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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 11. desember 2019 

 
 
 
SAK NR 079-2019 
 
 
VURDERING AV OVERFØRING AV IT-DRIFT FRA SYKEHUSAPOTEKENE HF TIL 
SYKEHUSPARTNER HF 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Overføring av IT-drift ved Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF gjennomføres i 

forbindelse med utfasing av hovedapoteksystemet FarmaPro i 2021.  
 
2. Styret ber administrerende direktør fremme saken i samråd med Sykehusapotekene HF 

til Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 4. desember 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF ble i mars 2019 bedt om å utrede og planlegge overføring av IT-drift fra 
Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF, jf. orientering om prosessen og alternativ i sak 
055/2019. Overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF er i tråd 
med at Sykehuspartner HF skal være driftsleverandør for helseforetak i regionen.  

Administrerende direktørs anbefaler at overføring av IT-drift ved Sykehusapotekene HF til 
Sykehuspartner HF gjennomføres i forbindelse med utfasing av hovedapoteksystemet 
FarmaPro i 2021. Saken fremmes i samråd med Sykehusapotekene HF til Helse Sør-Øst 
RHF for endelig beslutning. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Overordnet vurderer Sykehusapotekene HF at IT blir mer og mer kritisk for driften av 
foretaket, og at å fortsette med egen IT-drift innebærer høy risiko på grunn av begrenset 
kompetanse og kapasitet i egen virksomhet. Sykehuspartner HF fikk i mars 2019 derfor 
bestilling fra Sykehusapotekene HF om å utrede og planlegge overføring av IT-drift fra 
Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.   

Overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF er i tråd med at 
Sykehuspartner HF skal være driftsleverandør for alle helseforetak i regionen.  

 
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Det er utredet ulike alternativer for overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til 
Sykehuspartner HF, jf. orientering i sak 055-2019. Hovedkonklusjonen fra utredningen er at 
overføring til Sykehuspartner HF bør gjennomføres i forbindelse med Sykehusapotekene 
HFs utfasing av hovedsystemet for apotekene, FarmaPro, i fjerde kvartal 2021. FarmaPro er 
et komplekst og sentralt system for driften i Sykehusapotekene HF, og hensyn til 
brukervennlighet og risiko for nedetid medfører at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre 
overføring til Sykehuspartner HF før systemet fases ut.   
 
Det anbefales at forberedelse og planlegging av overføringen til Sykehuspartner HF 
tidsmessig legges til pågående utskiftning av sykehusapoteksystemet. Planlegging og 
forberedelser bør starte i god tid, dvs. 6-9 måneder før planlagt produksjonssetting av nytt 
sykehusapoteksystem i fjerde kvartal 2021. 
 
Økonomiske effekter 
Estimerte prosjektkostnader for gjennomføring er per nå anslått til 6,4 MNOK. I tillegg 
kommer investeringer til nytt nettverksutstyr, anslått til om lag 0,75 MNOK. 
 
Prosjektet anbefaler standard driftsmodell i Sykehuspartner HF der driften baseres på 
tilsvarende modeller og bruk av verktøy og prosesser for drift som Sykehuspartner HF 
benytter for andre helseforetak i regionen.  
 
Anslått fremtidig tjenestepris for Sykehusapotekene HF er per nå beregnet til 19 MNOK per 
år. Tjenesteprisen er basert på gjeldende tjenesteprismodell og fordelingsnøkkel fra Helse 
Sør-Øst RHF, og følger nivå i Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.  
 
Dette vil utgjøre en økning på 4 MNOK i netto drifts- og forvaltningskostnader for 
Sykehusapotekene HF sett i forhold til dagens kostnadsnivå. 
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Reduserte lønns- og driftskostnader for Sykehusapotekene HF ved overføring av IT- 
driftspersonell (3 årsverk) til Sykehuspartner HF vil utgjøre 2,9 MNOK.  
 
Overføringen vil ikke ha økonomisk effekt for Sykehuspartner HF. Økte kostnader som 
faktureres fra Sykehuspartner HF til Sykehusapotekene HF vil medføre en reallokering av 
kostnader i Helse Sør-Øst. Kost-/nytte beregning på konsernnivå gir en positiv nåverdi på 
18,7 MNOK over en 10 årsperiode. I beregningen er det lagt til grunn en diskonteringsrente 
på 6%.  
 
Forventede positive effekter for Sykehusapotekene HF ved overføring til Sykehuspartner HF  
Det forventes at en overføring av IT-driften til Sykehuspartner HF vil gi Sykehusapotekene 
HF økt sikkerhet rundt IT-løsninger, redusert sårbarhet ved at IT-tjenestene leveres av en 
større og mer profesjonell IT-virksomhet, større tilfang av IT-fagkompetanse samt 
synergieffekter ved at standard- og regionale løsninger leveres fra samme partner som for 
øvrige helseforetak i regionen.  

 
Prosess og vedtak fra Sykehusapotekene HF 

Anbefalingen fra prosjektet ble lagt frem for styringsgruppen i juni 2019. Styringsgruppen 
besluttet i samråd med administrerende direktører i Sykehusapotekene HF og 
Sykehuspartner HF å forberede nedpakking og lukking av prosjektet. Sykehusapotekene HF 
vil initiere gjenåpning av prosjektet for oppstart av planlegging av overføring til 
Sykehuspartner HF. 

Utredningen ble lagt frem for styret i Sykehusapotekene HF i oktober 2019 med følgende 
enstemmige vedtak (foreløpig protokoll): 

«Som følge av generelle føringer gitt av HSØ, effekt for totaløkonomien i HSØ og 
forventet bedret sikkerhet for SAHF’s driftsmiljø ber styret administrasjonen 
gjennomføre overføring av IT-drift til Sykehuspartner HF. Styret gir administrasjonen 
fullmakt til å inngå endelig avtale om virksomhetsoverdragelse, samt fremtidige 
tjenesteavtaler med Sykehuspartner HF, som er i tråd med fremlagt saksgrunnlag. 
Styret ber videre administrasjonen gjøre de nødvendige avklaringer internt i Helse 
Sør-Øst, knyttet til transaksjonen. 

 Det tas forbehold hvis det fremkommer opplysninger i juridisk vurdering som får 
relevant betydning for beslutningen.» 

 

Sykehusapotekene HF antar det vil være aktuelt å virksomhetsoverføre tre driftsressurser 
fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF. Aktiviteter knyttet til dette vil inngå i 
overføringsprosjektet.   

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehusapotekene HF har vurdert at IT blir mer og mer kritisk for driften av foretaket, og at å 
fortsette med egen IT-drift innebærer høy risiko på grunn av begrenset kompetanse og 
kapasitet. Overføring av IT-drift til Sykehuspartner HF er også i tråd med at Sykehuspartner 
HF skal være driftsleverandør for alle helseforetak i regionen. For foretaksgruppen som 
helhet vil overføringen over tid medføre reduserte kostnader.  

Sykehuspartner HF er kjent med at det er vurdert at statsstøttereglene ikke er til hinder for 
den skisserte overføringen, gitt forutsetninger om prising av leveransen. Sykehuspartner HF 
vil følge dette opp nærmere. 
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På bakgrunn av foreliggende informasjon, vurderer administrerende direktør at overføring av 
IT-drift ved Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF gjennomføres i forbindelse med 
utfasing av hovedapoteksystemet FarmaPro i 2021. Saken fremmes i samråd med 
Sykehusapotekene HF til Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning. 


