltar aktivt i nasjonal utvikling for å komme dette i møte. Det er et sterkt 
behov for at Sykehuspartner HF tilrettelegger for økt samhandling og kompetansedeling i helse- og 

utdanningssektoren. 

På regional økonomi- og logistikktjeneste ferdigstilles implementering av regional standard løsning i 
foretaksgruppen i 2021. Dette legger grunnlaget for videre arbeid med prosesstandardisering og 

automatisering. Arbeidet med dette finansieres dels over innenfor Regional forbedring og dels innenfor 
SLA. 

 

 Nye, endrede og utvidede tjenester (regional forbedring) 
Stabilisering av nye tjenester er en prioritet, med spesielt fokus på regional økonomi- og 

logistikktjeneste som innen utgang av 2021 forventes å ha på plass en regional forvaltning. I tillegg gjør 

HRØR endringer i eksisterende tjenester ved hjelp av regional forbedring.  

 
Innenfor de regionale tjenestene i HRØR er det fokus på at styringsdata struktureres og tilgjengelig 
gjøres i ny regional data og analyseplattform (RDAP). 

 

 Regionale HR-tjenester:  
o Standardisering i arbeidsprosesser og automatisering: effekt i foretaksgruppen 
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o Digital sykefraværsoppfølging og refusjonsbehandling: effekt i hele foretaksgruppen 
o Forenklet administrasjon av studenter i praksis: effekt i foretaksgruppen 
o Bedre aktivitetsstyrt bemanning gjennom standardisering av arbeidsprosesser og 

automatisering: effekt i foretaksgruppen 

 Regional kompetanse- og utdanningstjeneste: 
o Tverregional utvikling og samarbeid: effekt i foretaksgruppen 

o Flytting av Kompetanseportalen til Norsk Helsenett (økte kostnader 2022): må-krav/ 

besluttet i Helse Sør-Øst 
o Sikre riktig kompetanse i bemanningsplanlegging: effekt i foretaksgruppen 
o Re-anskaffe ny plattform for digital læring (ny og utvidet «læringsportal»): effekt i hele 

foretaksgruppen 

 Regional økonomi- og logistikktjeneste: 
o Regional løsning implementert i foretaksgruppen og stabilisering av forvaltningen 

 

 Effektivisering 
Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og automatisering i tråd med oppdrags- og 
bestillingsdokument. I tillegg vil HRØR en periode fremover ha høy naturlig avgang, og har som mål å 

ivareta sikker og stabil drift gjennom stor grad av digitalisering og automatisering. 
Tjenesteproduksjonen er avhengig av kompetanseoverføring og kompetansehevende tiltak, hvor 

kompetanseportalen blir et viktig verktøy. 
 

Bestillinger fra regionale systemeiere via Regional forbedring kan utløse behov for nye FTE/ vesentlig 

endring i kompetanse. Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å levere tjenester til kunder utenfor 
regionen. Dette gjelder blant annet leveranse av regionale HR-tjenester til Pasientreiser HF, 
Sykehusinnkjøp HF og Martina Hansen Hospital AS. Leveransen fra spørreundersøkelsestjenesten til 

Helse Midt-Norge tilsvarer leveransen til Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF. Dette krever 
økt ressursinnsats fra HRØR. Økningen i bemanning gir også bedre stabilitet og fleksibilitet i 

tjenesteproduksjonen. 

 

Regional kompetanse- og utdanningstjenester er blitt skilt ut fra regionale HR-tjenester i 2020 som 
følge av vekst i tjenesteomfang. Veksten påvirkes av tverregionalt samarbeid og regional 

videreutvikling av tjenesten, og forventes å fortsette i årene fremover.  

 

Pågående arbeid med regional automatisering og robotisering gir effekt i HRØR. Denne 
effektiviseringen benyttes til tjenesteleveranser hvor foretakene har muligheten til å hente ut 
gevinster. Eksempler på dette er digitalisering av ansettelsesprosessen hvor evaluering viser at det 
frigjør tid brukt på personaladministrative oppgaver i foretakene (50-75 000 timer per år). Flere tiltak 
for bedre arbeidsflyt ved endring av arbeidsforhold har også gitt effekt i foretakene, eksempelvis 

automatisert behandling av visse typer nyansettelser (gått fra 2 dager til 2 timer behandlingstid). 

 

Regionale HR-tjenester har tatt i bruk robotteknologi med god effekt på reiseregninger og håndtering 

av sykemeldinger for behandling av refusjonskrav. Effekt på reiseregninger er satt til 5 FTE, deler av 
effekten hentes ut ved redusert overtidsbruk som har ligger over forventet normalnivå. Ved refusjon 
har vi opplevd økt arbeidsmengde som følge av systemomlegginger i NAV og regelendringer knyttet til 

Korona. Likevel har man redusert behovet for innleide ressurser fra 7 til 3 FTE. Disse 3 ansettes på 
grunn av varige oppgaver.  
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Regional økonomi- og logistikktjeneste er i implementeringsfase hvor regional standardisering og effekt 
av standardisering med tilhørende automatisering kan ikke forventes før arbeid med felles 
arbeidsprosesser starter for fullt. 

 

Det er fortsatt fokus på intern effektivisering i årene som kommer, samtidig som HRØR etablerer nye 

tjenester hvor forvaltning må etableres for sikker og stabil tjenesteleveranse. Det forventes at 
etablering og vekst i tjenester vil kreve ressurser ut over hva vi klarer av intern effektivisering (ref. 

punkt om regional forbedring).  

 

På tross av effektivisering i modne tjenester er det å forvente at tjenesteprisen samlet sett økes ved 

innføring av nye tjenester. 

 

 

1.5 Prosjekttjenester og leverandørstyring 
Virksomhetsområdet Prosjekttjenester og leverandørstyring (POL) har ansvaret for prosjekttjenester, 
hvilket inkluderer administrasjon av prosjektporteføljen, samt bemanning av programmer, prosjekter 

og øvrige tjenesteleveranser for lokale og regionale behov. Ansvaret for helhetlig arkitekturstyring 
ligger til virksomhetsområdet, og det samme gjelder design og ROS. Et viktig bidrag fra POL til kvalitet i 

leveranser og ved idriftsettelse er planlegging og koordinering av test, planlegging av testmiljøer, 

verktøy for testformål og planlegging/gjennomføring av idriftsettelse og mottak (Release). 

Virksomhetsområdet har også ansvaret for sourcing, oppfølging av leverandører, avtaler og lisenser 

samt operativt innkjøp. Koordineringen/prosjektledelse av Sykehuspartner HF sine leveranser til nye 

sykehusbygg er lagt inn under virksomhetsområdet. 
Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt i de økonomiske rammene fra ØLP for virksomhetsområdet. 

Ekstra kostnader gjennom å ansette ut over ØLP kompenseres gjennom økte inntekter og besparelser i 

innleiekostnader. 

 

 Effektivisering 
Ut over ØLP planlegger virksomhetsområdet å erstatte 9 innleide konsulenter med ansatte. De fleste av 
disse arbeider på prosjekt, og økte lønnskostnader veies derfor opp av økte inntekter/aktivering av 

kostnader. Byttet gir en betydelig kostnadsbesparelse.  

 

 


