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1. Innledning  
Budsjettnotatet for 2018 gir utfyllende informasjon om forutsetninger lagt til grunn i budsjettet, samt mer 

detaljert informasjon rundt de ulike postene.  

2. Oppdrag og mål 
IKT og digitalisering er helt avgjørende for å utvikle morgendagens helsetjenester, og er en nødvendighet for å 

utvikle pasientens helsetjeneste. IKT gir verdifulle bidrag til den løpende driften som skjer i sykehusene, og er 

viktig for å understøtte pasientbehandlingen, pasientsikkerhet og kvalitet.  

Sykehuspartners HF sitt Målbilde 2020 har tre strategiske hovedretninger gjennom «leveransekraft», «verdi for 

kunden» og «best på helseteknologi», sammen med «ett Sykehuspartner med kunden i sentrum». 

«Leveransekraft» er prioritert strategisk retning også for 2018. 

Følgende prioriterte styringsområder vil følge gjennom oppdrag- og bestillingsdokumentet (OBD) for 2018:  

 Stabile og trygge tjenesteleveranser 

 Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 

 Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

Utgangspunktet for budsjett 2018 er en videreføring av hovedprioriteringer fra 2017, samtidig som arbeidet 

med kostnadseffektivisering får økt oppmerksomhet innenfor rammene av økonomisk langtidsplan 2018-2021. 

Sykehuspartner HF mottok 31. august 2017 brev fra Helse Sør-Øst RHF med ytterligere prioriteringer og 

føringer for budsjettarbeidet. Sykehuspartner HF har ivaretatt dette i budsjettarbeidet: 

 Forenkling av tilbudsprosessen og tjenesteendringer – inkludering i tjenesteavtalene 

o Sykehuspartner har inkludert elementer som oppgraderinger, omorganisering og nedtak inn i 

tjenesteprisen. Dette er nye elementer fra 2018 

 Automatisering 

o Kundeservice og HRØR har et spesielt fokus på automatisering. Dette er også inkludert i 

investeringene for disse områdene 

 Applikasjonssanering med tilhørende reduksjon i avtalekostnader 

o Prosjekt for applikasjonskartlegging og -sanering (ASK) er videreført i investeringsbudsjettet 

 Effektivisering med hensyn til bemanning 

o Sykehuspartner HF har budsjettert bemanning i henhold til den effektiviseringsplanen som 

ble lagt i økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 

 Intern modell for økonomisk oppfølging 

o En ny modell for tjenesteprising vil bli ferdigstilt for budsjettet for 2019 

Prosjekter og aktiviteter som er kritiske for å bedre informasjonssikkerheten og sørge for sikker og stabil drift i 

foretaksgruppen er prioritert. Dette innebærer også nødvendig oppgradering av infrastrukturen, samt sanering 

og konsolidering innenfor applikasjonsporteføljen. Arbeidet med tilpasning av leveranseprosesser og økt grad 

av tjenesteorientering videreføres.  

Det er et kontinuerlig behov for å identifisere områder for forbedring og gevinstrealisering. Dette reflekteres i 

budsjettet for 2018, og senere også i arbeidet med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-

2022.  
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3. Budsjettforutsetninger 2018  
Budsjettet for 2018 er i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst RHF budsjettert uten IKT -

infrastrukturmoderniseringsprogrammet. Når en beslutning vedrørende infrastrukturmoderniseringsprogram 

foreligger, vil budsjettet revideres og replanlegges i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.  

Det er ikke tatt høyde for en virksomhetsoverdragelse i nåværende budsjett. Alle medarbeidere som var i 

omfang for virksomhetsoverdragelsen er inkludert i budsjettet for 2018. 

Budsjettet er uten MVA på driftskostnader, tilsvarende som i budsjett 2017. Tallene er derfor sammenlignbare 

med tall i budsjett for 2017.   

Tjenesteprisene til helseforetakene følger økonomisk langtidsplan 2018 med en justering for endringer fra 

Digital fornying.  

På kostnadssiden er det tatt utgangspunkt i økonomisk langtidsplan for 2018, justert for endringer knyttet til at 

infrastrukturmoderniseringsprogrammet er stilt i bero.  

Driftsbudsjettet for Sykehuspartner HF følger økonomisk langtidsplan for de områdene som ikke er påvirket av 

at infrastrukturmoderniseringsprogrammet er stilt i bero.  

Helse Sør-Øst RHF har ikke foreløpig gitt noe resultatkrav til Sykehuspartner HF for budsjettet 2018, men har 

signalisert at det kan komme på et senere tidspunkt 

4. Organisasjon og beskrivelser av virksomhetsområder 
Overordnet organisasjonskart/ styringslinje for Sykehuspartner HF: 

 

Kunder og tjenester har i oppgave å sikre kunnskap om kundenes behov, iverksette prosesser, og ha 

overordnet styring for å møte behovene. Kunder og tjenester har ansvar for styring av kunderelasjonene, 

overordnet styring av Sykehuspartner HFs tjenester, brukerservice (telefonisk og tilstede på helseforetakene) 

og utstyrshåndtering (periferi og multifunksjonsprintere (MFP)). 

Kunder og tjenester består av avdelingene Kunderelasjon, Kundeservice og Tjenestestyring. 

 

Plan og styring skal utarbeide og følge opp leveranseplaner. Plan og styring skal bestille og avtale leveranse av 

alle tjenestekomponenter og sikre at disse leveres som helhetlige kundetjenester. Plan og styring er ansvarlig 

for leverandør- og kontrakthåndtering, endringshåndtering, er eier av tjenestekatalogen og eier av interne 

prosesser og verktøy. Plan og styring består av avdelingene Planlegging og leveransestyring, Verktøy og prosess 

og Kontraktsstyring. 
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Tjenesteutvikling skal levere alle utviklings-, forvaltnings- og innovasjonsprosjekter til riktig tid, kost og kvalitet. 

Tjenesteutvikling skal også utarbeide løsningsarkitektur, og design av løsninger. Tjenesteutvikling består av 

avdelingene Prosjektledelse, Regionalt porteføljekontor, Arkitektur og design, Test- og driftsoverlevering. 

Virksomhetsområdet har videre to programledere.  

 
Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift, vedlikehold og forvaltning av avtalte kundetjenester, samt at 

disse leveres i henhold til SLA, og på en mest mulig kostnadseffektiv måte.  

Virksomhetsområdet er herunder ansvarlig for overvåkning, operativ beredskap, operativ sikkerhet, 

idriftsetting av nye og endrede tjenester og kontinuerlig forbedring av driften. 

Produksjon er organisert i fire avdelinger; Spesialtjenester, Tjenesteforvaltning, Basistjenester og 

Produksjonskontroll.   

 

HR-, økonomi og regnskap (HRØR) består av avdelingene HR-tjenester, Økonomi- og logistikk-tjenester, samt 

Rådgivningstjenester (herunder Prosjekt Reduksjon i fristbrudd og ventetider). De etablerte HR-tjenester skal 

levere løsninger/ tjenester som understøtter den regionale HR strategien knyttet til styrket ledelse, bedre 

ressursstyring og kompetanseutvikling. Økonomi- og logistikk-tjenester er under oppbygging ved utrulling av 

regional ERP-løsning. Avdelingen har videre ansvaret for HSØ Forsyningssenteret. Rådgivningstjenester bidrar 

både internt og eksternt. I 2018 fortsetter arbeidet med å understøtte god virksomhetsstyring i foretakene 

gjennom analyser og forbedringsarbeid ved utvalgte poliklinikker i Helse Sør-Øst.  

Stabene består av HR, Økonomi og Virksomhetsoppfølging. HR har bl.a. ansvar for rekruttering, 

kompetanseutvikling personaladministrasjon. Økonomi har ansvar for regnskap, administrasjon og 

økonomioppfølging (Controlling).  Informasjonssikkerhet er organisert i Virksomhetsoppfølging, men 

sikkerhetsleder rapporterer direkte til administrerende direktør. Videre inngår kommunikasjon, juridisk, samt 

kvalitet og virksomhetsstyring i Virksomhetsoppfølging.  

5. Resultatregnskap  
Sykehuspartner HF -  budsjett 2018 mot 2017: 

 

(tall i tusen)
 Budsjett 2018  Prognose 2017  Budsjett 2017 

 Endring                 

(B18 - B17) 

 Endring                                   

(B18 - P17) 

Basisramme  20 209  38 000  38 000 - 17 791 - 17 791

Driftsinntekter 3 287 176 3 032 280 3 053 106  234 070  254 895

Konsulentinntekt  219 270  198 319  270 881 - 51 611  20 951

Periferi og telekom  115 484  99 224  97 776  17 709  16 260

Annen inntekt       575 -  575   

Sum driftsinntekter 3 642 139 3 367 824 3 460 337  181 802  274 315

Personalkostnader 1 244 955 1 163 303 1 139 600 - 105 355 - 81 652

Varekostnad  28 910  29 653  18 200 - 10 710   743

Avskrivninger 1 140 375 1 070 767 1 187 768  47 394 - 69 607

Service og vedlikehold  832 684  851 428 1 102 554  269 870  18 743

Ekstern bistand  118 754  212 521  91 845 - 26 909  93 767

Andre driftskostnader  219 564  314 477  203 186 - 16 378  94 913

Sum driftskostnader 3 585 243 3 642 149 3 743 154  157 911  56 907

    

Driftsresultat før viderefakturering  56 896 - 274 325 - 282 817  339 713  331 222

    

Inntekter Viderefakturering - 21 251 - 33 981 - 19 278 - 1 974  12 730

Kostnader Viderefakturering  21 251  33 889  19 278  1 974 - 12 637

Netto Viderefakturerbare kostnader   -  92       92

Driftsresultat   56 896 - 274 418 - 282 817  339 713  331 314

    

Nettofinans - 46 518 - 43 904 - 50 178  3 660 - 2 614

Resultat  10 378 - 318 321 - 332 994  343 373  328 700

Avvik
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Sykehuspartner HF - budsjett 2018 mot økonomisk langtidsplan (ØLP): 

 

6. Driftsinntekter IKT-områdene og stab  

IKT-områdene finansieres gjennom tjenestepris til helseforetakene og basisrammefinansiering fra Helse Sør-Øst 

RHF. I henhold til tjenesteprismodell består tjenesteprisen av basis driftstjenester og kundespesifikke tjenester. 

I tillegg kommer timebaserte tjenester samt andre tjenester hvor kostnader viderefaktureres fra 

Sykehuspartner HF etter avtale med andre helseforetak eller Helse Sør-Øst RHF. 

6.1. Basistilskudd fra Helse Sør-Øst RHF  

Basistilskuddet til IKT fra Helse Sør-Øst RHF utgjør 11,2 MNOK for budsjettåret 2018. Tildelingen er redusert 

med 9,8 MNOK i forhold til 2017. Etter planen skal basistilskuddet utfases i 2019. 

6.2. Driftsinntekter  

Driftsinntekter består av inntektsstrømmene avskrivninger, basis driftspris, arbeidsflate, og leverandøravtaler.  

Viderefakturering av avskrivninger: 

 
Viderefakturering av avskrivninger for Sykehuspartner HF gjenspeiler tilsvarende kostnader som er budsjettert 

for 2018. Sykehuspartner HF ivaretar anleggsregisteret på vegne av helseforetakene og viderefakturer bokførte 

Sykehuspartner HF

(tall i tusen)
 Budsjett 2018  ØLP 2018 

 

Indeksjustering 

ØLP 

 Endelig ØLP 

indeksjustert 

 Avvik mot 

justert ØLP 

Basisramme  20 209  19 858    19 858   351

Driftsinntekter 3 287 176 3 339 622  51 540 3 391 162 - 103 986

Konsulentinntekt  219 270  218 461  4 369  222 830 - 3 560

Periferi og telekom  115 484  97 776  1 956  99 731  15 753

Annen inntekt           

Sum driftsinntekter 3 642 139 3 675 716  57 864 3 733 581 - 91 442

Personalkostnader 1 244 955 1 098 528  32 956 1 131 484  113 471

Varekostnad  28 910  22 970   459  23 429  5 481

Avskrivninger 1 140 375 1 202 673   1 202 673 - 62 298

Service og vedlikehold  832 684 1 203 431  24 069 1 227 500 - 394 816

Ekstern bistand  118 754  91 460  1 829  93 289  25 465

Andre driftskostnader  219 564  199 683  3 994  203 676  15 888

Sum driftskostnader 3 585 243 3 818 746  63 307 3 882 053 - 296 810

Driftsresultat før viderefakturering  56 896 - 143 029 - 5 442 - 148 472  205 368

Inntekter Viderefakturering - 21 251 - 19 278   - 19 278

Kostnader Viderefakturering  21 251  19 278    19 278

Netto Viderefakturerbare kostnader           

Driftsresultat   56 896 - 143 029 - 5 442 - 148 472  205 368

Nettofinans - 46 518 - 64 584   - 64 584  18 066

Resultat  10 378 - 207 613 - 5 442 - 213 055  223 434

TNOK B 2018 Prognose 2017  B 2017 ØLP Avvik B2018 - ØLP

Eksisterende tjenester 747 280 686 084 730 379 616 144 131 136

Lokale tjenesteendringer 13 750 12 250 12 250 29 312 -15 562

Regionale tjenesteendringer 33 256 77 487 57 917 153 482 -120 226

Driftsinvesteringer 15 438 5 338 5 767 12 491 2 947

Sum avskrivningsinntekt 809 724 781 159 806 313 811 429 -1 705
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kundestyrte avskrivninger. Disse består av avskrivninger for eksisterende anlegg, lokale og regionale 

tjenesteendringer og driftsinvesteringer.  

 

Basis driftspris: 

Basisen utfaktureres til helseforetakene i sin helhet basert på basisfordelingsnøkler. Nøklene justeres hvert år 

basert på endringen i lokale og regionale tjenesteendringer som treffer helseforetakene ulikt gjennom året. 

Basis driftspris dekker drift- og forvaltningskostnader ved helseforetakene for eksisterende tjenester (SLA). For 

tjenesteavtalen 2018 er det lagt inn en tydeligere definisjon av SLA, der organisasjonsendringer og nødvendige 

oppgraderinger definert i kundeplan er en del av SLA. Dette skal bidra til mindre tid brukt på utarbeidelse av 

tilbud og færre merkantile diskusjoner. Basis driftspris er økt i forhold til budsjett 2017, og økonomisk 

langtidsplan (ØLP) 2018. iMod –programmet var inkludert i ØLP 2018. Når dette programmet ikke er inkludert i 

budsjettet for 2018, medfører dette en strukturell endring av budsjett, hvor kostnader til blant annet ekstern 

bistand og personal som tidligere var i omfang vil bli inkludert i basiskostnadselementet av tjenesteprisen til 

foretakene, mens det med iMod programmet var en del av service og vedlikehold. Avskrivninger relatert til 

anbefalte og nødvendige investeringer for å opprettholde og vedlikeholde infrastruktur i påvente av beslutning 

for videre modernisering er også en årsak til endring i basis driftspris.  

 
 

Arbeidsflate: 

Arbeidsflate utfaktureres til helseforetakene basert på antall PC/nettbrett som er koblet til nettverket, og er i 

bruk. Kostnadsramme for arbeidsflate i budsjett 2018 er redusert med ca. 23,9 MNOK i forhold til budsjett 

2017. Reduksjon skyldes lavere avskrivningskostnader grunnet at aktiverte «True up» investeringer på 

programvare bokført i 2014 er ferdig nedskrevet i slutten av 2017. Arbeidsflateprisen er ikke sammenlignbart 

med økonomisk langtidsplan 2018 da det i økonomisk langtidsplan var lagt opp til at ekstern partner skulle stå 

for driften av arbeidsflate med en helt annen modell og prisstruktur. I tabellen under er det skissert utvikling i 

arbeidsflatepris, antall og kostnadsramme: 

 

 
 

Kundestyrte leverandøravtaler: 

Kundestyrte leverandøravtaler under driftsinntekter gjenspeiler tilsvarende kostnader som er budsjettert for 

2018. Budsjettet dekker avtaler på eksisterende og planlagte nye tjenester som har oppstart i løpet av 2018.  

 

6.3. Konsulentinntekt  

Konsulentinntekt er inntektene fra Sykehuspartner HF sine egne ressurser som bidrar inn i prosjekter og 

fakturerbare tjenesteendringer. Den største andelen av inntektene kommer fra Digital fornying, deretter 

tjenesteendringer bestilt av helseforetakene. 

  

TNOK B 2018 Prognose 2017  B 2017 ØLP Avvik B2018 - ØLP

Leverandøravtaler 396 491 404 345 404 061 417 353 -20 862

Sum levarandøravtaler 396 491 404 345 404 061 417 353 -20 862
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Konsulentinntekt utvikling: 

 

Det er i 2018 budsjettert med totalt 285 215 fakturerbare timer, som utgjør 12,3 % av totalt tilgjengelig tid. 

Dette gir en samlet inntekt (aktiverbare timer + konsulenttimer) på 219,3 MNOK. I økonomisk langtidsplan var 

det lagt inn konsulentinntekter som følge av iMod. Dette nivået er redusert, men prosjektene ASK og IAM og 

tiltak innen sikkerhet og personvern er videreført.  Det er av den grunn noe større kapasitet til å dekke 

behovene for tjenesteendringer.  

6.4. Periferi og telekom  
Inntekter fra Periferi, Telekom og MFP: 

 

Alle helseforetak bestiller periferiutstyr hos Sykehuspartner HF som leverer og fakturerer videre. Ulike 

finansieringsformer de siste årene og ulike kategorier av utstyr gjør at dette kan splittes opp i flere segmenter. 

Periferi (PC, skjermer, printere med mer), Periferi tilbehør (tastatur, mus, spesialskjermer med mer), 

multifunksjonsprintere (MFP) og Telekom-utstyr er de store varegruppene. 

Omsetningen deles også opp basert på ulike finansieringsformer: 

 Leie   Driftsinvesteringer 

 Leasing  Operasjonell og Finansiell leasing 

 Salg   Varer innkjøpt til lager/direktebestillinger (Periferi Tilbehør og Telekom) 

Fordeling av Periferi og Telekom inntekter etter type:

 

  

TNOK B 2018 Prognose 2017  B 2017 ØLP Avvik B 2018 - ØLP 

Konsulentinntekt TNOK 219 270                198 319                270 881                234 677            -15 407                     

Sum konsulentinntekt 219 270                198 319                270 881                234 677            -15 407                     

TNOK B 2018 Prognose 2017  B 2017 ØLP Avvik B2018 - ØLP

Periferi 107 924 91 551 93 976 96 513 11 411

Multifunksjonsprintere 9 375 351 1 631 1 700 7 675

Telekom 7 560 7 674 3 800 3 903 3 657

Sum Periferi/Telekom/MFP 124 859 99 576 99 407 102 116 22 743
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7. Driftskostnader IKT områdene og stab 
7.1. Personalkost  

Sum personalkostnad for Sykehuspartner ekskl. HRØR: 

  

Tabellen over viser at for Sykehuspartner HF eksklusive HRØR er budsjettet på personalkostnader i henhold til 

nivå i økonomisk langtidsplan 2018-2021 når det justeres for at planlagt virksomhetsoverdragelse ikke 

gjennomføres. 

Det er i budsjettet lagt inn en styrking av midler øremerket for kompetansehevende tiltak. Denne posten øker 

fra 15 til 19 MNOK. Bakgrunnen for dette er satsningen på kompetanseheving og kompetansedreining i 

forbindelse med de utfordringene og endringene Sykehuspartner HF står ovenfor. Det satses spesielt på 

kompetansehevende tiltak innen sikkerhet, og det vil være behov for kompetansehevende tiltak for å sikre 

gjennomføringsevne i videre infrastrukturmodernisering. Videre er det fokus på kompetansedreining for de 

ressursene som var i omfang for virksomhetsoverdragelsen som følge av at det ved en videreføring av avtalen 

blir frivillig for de som har rett på stilling hos leverandør om de vil benytte seg av denne eller fortsette i 

Sykehuspartner HF. 

Bemanningsutvikling 

Personalkostnader er den største kostnadsposten i budsjettet for 2018 og den drives i hovedsak av 

bemanningsutviklingen og antall FTE.  

For antall FTE er utgangspunktet økonomisk langtidsplan justert for ansatte som var i omfang. Det har også 

vært gjort en justering for 5 FTE relatert til drift/forvaltning av røntgen samt Rettsmedisinsk institutt, som ikke 

var hensyntatt hverken i økonomisk langtidsplan eller budsjett 2017.  

I økonomisk langtidsplan er det gitt en beskrivelse av økte behov som følge av blant annet nye tjenester, samt 

reduksjon som følge av effektiviseringer. Dette er utgangspunktet også for budsjett 2018. Videre er det viktig å 

sikre at organisasjonen har en bemanning som gir gjennomføringsevne for arbeidet med styrket 

informasjonssikkerhet og tilgangsstyring samt standardisering og modernisering av infrastrukturen. 

For å sikre nødvendig styring med stillinger er det etablert stillingsråd hvor direktørene for 

virksomhetsområdene deltar. Alle ledige stillinger blir vurdert ut fra behov på tvers av organisasjonen. 

Gjennom en aktiv samlet styring av bemanningsutviklingen har det lyktes Sykehuspartner HF å overføre 

stillinger til prioriterte områder på tvers av virksomhetsområdene.  

I budsjettprosessen har det vært sterkt fokus på stillinger. Hvert enkelt virksomhetsområde har identifisert 

områder som krever nye stillinger. Fra flere områder er det meldt om behov for flere stillinger som følge av nye 

oppgaver, og økt omfang på eksisterende oppgaver. Innen tilgjengelig stillingsramme har det ikke vært mulig å 

prioritere dette fullt ut. En del av veksten må dermed dekkes av eksisterende bemanning, noe som gir en 

effektiviseringsgevinst i henhold til økonomisk langtidsplan. 

Stillingsbudsjettet i 2018 er for Sykehuspartner HF samlet lik stillingsbudsjettet i ØLP, korrigert for tilbakeføring 

av ansatte i omfang. Samlet er bemanningsutviklingen som følger: 

TNOK

Personalkostnader ØLP 906 782

Indeksjustert P-kostnader 27 203

Justert P-kost ØLP 933 985

Budsjett P-kost SPHF 1 062 095

avdelinger i scope 126 535

Justert Budsjett 935 559

Avvik 1 574
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1 Stab Sykehuspartner inkluderer sikkerhet 

Innen Produksjon ble det i forkant av planlagt virksomhetsoverføring mai 2017 ikke foretatt reansettelser innen 

områdene som skulle overdras, behovet ble dekket av innleie. Ved å erstatte innleide ressurser innen disse 

områdene med egne ansatte via rekruttering reduseres kostnadene. Samtidig sikrer Sykehuspartner HF intern 

kompetanse på kritiske områder, noe som også gir en mer stabil personalsituasjon. Det er også innen området 

for test og driftsoverlevering lagt inn en vekst i antall stillinger for å erstatte innleide ressurser. 

Et av områdene som er styrket i budsjett 2018 er arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Både 

avdeling for operativ sikkerhet i virksomhetsområde Produksjon, og avdeling sikkerhet i stab er tilført flere 

stillinger. 

Andre områder hvor bemanningen er styrket er kontraktsstyring, løsningsdesign, datavarehus og kompetanse 

innen IKT-byggprosjekter. Videre styrkes bemanningen for å styrke modenhet og gjennomføring innen 

portefølje, program og prosjekt, og stillinger som understøtter en mer effektiv tilbuds- og leveranseprosess for 

tjenesteendringer. Videre er det budsjettert med en økning som understøtter behov som følge av en økning i 

antall tjenester/applikasjoner i tjenestekatalogen basert på pågående kartleggingsaktiviteter.  

7.2. Ekstern bistand 
Sykehuspartner HF har budsjettert et behov for 118,8 MNOK til innleie i 2018.  

Følgende budsjett for ekstern bistand er til disposisjon i 2018: 

 

Budsjettet er fordelt på de ulike virksomhetsområdene som vist i tabellen under: 

 

Det er tett oppfølging i bruk av ekstern bistand og Sykehuspartner HF søker å redusere bruken så langt det er 

mulig. 

Kommentarene under gjelder bistand i driften. 

Virksomhetsområdet Produksjon: 

Det totale budsjettet på ekstern bistand i driften 2018 er estimert til 41 MNOK.  Prognose for 2017 er 52,4 

MNOK. Ekstern bistand i 2018 er i hovedsak kapasitet som erstatning for personell i infrastrukturdrift som 

sluttet i 2017. I tillegg kommer noe spesialistbistand innenfor enkelte tjenester. Budsjettet for ekstern bistand 

er å anse som stramt og vil ikke gi rom for aktiviteter utover å bidra til sikker og stabil drift. Det forutsettes at 

det lykkes å re-ansette personell innenfor infrastrukturområdet for å holde budsjettet. 

Første halvår 2018 vil det fortsatt være høy innleie på grunn av tid for å gjennomføre reansettelser på 

infrastrukturområdet. Totalt 20 MNOK av behovet til innleie er knyttet til enhetene som var «i omfang» for 

virksomhetsoverdragelse til DXC. 

 

Antall årsverk i 2018 ØLP 2018 FTE i omfang Overflyttinger Justert ØLP

Budsjett 2018 (per 

desember) Avvik mot justert ØLP

7 Produksjon 513                   134                   -21                       626                  615                                            -11                                    

3 Kunder og Tjenester 247                   9                        -                       256                  256                                            0                                        

6 Plan og Styring 60                      -                    2                           62                    64                                              2                                        

5 Tjenesteutvikling 136                   -                    27                         163                  168                                            5                                        

1 Stab Sykehuspartner 78                      -                    -2                         76                    73                                              -3                                       

4 HRØR 251                   -                    -1                         250                  250                                            -0                                       

Totalt 1 286                143                   5                           1 434              1 427                           -7                                       
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Periodisering av innleie budsjett for Produksjon: 

 

Virksomhetsområdet Tjenesteutvikling 

Budsjett på 25 MNOK benyttes til prosjektstøtte til gjennomføring av SLA oppgraderinger, modernisering og 

annen virksomhetsutvikling. 

Virksomhetsområdet Kunder og Tjenester 

I Kunder og tjenester er behovet 7,2 MNOK, hvorav 3,6 er knyttet til kapasitet i Lokal Service for utplassering av 

periferiutstyr i særdeleshet men også noe MFP. Øvrige 3,6 MNOK er knyttet til konsulentbistand for utvikling 

og effektivisering. 

Virksomhetsområdet Plan og Styring 

I Plan og styring er behovet 11,3 MNOK. 5 MNOK av dette er knyttet til SACM, 2 MNOK i forbindelse med nye 

offentlige krav (GDPR) og 1,9 MNOK er budsjettert er knyttet til spesialkompetanse. De siste 2,3 MNOK er 

innleie i forbindelse med kontroll og styring over lisenser og kontrakter. 

Stab 

Budsjettet er noe ned fra budsjett 2017. Av de vesentligste postene er det blant annet 1,1 MNOK til 

revisjonshonorar, 2 MNOK til videreutvikling i ERP-systemet, 1 MNOK i juridisk bistand.  

Ekstern Partner: 

På dette kostnadsstedet budsjetteres prosjektene som videreføres fra infrastrukturmoderniseringen. 

Budsjettet er på 19,8 MNOK. 1,4 MNOK er knyttet til foranalyser og delleveranser IAM 2018 og 18,4 MNOK til 

tiltak for prosjekt Informasjonssikkerhet og personvern.  

Historisk utvikling i ekstern bistand: 

 

 

  



  
 
 

12 
 

7.3. Varekostnad  
Varekost periferi tilbehør og telekom: 

 

Varekostnader er kun knyttet til: 

 Salg av periferi tilbehør til andre helseforetak   (21.130 TNOK) 

 Verdi-reduksjoner knyttet til utrangering, verdiendringer og svinn  (      220 TNOK) 

 Salg av telekom-utstyr      (   7.560 TNOK) 

Varekostnad for Produksjon er relatert til salg av håndholdt telekomutstyr. Mengden innkjøp her er avhengig 

av mengde uttak fra helseforetakene, og kan variere fra år til år. Dette er en videre fakturerbar aktivitet uten 

resultateffekt. 

Enkelte varekostnader for tilsvarende utstyr internt i Sykehuspartner HF føres direkte mot de enkelte enhetene 

som kjøp av utstyr. Med unntak av verdiendringer og svinn skal alle kostnadene ha sin motpost i tilsvarende 

inntekter. Alle varekostnader tas ut gjennom varelageret.  

7.4. Avskrivinger  
Budsjetterte avskrivninger 2018 for Sykehuspartner HF utgjør ca. 1 140 MNOK. I tabellen under vises 

fordelingen mellom virksomhetsområdene. 

 

Kunder og tjenester står for leveranse av periferiutstyr i Budsjett 2018, mens i økonomisk langtidsplan var 

dette planlagt skulle leveres av iMod/DXC. 

HR, regnskap og økonomitjenester har en reduksjon på omtrent 11 MNOK fra økonomisk langtidsplan til 

budsjett 2018. Dette forklares med endring i utrullingsplanen av regional ERP-løsning. 

For IKT er nivået på avskrivninger omtrent likt i økonomisk langtidsplan og budsjett B2018.  

7.5. Service og vedlikehold (inkludert avtalekostnader) 
Avtalekostnader (lisenser, samband, service og vedlikehold) står for en betydelig del av Sykehuspartner HF sin 

totale kostnadsbase. For 2018 er det lagt opp til et budsjett på om lag 820 MNOK. Denne posten er vesentlig 

redusert i forhold til økonomisk langtidsplan som følge av at IKT infrastrukturmoderniseringsprogrammet og 

tjenesteavtalen med ekstern leverandør ikke er en del av budsjettet. Det er budsjettert med en 

kostnadsreduksjon innenfor avtaler for om lag 22 MNOK i 2018 (se tabell nedenfor). Hovedårsaken til 

reduksjonen er flere. Dette knytter seg i størst grad til vedlikeholdsavtaler på IKT. Nye avtaler kommer til for 

om lag 14 MNOK. Primært henføres dette til IKT, men også i noen grad til økte leiekostnader. I tillegg er det en 

endring i pris/volum som til dels er besparelser for om lag 13 MNOK. Endring i pris/volum og besparelse er 

primært hentet fra vedlikeholdsavtaler innenfor IKT.  

Reduksjon av avtalekostnader er et satsingsområde innenfor virksomhetsområdet Plan og styring. Det foregår 

et metodisk arbeid med revidere avtalebase, samt konsolidere og reforhandle flere av de største avtalene som 

Sykehuspartner HF har ansvar for på vegne av foretaksgruppen. Det er ansatt en avtalecontroller som har 

ansvar for den rene økonomiske vurdering; inkludert avsetninger for den løpende avtalebasen.  

TNOK Budsjett 2018 Prognose Budsjett 2017
Økonomiske 

langtidsplan

Avvik ØLP -

B2018 

Varekost periferi 21 350 21 979 14 400 14 789 6 561

Varekost telekom 7 560 7 674 3 800 3 903 3 657

Varekost Total 28 910 29 653 18 200 18 691 10 219

Avskrivninger
Budsjett 2018 Prognose 2017  Budsjett 2017 ØLP 2018

Avvik (Budsjett - 

ØLP) 

1 Stab 2 340 2 955 3 194 1 761 579

3 Kunder og tjenester 113 997 108 177 109 748 86 567 27 430

4 HRØR 47 948 43 435 43 574 58 923 -10 975

5 Tjenesteutvikling 2 131 885 2 131

6 Plan og Styring 2 177 40 2 177

7 Produksjon 958 575 916 884 953 584 940 905 17 670

9 Ekstern partner 13 208 77 669 114 517 -101 309

SUM 1 140 375 1 072 376 1 187 768 1 202 673 -62 298
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Avtalekostnader budsjett 2018 mot budsjett 2017: 

 

Tabellen over viser budsjett 2018 mot budsjett 2017, med besparelser like for like for avtaler på 22 MNOK. 

Sykehuspartner HF sine driftskostnader for avtaler er i stor grad knyttet til vedlikehold på eksisterende avtaler. 

Husleiekostnad er den største posten under lokasjonsavtaler. En mindre del av kostnaden knytter seg til lokaler 

som Sykehuspartner HF leier for sin virksomhet.  

Frafall av avtaler 

Det er en nedgang på ca. 22 MNOK mot budsjett 2017. Nesten alle utgåtte avtaler knytter seg til vedlikehold av 

eksisterende systemer. Vesentlige avtaler som går ut er vedlikehold på gammel Windows server og Windows 

XP.  

Nye avtaler 

Det er nye avtaler til ca. 14 MNOK. 9 MNOK knytter seg til nye avtaler på vedlikehold og det er en økning på 3 

MNOK knyttet til lokasjonskostnad i Fredrikstad.   

Endring i pris/volum på avtaler 

Det er totalt en nedgang på 13 MNOK på eksisterende avtaler. Dette er knyttet opp til vedlikeholdskostnader 

på infrastruktur.  

7.6. Andre driftskostnader   

 

Tabellen over viser andre driftskostnader mot prognose, budsjett 2017 og økonomisk langtidsplan. Økonomisk 

langtidsplan har ikke den samme splitten i oppdelingen av ADK, så det har derfor liten verdi å sammenlikne mot 

økonomisk langtidsplan eller prognose da det har skjedd store endringer i forbindelse med at iMod er stilt i 

bero.  

Den største posten knyttet til ADK er lokasjonskostnader. Her er det en liten nedgang mot budsjett 2017 på 

grunn av lavere husleiekostnad for lokalene i Drammen.  Telefoni, reisekostnad og andre driftskostnader øker 

noe da budsjettet er basert på flere antall ansatte enn i budsjett 2017, da det i budsjett 2017 var forutsatt en 

virksomhetsoverdragelse.   

Avtaletype - tall i TNOK Budsjett 2018 Budsjett 2017 Differanse

Samband 31 152                    33 243                   -2 091                

Basisavtaler 4 868                      5 028                     -160                    

Kundestyrte avtaler 26 284                    28 215                   -1 931                

Lisenser, service og vedlikehod 652 525                  677 945                -25 419              

Basisavtaler 205 425                  220 300                -14 875              

Kundestyrte avtaler 359 003                  361 277                -2 274                

Arbeidsflate 88 098                    96 368                   -8 270                

Lokasjonsavtaler 117 565                  113 237                4 327                  

Basisavtaler 104 495                  99 908                   4 587                  

Kundestyrte avtaler 9 620                      9 867                     -247                    

Arbeidsflate 3 450                      3 462                     -12                      

Andre avtaler 16 424                    14 875                   1 550                  

Basisavtaler 12 906                    11 183                   1 724                  

Kundestyrte avtaler 3 244                      3 199                     45                       

Arbeidsflate 274                         492                        -219                    

Sum avtaler 817 666                  839 300                -21 633              

Andre driftskostnader Budsjett 2018 Prognose Budsjett 2017
Økonomisk 

langtidsplan*

Avvik (Budsjett - 

ØLP) 

Lokal  128 505  124 629  129 462

Inventar/utstyr  33 195  17 433  19 665

ADK  57 836  172 118  54 059

SUM  219 536  314 180  203 186  203 676  15 860
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8. Driftsbudsjett HRØR 
HR-, økonomi og regnskap (HRØR) består av avdelingene HR-tjenester, Økonomi- og logistikk-tjenester og 

Rådgivningstjenester. 

 
 

HR, økonomi og regnskap vil i 2018 fortsatt ha fokus på sikker og stabil drift, forutsigbare leveranser og 

kostnadseffektivisering av tjenesteproduksjonen på lønn-, personal- og refusjonstjenesten. 

I tillegg vil det i 2018 være særskilt prioriteringer før følgende områder: 

 Øke tilgjengelighet og brukervennlighet på etablerte HR-løsninger, samt utvikle løsninger/ tjenester 

som understøtter den regionale HR strategien knyttet til styrket ledelse, bedre ressursstyring og 

kompetanseutvikling.  

 Forvaltningsorganisasjonen for Økonomi- og logistikk-tjenesten ble i 2017 etablert som en egen 

seksjon i virksomhetsområdet, og foruten videre satsing på sikker og stabil drift til eksisterende 

foretak, vil hovedmålet i 2018 være en vellykket implementering av løsningen ved Vestre Viken HF. 

ADK i TNOK Budsjett 2018 Budsjett 2017 Endring

Leie lokaler 85 012                88 144                (3 131)                 

Andre lokasjonskostnader 43 492                41 318                2 174                   

Diverse leie IKT-utstyr 24 459                12 932                11 527                

Diverse kjøp IKT- og teleutstyr 8 736                   6 733                   2 003                   

Diverse møte- og kontorkostnader 11 560                10 885                674                      

Telefoni 12 356                11 896                461                      

Diverse reise og diett 31 231                29 189                2 042                   

Andre driftskostnader 2 689                   2 088                   601                      

Sum ADK 219 536              203 186              16 350

HRØR

(tall i tusen)
 Budsjett 2018  ØLP 2018 

 

Indeksjusterin

g ØLP 

 Endelig ØLP 

indeksjustert 

 Avvik mot 

justert ØLP 

Basisramme  9 009  8 658    8 658   351

Driftsinntekter  382 992  410 954  8 219  419 173 - 36 181

Konsulentinntekt  4 476  2 970   59  3 029  1 447

Periferi og telekom           

Annen inntekt         

Sum driftsinntekter  396 477  422 582  8 278  430 861 - 34 384

Personalkostnader  182 753  191 746  5 752  197 499 - 14 746

Varekostnad           

Avskrivninger  47 948  58 923    58 923 - 10 975

Service og vedlikehold  123 565  124 009  2 480  126 489 - 2 924

Ekstern bistand  2 276  5 300   106  5 406 - 3 130

Andre driftskostnader  34 822  32 103   642  32 745  2 077

Sum driftskostnader  391 365  412 082  8 981  421 062 - 29 697

Driftsresultat før viderefakturering  5 112  10 501 -  702  9 799 - 4 687

Inntekter Viderefakturering     

Kostnader Viderefakturering     

Netto Viderefakturerbare kostnader           

Driftsresultat   5 112  10 501 -  702  9 799 - 4 687

Nettofinans   

Resultat  5 112  10 501 -  702  9 799 - 4 687
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 Fortsette arbeidet med understøttelse av god virksomhetsstyring i foretakene gjennom analyser og 

forbedringsarbeid ved utvalgte poliklinikker i Helse Sør-Øst, for på den måten å bidra til oppnåelse av 

Helse Sør-Øst sitt mål om reduksjon av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.  

8.1 Driftsinntekter  
8.1.1 Basistilskudd fra Helse Sør-Øst RHF 

 

Basistilskuddet er knyttet til de etablerte HR-tjenestene. Etter hvert som avskrivningene faller, vil 

basistilskuddet falle tilsvarende. Ved utrulling av fellesregional HR-tjeneste, ble ikke investeringer i løsning 

priset ut mot foretak, men besluttet finansiert regionalt. De opprinnelige investeringene er forventet 

nedskrevet i løpet av 2021.  

8.1.2 Driftsinntekter  

 

De tre avdelingene har tjenester som i all hovedsak beregnes etter egne modeller. HR-tjenesten regnes som en 

«moden tjeneste» hvor pris beregnes per lønn- og trekkoppgave/ årsoppgave (LTO). For Økonomi- og 

logistikktjenesten beregnes det en pris per foretak som benytter ERP-tjenesten. Allokeringen bygger på en 

prosentvis fordeling i henhold til driftsinntekter i 2014.  

HR-tjenesten 

I budsjettet for 2018 er det lagt inn en prisreduksjon på HR-tjenesten som følge av effektiviseringer. 

Reduksjonen er beregnet ut fra et produksjonsvolum på 90000 LTO, og tar høyde for en effektivisering i årsverk 

som følge av NAV/Digital sykmelding og automatisering av arbeidsprosesser.  

 

Økonomi- og logistikktjenesten 

Det er lagt opp til en vekst i Økonomi- og logistikk-tjenesten som følge av utrulling til nye foretak i løpet av 

2018. Ut over dette tas det hensyn til overlevering av BI Apps til forvaltning, samt signaliserte endringer i 

innhold og omfang av varekatalogen (MDM). Tjenesten er under oppbygning, og utvikling i tjenestepris 

illustreres dermed ikke. 

Med unntak av Logistikk og MDM, følger Økonomitjenesten gjeldende finansieringsmodell ut mot foretakene, 

med en mellomfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF for de foretak som ikke er på løsningen. Ved utgangen av 

2018 er følgende foretak ikke på løsningen: Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset 

Sørlandet HF og Sykehusapotekene HF.  

  

tNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten Rådgivningstjenester

Basisramme 9 009 9 009 0 0

tNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten Rådgivningstjenester

Driftsinntekter 382 992 276 542 102 114 4 336

ÅR Pris/LTO Kommentar/endring

2 014 2 906,30

2 015 3 065,00 NAVintegrajon E-dag

2 016 3 234,30 GAT analyse                                                                    

Innfasing av Kompetanseportal (Dossier)          

Oppgradering Legestillingregister (LSR 2.0)

2 017 3 112,60 Mva kompensasjon                             

Kompetanseportal - Leger i Spesialisering               

Integrasjon Public 360/WebCruiter

2 018 3 040,60 inkl. rabatt (kr. 156,-)
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Rådgivningstjenesten 

Rådgivningstjenesten har ansvaret for systemløsningen for rapportering av HR-data. Tjenesten finansieres ved 

et regionalt bidrag for tjenesten på 4,3 MNOK. 

8.1.3 Konsulentinntekt  

 

For HR-tjenesten er det forventet en konsulentinntekt fra bistand inn i utrullingsprosjektet for regional ERP-

løsning, samt noe konsulentinntekt i forbindelse med pilot for Kompetanse modul - fullskala ved Sykehuset i 

Vestfold HF.  

8.2 Driftskostnader  
8.2.1 Personalkost   

 

For HR-tjenesten er det lagt inn en forventet effektivisering og reduksjon i bemanning på 8 FTE (naturlig 

avgang). Reduksjonen i bemanning forutsetter at NAV prosjekt (DIGIsyfo – digitalisering av 

sykefraværsoppfølging) gjennomføres som planlagt og at virksomhetsområdet tar i bruk teknologi som 

understøtter økt grad av automatiserte arbeidsprosesser. 

Produksjonsvolum på 90 000 lønn- og trekkoppgaver (LTO) gjennom planperioden er lagt til grunn for 

beregningene i bemanningsreduksjon.   

Samtidig som det effektiviseres med 8 FTE, ligger det inne en økning (delårs effekt) for 6 FTE: 3 FTE tilknyttet 

Fullskala kompetansemodul, og 3 FTE innenfor Økonomi og logistikk-tjenesten (1 FTE: BI Apps, 2 FTE: MDM).  

8.2.2 Ekstern bistand  

 

Budsjettet for posten ekstern bistand reduseres med i ca. 3 MNOK sammenlignet med budsjett 2017 som følge 

at prosjektet «Prosjekt Sykehuslogistikk» finansieres regionalt.  

8.2.3 Avskrivinger  

 

Avskrivningene øker i volum som følge av kjøp av tilpassede varetraller/-bur i sirkulasjon ved 

forsyningssenterets faste leveranser til Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset i Østfold HF.  

Avskrivningene for den Regionale ERP løsningen øker som følge av at Vestre Viken HF tar løsningen i bruk i 

oktober 2018, samt en mindre endring (helårseffekt) for Sykehuset i Telemark HF og Sunnaas sykehus HF. 

Den største endringen er knyttet til økte avskrivningene for Regionalt ERP-prosjekt. Januar 2018 aktiveres 121,0 

MNOK knyttet til endringer i løsningen. Fra og med mai 2018 aktiveres ytterligere 40,0 MNOK for det som i 

prosjektet omtales som «Release 4». Opprinnelig avskrivningsgrunnlag var 538,0 MNOK. Ved utgangen av 2018 

er det samlede avskrivningsgrunnlaget 699,0 MNOK 

Effekten av avskrivninger knyttet til midler fra Klinisk- og administrative forvaltningsinvesteringer, er på ca. 0,3 

MNOK. Summen forventes å øke noe hvert år som følge av tilpasninger i løsningen etter at den er overført til 

forvaltning. Ansvarlig systemeier er Helse Sør-Øst RHF. 

I 2018 gjennomføres det i tillegg et internt prosjekt for å automatisere arbeidsprosesser (Gjennom «Robotics»-

teknologi). Her investeres det ca. 1,5 MNOK. Budsjettet inneholder delårs effekt for avskrivninger knyttet til 

innkjøp av løsning. 

tNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten Rådgivningstjenester

Konsulentinntekt 4 476 4 476 0 0

TNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten
Rådgivningstjen

ester

Personalkostnader 182 753 141 741 28 496 12 516

TNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten
Rådgivningstjen

ester

Ekstern bistand 2 276 1 550 726 0

TNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten
Rådgivningstjen

ester

Avskrivninger 47 948 9 699 38 250 0
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8.2.4 Service og vedlikeholdskostnader 

 

For HR-tjenester er budsjettet strammet noe, men dekker prisvekst og ordinære tiltak innenfor SLA. 

Budsjettet tar høyde for systemkostnader knyttet til «Prosjekt System for kompetanseutvikling Fullskala - Pilot i 

SiV Helseforetak». Her er finansiering ikke avklart. En regional finansiering vil kunne gi en ytterligere rabatt ut 

til foretakene tilsvarende driftskostnadene ved piloten. 

Ved Økonomi- og Logistikk-tjenesten øker service og vedlikeholdskostnadene i tråd med utrullingstakt og 

innhold i tjenesten (BI Apps). 

For endringer ut over SLA, så henvises det til finansiering innenfor Digital fornying eller Kliniske- og 

administrative forvaltningsinvesteringer. 

8.2.5 Andre driftskostnader  

 

Andre driftskostnader må ses i sammenheng med interne bidrag til IKT Basistjenester på 3,6 MNOK og et bidrag 

fra Økonomistab 7,7 MNOK ved Økonomi- og Logistikktjenesten, samt et netto bidrag på 11,3 MNOK for HR-

tjenester. 

Ut over en rekke mindre poster, dekker posten kontor- og lokalkostnader på 20,7 MNOK og møte- og 

reisekostnader knyttet til dialog med kundene på 4,5 MNOK.  

9. Forsyningssenteret  
Sykehuspartner HF leverer en regional forsyningstjeneste ut til de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst RHF.  Dette 

utføres gjennom Helse Sør-Øst Forsyningssenter (HSØ FS) som leverer kjernesortiment tilknyttet nasjonale og 

regional avtaler. Forsyningssenteret leverer varer ut til sentrallagre og ferdigpakkede forsendelser til sykehus 

der HSØ FS fungerer som sentrallager for blant annet AHUS og Sykehuset Kalnes i Østfold. Forsyningssenteret 

skal oppfylle alle KPI-krav og videreutvikle nye målinger og forbedringer for tjenesten. OneMed Services AS 

inngår som logistikkpartner i denne tjenesten og sørger for å foreta innkjøp, kundeservice, fakturering, lagring, 

plukking og distribusjon til sykehusene. De har også ansvar for levering regnskapsføring og kontroll som en del 

av avalen med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF er ansvarlig for kontroll, og konsolidering av regnskapet 

inn til Helse Sør-Øst RHF.  

 

Overordnede planer for å oppnå måloppnåelse i 2018: 

 Sikker og stabil drift på Helse Sør-Øst Forsyningssenter inkludert oppfølging av alle KPI-er  

 Implementering av anskaffelses- og implementeringsplaner og definerte sortimentsutvidelser 

gjennom årshjulet for 2018 

 Oppfølging av kostnader knyttet til ny avtale med logistikkpartner OneMed Services AS  

9.1. Budsjettforutsetninger 2018 
 Helseforetakene planlegger å kjøpe varer gjennom HSØ FS basert på oppsummeringer fra 

dialogmøtene avholdt i oktober 2017. Planlagt omsetningsbudsjett er forankret hos hvert enkelt 

helseforetak (utenom Sunnaas pga. av lav budsjettandel) gjennom møter med innkjøp og 

logistikkledelsen på hvert helseforetak.  

 Budsjettets størrelse og periodisering er satt opp i henhold til anskaffelses- og implementeringsplaner 

fra Sykehusinnkjøp med tidsfrister kommunisert i oktober 2017., Tallene forutsetter leveranse av 

komplett konverteringsliste og Masterdata uten feil og mangler. 

TNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten
Rådgivningstjen

ester

Service og 

vedlikehold 123 565 88 069 34 900 597

TNOK HRØR B 2018 HR-tjenesten ØL-tjenesten
Rådgivningstjen

ester

Andre drifts 

kostnader 35 622 33 936 -264 1 950
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 Helseforetakene følger implementeringsplan for 2018. Det er lagt opp til et nøkternt budsjett basert 

på utviklingen pr helseforetak per måned i 2017 samt prognosene for sortimentsendringer i 2018. 

Sesongsvingninger er lagt inn som ramme basert på utvikling i 2016/17  

 Omsettingsbudsjettet har ikke tatt høyde for annen sortimentsendring enn den som kommer som 

følge av implementering av nye avtaler i 2018. Dersom det blir avklart implementering av regional 

ERP for Vestre Viken HF vil det utgjøre et potensielt positivt omsetningsavvik. 

 Kostnadsbudsjett: Gjennomføring av avdelingspakkelogistikk på Bærum og Rikshospitalet er forutsatt 

med effekt fra oktober 2018. Det er ikke tatt høyde for en stor økning i sortiment ved oppstart i Q4 

2018. 

9.2. Budsjett 2018 
Budsjettet til Forsyningssenteret består av varekostnad (budsjettert varekost = driftsinntekt) og andre 

driftskostnader.  Logistikkostnader og kostnader knyttet til spesifiserte utviklings- og forbedringsprosjekter 

finansierer 100% av Helse Sør-Øst RHF. Helseforetakene betaler for varekjøp i henhold til gjeldende prisliste 

(selvkost). 

Ressurser i Sykehuspartner Logistikk, som har den daglige oppfølgingen av forsyningssenteret, ligger 

kostnadsmessig under HRØR i Sykehuspartner HF, og er ikke inkludert i dette budsjettet.  

Alle beløp i dette budsjettnotatet for 2018 omtales eks. MVA. 

 

Budsjettet for Forsyningssenteret er satt opp basert på en realistisk og nøktern vurdering av de kostnader som 

kreves for å levere forsyningstjenestene iht. mål for omsetning og mål som blir beskrevet i 

oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF i 2017.   

 

Resultatbudsjett for Forsyningssenteret: 

 
 

Basisramme  

Finansieringen av Helse Sør-Øst Forsyningssenter skjer gjennom et oppsatt kostnadsbudsjett totalt for 2018. 

Det avtales en månedlig overføring som betraktes som et likviditetstilskudd som revideres iht. 

kostnadsutvikling kvartalsvis for løsningen for å avdekke om rammen skal økes eller reduseres.   

 

Forsyningssenteret 2018

(tall i tusen)
Budsjett 2018 Prognose 2017 Budsjett 2017

 Endring mot 

prognose 2017 

 Endring mot 

budsjett 2017 

Basisramme -                        -                        -                        -                        -                        

Driftsinntekter 684 516                639 205                632 149                45 311                  52 367                  

Konsulentinntekt -                        -                        -                        -                        -                        

Periferi og telekom -                        -                        -                        -                        -                        

Annen inntekt 85 565                  107 316                96 816                  -21 752                -11 252                

Sum driftsinntekter 770 081            746 521            728 964 922      23 560              41 116              

Personalkostnader -                        -                        -                        -                        -                        

Aktiverbare prosjekttimer -                        -                        -                        -                        -                        

Varekostnad 684 516                642 705                632 149                41 811                  52 367                  

Avskrivninger -                        -                        -                        -                        -                        

Service og vedlikehold -                        -                        -                        -                        -                        

Ekstern bistand -                        -                        -                        -                        -                        

Andre driftskostnader 85 565                  103 816                96 816                  -18 252                -11 252                

Sum driftskostnader 770 081            746 521            728 964 922      23 560              41 116              

Driftsresultat -                   -                   -                   -                   -                   

Nettofinans

Resultat -                   -                   -                   -                   -                   
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Driftsinntekter  

Totalt kommer omsetningsbudsjettet for Forsyningssenteret i 2018 på kr 684,5 MNOK. 

Sammenlignet med omsetningsprognosen for 2017 (pr september 2017) på 639 MNOK innebærer dette en 

øking i omsetting totalt på 7% 

 

Driftskostnader 

Budsjetterte driftskostnader (logistikk– kostnad) i 2018. er 85,6 MNOK.  

Utregningen av kostnadene er basert på omsetningsbudsjettet på 684,5 MNOK. 

Beregning av driftskostnader baserer seg på historisk informasjon relatert til tidligere kontrakt og 

handlemønster. Det er knyttet noe usikkerhet til hvordan kostnadene vil påvirkes av ny kontrakt, da ny 

kontrakt ikke har hatt fullt driftsår ennå, avtalen har færre variable og faste kostnadselementer. Logistikk-

kostnadene er i hovedsak variabel og baserer seg transaksjoner dvs. antall ordre innkjøp, antall bestilt, antall 

fakturaer til kundene, etc.   

Driftskostnadene er fordelt på lagerdrift, fraktkostnader og SCM kostnader (innkjøp/økonomi/kundeservice). 

Det er på totalt 12,5 % og fordeler seg slik: 

 

Utviklingskostnader HSØ Forsyningssenter:   

Kostnader knyttet til utviklingsprosjekter for forsyningssenteret, er lagt inn i budsjett for Innkjøp og Logistikk i 

Helse Sør-Øst RHF. Herunder regnes: 

- Lastebærer pilot  

- Utvikling av Logistikk/IKT med OneMed Services for avdelingspakker  

- Automatisering av lagerløsning for videreutvikling avdelingspakkelogistikk  

Tiltak for å sikre kostnadseffektivisering  

Regnskap avstemmes månedlig av OneMed Services AS og følges opp av Sykehuspartner HF (Økonomi og 

Logistikk). Ansvarlige fra Helse Sør-Øst RHF deltar i månedlige statusmøter. Sykehuspartner Logistikk 

avstemmer og godkjenner transaksjoner for utbetaling av kostnader knyttet til logistikk kostnader på 

Forsyningssenteret. 

Fordeling av driftskostnad Budsjett 2018 % av omsetning 

Lagerkostnad 54 077                  7,9 %

Distribusjon 23 274                  3,4 %

SCM 8 214                    1,2 %

Sum driftskostnader 85 564                  12,5 %


