
 
 

  SAKSLISTE  
Møte: Styret, Sykehuspartner 
Dato: 27. april 2016 – kl. 13:00–18:00  Sted: Sykehuspartner, Skøyen 

Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen,  
Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode 

 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Beslutningssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 
018-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2016   

019-2016 Årsregnskap og styrets beretning 2015   
020-2016 Virksomhetsplan 2016   
021-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020   
022-2016 Avtale Oracle   u.off. § 23.3 
023-2016 Virksomhetsrapport måned pr. mars 2016   

 
 
Orienteringssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 
024-2016 Innovasjonsplan 2016   
025-2016 Gjennomgang av IKT avtaleportefølje  u.off. § 23.3 
026-2016 Lisensforvaltning   
027-2016 Helse Sør-Øst forsyningssenter – etablering ny 

leverandør, opprettholdelse kvalitet drift og utvikling av 
logistikkløsning 

 u.off. § 23.3 

028-2016 Organisering av Sykehuspartner steg 1    
029-2016 Driftsorienteringer fra administrerende direktør  Vedlegg 2 

u.off. § 23.3 
030-2016 Årsplan   

 
Temasaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.off 
031-2016 Eksternt partnerskap I møtet u.off. § 23.3 

 
 

 
Skøyen, 20. april 2016 

Thomas Bagley 
styreleder 
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Møteprotokoll 

 
Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Thon hotell Opera 

Dato: 30. mars 2016 

Tidspunkt: 1230 - 1400 
 
 
Følgende medlemmer deltok: 
    
Thomas Bagley Leder   
Bjørn Erikstein Nestleder   
Marianne Andreassen    
Hanne Gaaserød    
Marianne Johnsen    
Bjørn Holla – vara for 
Tatjana Schanche 

Ansattes representant (vara) 

Joachim Thode Ansattes representant 
Nanette Loennechen   Ansattes representant 
 
 

   

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 
Adm. direktør Mariann Hornnes, fung. direktør IKT-tjenester Olav Berg, HR-direktør Siv 
Halvorsen, direktør Kunder og kommunikasjon Stein-Are Agledal, økonomisjef Atle 
Helle, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, direktør Prosjekttjenester Axel 
Bull, konst. direktør IKT-service Hilde M. Andersen, seniorrådgiver Gunnar Juriks, 
rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). 
 
 
 
Konstituering: 
Innkalling ble godkjent.  
 
   

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 015-2016, 016-2016 og 017-2016 
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SAK 0015-2016 
 

GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE  
12 JANUAR OG 25. FEBRUAR 2016  

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

Protokoll fra styremøte 12. januar og 25. februar godkjennes. 
 

 

 
SAK 016-2015 
 

DRIFTSINVESTERINGER 2016 

Administrasjonen legger frem sak vedr. driftsinvesteringer for 2016 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Styret tar driftsinvesteringer på 150 MNOK for 2016 til etterretning.  
• Styret ber administrasjonen rapportere på risiko og prognose i hvert styremøte 

fremover 
• Styret ber administrasjonen avklare med Helse Sør-Øst RHF 

finansieringsansvaret for driftsinvestering for sikker og stabil drift Akershus 
universitetssykehus HF på MNOK og sikker print på Sykehuset Østfold HF  

 
 

 
 
SAK 017-2015 ENDELIG KRAVSPESIFIKASJON EKSTERNT PARTNERSKAP 

– U.OFF – OFF.L. §23.3 

Administrasjonen orienterer om endelig kravspesifikasjon for eksternt partnerskap. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Styret tar saken til orientering. 
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Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene Nanette Loennechen, Bjørn 
Holla og Joachim Thode i forhold til Eksternt partnerskap og risikoutvalget  
 
Det må utarbeides et reelt alternativ til Eksternt partnerskap.  Dette alternativet må ta 
høyde for at den samme utviklingen kan gjennomføres i SP sin regi.  Dette dreier seg 
ikke om et null alternativ.  Et slikt alternativ må utvikles sammen med interne 
fagressurser, ledelse og tillitsvalgt fra SP.  Fraværet av et slikt alternativ medfører en 
stor risiko for videre utvikling av foretaksgruppens IKT satsing og gir styret i HSØ et 
manglende grunnlag for å ta en avgjørelse rundt eksternt partnerskap. Det må også 
utarbeides risiko- og sikkerhetsanalyser og vurdering opp mot et reelt alternativ i egen 
regi. 
 
Sykehuspartner har både kunnskap og evne til å fortsette med modernisering av 
infrastruktur og applikasjoner men må få tilført midler til å kunne gjennomføre dette fullt 
ut. Eier må sørge for at alle prosjekter gjennomføres fult ut og at gevinstene realiseres. 

RHF har per i dag for liten kontroll over de leveranser og prosjekter som er påbegynt, 
delvis gjennomført og gjennomført, av Sykehuspartner, til å kunne ta stilling til om en 
ekstern partner vil skape den moderniseringen som etterlyses.  Sykehuspartner har 
heller ikke den modenhet som kreves for at et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres 
uten at det medfører stor risiko for foretaksgruppen på det nåværende tidspunkt. 

Vi ber om at det redegjøres for hvilke konkrete effekter eier har beregnet å ta ut i 
forbindelse med strategisk partnerskap og når kommer disse?  Hva vil det kreve av 
styring for å oppnå dette? 

Vi som ansattevalgte styremedlemmer er kjent med at det er foretatt en intern 
risikovurdering i forhold til Eksternt partnerskap. Det ble informert internt i 
risikovurderingsgruppen om at denne skulle fremlegges for styret. Vi har derfor bedt om 
at denne sendes til alle styremedlemmene i forkant av styremøtene selv om denne ikke 
er ferdigstilt. Dette for at styret skal kunne følge utviklingen av den interne 
risikovurderingen i forhold til de tiltak som vil bli foreslått fra administrasjonen 
 

 

 
 
 
Skøyen, 30. mars 2016 
 
 
 
 

Thomas Bagley 
Leder 
 
 
 

 Bjørn Erikstein 
nestleder  

Marianne Andreassen  Hanne Gaaserød 
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Marianne Johnsen  Nanette Loennechen  

 
 
 
 

Joachim Thode  
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Tatjana Schanche 
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 27. april 2016 
 
 
 

SAK NR 019-2016 
 
ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2015 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2015 vedtas  
 
 
 
Skøyen, 20. april 2016 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
Det innstilles på at årsregnskapet og styrets årsberetning for 2015 vedtas. 
 
Dette fremlegget er utarbeidet med basis i vedlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 
året. 
 
Årsberetningen er utarbeidet med utgangspunkt i formkrav fra regnskapsloven og Norsk 
regnskapsstiftelse (NRS).  
 
Både regnskap og beretning er forelagt ekstern revisor PWC.  
 
Regnskapet sendes videre til Helse Sør-Øst RHF som en del av rapporteringen, samt 
rapporteres til Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 
Vedlegg: 

1. Årsregnskap Sykehuspartner HF 2015 
2. Styrets årsberetning Sykehuspartner HF 2015 

________________________________________________ 
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Sykehuspartner HF Årsberetning 2015 

Innledning 

Om Sykehuspartner HF - Oppgaver og organisering 

 

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi 

betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF med IKT, lønn og personal, 

prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om 

helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive 

løsninger som bidrar til at ansatte ved sykehusene får frigitt tid og ressurser til 

behandling av pasienter.  

 

IKT 
Vår viktigste oppgave er sikker og stabil drift av alle IKT-tjenester i helseregionen. 

Dette inkluderer drift og forvaltning av IKT-utstyr, kliniske og administrative 

applikasjoner og IKT infrastruktur. Hundrevis av kritiske tjenester overvåkes og 

driftes hele døgnet, hele året. Sykehuspartner HF har ansvar for å levere standardiserte 

og konsoliderte løsninger av høy kvalitet i tråd med Helse Sør-Østs IKT -strategi. Våre 

medarbeidere har opparbeidet seg stor kompetanse og erfaring, og det solide 

fagmiljøet kommer kundene våre til gode. De ansatte på sykehusene kontakter 

brukerstøtte når de har problemer med IKT-utstyr eller programmer. For å yte best 

mulig service kreves det god kjennskap til hva som skjer på et sykehus. 

Sykehuspartner HF har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak fra prosjekt til 

forvaltning og drift.  

 

HR, økonomi og regnskap  
Sykehuspartner HF leverer en lang rekke fremtidsrettede elektroniske løsninger som 

gir sykehusene gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet. Vi 

forvalter lønn, økonomi- og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse Sør-Øst. Vårt 

mål er å levere et helhetlig tilbud av tjenester og løsninger som bidrar til å effektivisere 

sykehusene. Sykehuspartner HF behandler årlig 44 milliarder kroner i lønn gjennom 

92.500 lønns- og trekkoppgaver (LTO). 

 

Prosjekter 
Sykehuspartner HF stiller nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for 

løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter 

bestilling fra det regionale helseforetaket. Sykehuspartner HF har ansvar for å sikre 

gode og effektive prosesser i prosjektene fra bestilling til forvaltning og drift. Vi har til 

enhver tid over hundre programmer og prosjekter gående. Prosjektene muliggjør trygg 

og effektiv pasientbehandling og bidrar til forbedrede prosesser ute i sykehusene. 

Sykehuspartner HF bidrar til forskning og innovasjon i samarbeid med sykehusene og 

sikrer god teknologiutnyttelse, noe som bidrar til effektiv pasientbehandling.  
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Innkjøp og logistikk 
Sykehuspartner HF er ansvarlig for det strategiske innkjøpet i Helse Sør-Øst og 

forvalter mer enn 1.500 regionale innkjøpsavtaler. Sykehuspartner HF er ansvarlig for 

Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for forbruksmateriell. Det leveres varer på 24/48 

timer til helseforetakene med en leveringspresisjon på 96 %. Innkjøp og logistikk 

forvalter mer enn 1500 regionale innkjøpsavtaler, samt Helse Sør-Øst sitt 

forsyningssenter for forbruksmateriell. De har levering på 24/48 timer til 

helseforetakene med en leveringspresisjon på 96 %. 

 

Ett Sykehuspartner  
Sykehuspartner HF jobber målrettet innen tre fokusområder: 

 Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 

 Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 

 Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med 

kunden 

Innen hvert av disse fokusområdene finnes det et sett med mål. De er gruppert etter 

kundebehov, samfunnsoppdrag/økonomi, interne prosesser og medarbeidere/ledere. 

Sammen strekker vi oss mot vår visjon: En partner for helsetjenester i utvikling 

Det er besluttet en fremtidig styringsmodell for å sikre smidig samhandling og 

leveransekraft på tvers av virksomhetsområdene i Sykehuspartner HF, samt styre 

eksterne leverandører. Dette medfører endringer i arbeidsprosesser og organiseringen 

for å oppnå en større grad av tjenesteorientering.   

 

Medarbeidere i Sykehuspartner HF er generelt godt fornøyde med arbeidsplassen sin. 

Medarbeiderundersøkelsen 2015 hadde en rekordhøy svarprosent på 98 %. 

Jobbtilfredshet, som er en samlescore for motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet, viste 

en score på 73 %. 

 

Historien vår 
Sykehuspartner HF ble etablert i 2003 som en felles tjenesteleverandør for Helse Sør-

Øst. Dette omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, 

Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  Mange av de ansatte kom 

fra sykehusene og hadde med seg verdifull kompetanse. Virksomheten er bygget på en 

idé om stordriftsfordeler og standardisering. Vi har vært gjennom en stor vekst i 

tjenester og antall ansatte. Vi er over 1400 ansatte som betjener over 80 000 brukere 

ute på sykehusene. Sykehuspartner HF ble et eget helseforetak i 2015. 

Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser  

Virksomhetsidé 
Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og 

leverer SP HF løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt 

og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.   

 

Vår visjon 

En partner for helsetjenester i utvikling 
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Vårt verdigrunnlag 

Utover å være en pålitelig leverandør av kostnadseffektive fellestjenester av høy og 

forutsigbar kvalitet, skal Sykehuspartner HF være en pådriver og bidragsyter når det 

gjelder hvordan helsetjenestene kan utvikle seg i fremtiden.  

 

• Vi har respekt for våre kunder og hverandre 

• Vi er forutsigbare og holder det vi lover 

• Vi er kompetente og leverer kvalitet 

• Vi er serviceinnstilte og stolte av jobben vår 

 

Sykehuspartner HF har fokusert på å realisere tre hovedmål i 2015:  

- Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene 

- Bidra til målrettet modernisering og utvikling 

- Videreutvikle Sykehuspartner HF for å sikre kostnadseffektive tjenester 

 

Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 

 

Virksomhetsstyring 

Sykehuspartner HF har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver målene, 

måleparametere og rapporteringsregimet til foretaket i henhold til oppdrag og 

bestilling for 2015. Virksomhetsplanen er brutt ned til en plan for de enkelte 

virksomhetsområdene. Fremdrift på virksomhetsplanen, sammen med status på 

oppdrag og bestilling, er rapport til styret og Helse Sør-Øst RHF gjennom året. 

Sykehuspartner HF arbeider med å tydeliggjøre, forenkle og formalisere prosessen når 

det gjelder nedbryting av målene fra strategisk til operativt nivå, samt å etablere et mer 

robust regime for oppfølging av tiltakenes framdrift og effekt. Dette innebærer 

utarbeidelse av tydeligere ytelsesindikatorer og forbedring av rapporteringsprosessen.  

 

Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt 

Sykehuspartner HF har et rapporteringsregime som tilfredsstiller lov- og eierkrav, 

styrevedtak, interne behov, samt sikrer måloppnåelse. Ulike 

nøkkelparametere/resultater knyttet til økonomi, tjenesteleveranse, kundetilfredshet og 

bemanning rapporteres månedlig, og måles i forhold til budsjett og fjorårets resultater. 

Resultatene følges opp månedlig i Sykehuspartner HF sin ledergruppe og styre, og 

brukes til å overvåke utviklingstrender. De brukes også til å iverksette nødvendige 

korrektive tiltak, spesielt ved kritiske avvik. 

 

Sykehuspartner HF gjennomfører egne modenhetsmålinger på implementerte 

prosesser innenfor leveranser av IKT-tjenester.  

Dette gjøres for å kunne iverksette ulike kategorier av tiltak avhengig av om de skal 

virke forebyggende, korrigerende eller er relatert til etterlevelse. Tiltak for sentrale 

prosesser vurderes og iverksettes for hele organisasjonen ved å revidere sentrale 

prosesser/prosedyrer.  Dette skal bidra til informasjon og læring på tvers i 

Sykehuspartner HF. 

 

Avvik, funn eller svakheter som påpekes i eksterne og interne revisjoner samles i en 

handlingsplan per revisjon og følges opp regelmessig gjennom tertialrapportene. I 
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2015 er det foretatt oppfølging av tiltakene i handlingsplanen knyttet til 

revisjonsrapport 2/2014 levert av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, samt 

styrebehandlet handlingsplan knyttet til revisjon «Styring og oppfølging av 

Sykehuspartner HF». En ytterligere revisjon iverksatt av Konsernrevisjonen vil 

fortsette inn i 2016: Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital 

fornying. 

 

Prosjektleveranser 

Sykehuspartner HF har levert både interne og eksterne ressurser i prosjektene i 

henhold til bestillinger gjennom hele året. Ressursene fra Sykehuspartner HF har 

bidratt til å nå viktige milepæler til store og avgjørende regionale og lokale prosjekter.  

 

Sykehuspartner HF har levert ressurser og kompetanse, og på denne måten bidratt inn i 

blant annet følgende prosjekter: 

 Idriftsettelse av nytt Østfoldsykehus på Kalnes i to etapper (mai og november). 

Dette ble vellykket med få hendelser sett i forhold til antall endringer. 

Sykehuspartner HF stilte opp med et solid beredskapsapparat i 

oppstartsperioden. Det er etablert en fase 3 som i 2016 skal bidra til en videre 

utvikling av funksjonalitet. 

 Leveranser knyttet til lab, kurve, mobilitet og Oracle Enterprise Resource 

Planning (ERP) 

 Regional økonomi – og logistikkløsning ble levert til Akershus 

universitetssykehus, Sykehuset i Østfold og Sykehuset i Vestfold uten kritiske 

hendelser. 

 Omleggingsprosjektet ved Sykehuset innlandet HF med 7000 klienter på 70 

lokasjoner som ble lagt om til standard Helse Sør-Øst plattform. 

 Omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF startet i mai, og har 

levert uten økning av antall driftsavbrudd. Det forventes at alle puljer vil være 

ferdig i løpet av høsten 2016. 

 Alle helseforetakene ble oppdatert til felles PAS/EPJ (elektronisk 

pasientjournal) versjoner som støtter krav i pasientrettighetsloven, som trådde i 

kraft 1. september 2015.  

 Styrket kliniske tjenester ved innføring av E-Resept (ved Akershus 

universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF), 

produksjonsstart for Kjernejournal (Akershus universitetssykehus HF) og 

leveranse av fødejournal på regional plattform med integrasjon mot Dips ved 

Vestre Viken (alle fire lokasjoner).  

 Konsolidering av RIS/PACS ved Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus 

HF 

 

Drift og forvaltning 

Sikker og stabil drift har den høyeste prioritet i Sykehuspartner HF. Helseforetakene 

melder om en mer stabil driftssituasjon for 2015, og på denne måten bidrar 

Sykehuspartner HF til trygg og god pasientbehandling. 

Sykehuspartner HF har jobbet aktivt sammen med Helse Sør-Øst RHF og våre kunder 

i Helseforetakene for å finne varige løsninger og sikre både driftsstabilitet og leveranse 

i henhold til kundenes forventninger. Samtidig har det vært arbeidet aktivt for å 

redusere applikasjonsporteføljen. Generelt har leveransepresisjon knyttet til tjenester 
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innenfor HR, økonomi og regnskap, innkjøp og logistikk og prosjekter vært 

tilfredsstillende gjennom året. Overføring av ansvaret for Helse Sør-Østs 

Forsyningssenter til Sykehuspartner HF i januar 2015 er gjennomført i henhold til 

definerte frister. 

Når det gjelder løpende drift og forvaltning har Sykehuspartner HF levert i henhold til 

avtaler.  

 

Det var en økning av kritiske hendelser spesielt i første halvår sammenlignet med 

2014, mens det for 2. halvår har vært en positiv utvikling med 22 % reduksjon fra 1. 

halvår. En avgjørende forklaringsfaktor er at 2015 har vært preget av tidenes høyeste 

aktivitetsnivå, store prosjektgjennomføringer og mange endringer. Det er en klar 

korrelasjon mellom antall utførte endringer og antall kritiske feil. Sykehuset Østfold 

HF ble spesielt berørt, og hvor økningen skyldes både en høy endringsfrekvens 

gjennom året og problemer knyttet til spesifikke løsninger pga idriftsettelse av et nytt 

heldigitalisert sykehus. Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus 

HF har en positiv utvikling i antall kritiske hendelser gjennom 2015. 

 

Leveranse av IKT-periferiutstyr til foretakene har vært utfordrende i 2015. Innføring 

av operativ og finansiell leasing har forbedret situasjonen. 

 

Forbedringer 

I løpet av 2015 har Sykehuspartner HF forbedret seg på mange områder og hvor det 

kontinuerlig pågår arbeid med å forbedre planverk, prosesser og driftsstabilitet. 

 

Noen eksempler er: 

 Det er tatt frem et målbilde frem mot 2020 som vil sikrer en felles retning for 

Sykehuspartner HF.  

 Sikkerhetsarbeidet har blitt forsterket ved etablering av rutiner for å utføre 

systematiske risikovurdering for alle nye tjenester og endringer av tjenester som 

påvirker informasjonssikkerhet. 

 Sykehuspartner HF har hatt fokus på å optimalisere dagens 

applikasjonsportefølje. I samarbeid med helseforetakene har 

applikasjonsporteføljen blitt oppdatert og redusert med ca. 20 % ved utgangen 

av 2015. Dette til tross for tilførsel av nye tjenester. Parallelt har 

Sykehuspartner HF analysert applikasjonsporteføljen på funksjonelt nivå og vil 

komme med forslag for standardisering og konsolidering. 

 Sykehuspartner HF har deltatt aktivt i arbeidet med å implementere en regional 

forvaltningsmodell. Tilhørende forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner HF 

er etablert for de store regionale tjenestene  

 Det arbeides kontinuerlig med å forbedre driftsovervåking og beredskapsrutiner 

 Overordnet prioriteringsmekanisme er forankret i foretaksgruppen 

 Sykehuspartner HF har ledet prosessen for anskaffelse av en samarbeidspartner 

innenfor infrastruktur og kvalitetssikret innholdet til kravspesifikasjon. Mange 

ressurser fra ledelsen og fageksperter har vært involvert i 2015. 

 Et utviklingsløp er iverksatt for å øke servicegrad og tilgjengelighet knyttet til 

brukerstøtte 

 Prosjektmetodikk for hele foretaksgruppen er revidert  
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 Sykehuspartner HF bistår HF-ene gjennom å tilrettelegge for beste praksis på 

arbeidsprosesser gjennom blant annet felles arbeid med kontinuerlig forbedring 

(LEAN), samt utvikling av støttesystemer som automatiserer og effektiviserer 

administrative arbeidsprosesser i HF-ene 

 Det er oppnådd god effekt i arbeidet med å effektivisere HR brukerstøtte  

 Sykehuspartner HF er regional pilot for nye KPIer og målinger for ledetider og 

resultater i regionale anskaffelsesprosjekter gjennom forbedringsprosjektet 

«Vinn-Vinn». 

 Sykehuspartner HF bidrar med metodikk og kompetanse i regionen for 

implementering av kategoristyring. Dette har ført til mer effektive prosesser, 

bedre samarbeid med leverandørmarkedet og forbedringer i verdikjeden som 

kan gi kostnadsreduksjoner. 

 Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk har etablert en handlingsplan for 

forbedringsarbeid ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter. Faktureringsrutinene er 

forbedret til utvalgte kunder på ERP.  

 Det er utarbeidet og forankret ny Service Level agreement (SLA)-avtale iht. 

Statens Standardavtaler (SSA) -kontraktsmalsmal for leveranse av IT og 

konsulenttjenester til foretakene 

 Det er utarbeidet et nytt konsept for å forbedre kundetilfredshetsmålinger  

 Sykehuspartner HF har blitt miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004. 

HR og arbeidsmiljø 

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. 

Styret er opptatt av at medarbeidernes kompetanseutvikling, og ferdigheter må sees i 

sammenheng mellom oppgaver og det daglige arbeidet.  

 

Medarbeiderundersøkelse 

Medarbeidere i Sykehuspartner HF er generelt godt fornøyde med sin arbeidsplass.  

Foretaket gjennomførte høsten 2015 den årlige medarbeiderundersøkelsen med en 

rekordhøy svarprosent på hele 98 %. Jobbtilfredshet som er en samlescore for 

motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet, viste som året før en score på 73. For alle de 

andre hovedområdene er det jevnt stigende resultat for Sykehuspartner HF totalt. 

Resultatene er behandlet i AMU og i styret. 

 

Bemanning 

Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle personell innen ledelse, fag, 

forskning og utvikling. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde en god 

rekrutteringssituasjon. Sykehuspartner HF ser for seg en utflating i antallet ansatte i 

årene fremover.  

 

Antall Ansatte: 1410 (desember 2015)  

Antall FTE: 1387,50 (desember 2015)  

Gjennomsnittsalder for foretaket SPHF: 42,67 år (desember 2015) 

 

Det er 42 personer som er pensjonert fra foretaket siden 2011. 
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Sykefravær 

Sykefravær i 2015 var på 5,2 % (mot 5,14 % i 2014). Det jobbes godt i enhetene med 

forebygging og oppfølging av sykefravær.  

 

Omstilling 

Det har i 2015 vært påbegynt og gjennomført omstillinger i forbindelse med 

gjennomføring av utviklingsplanen, endret organisasjonsstruktur og tilpasning av 

driften i forhold til budsjettsituasjonen. Dette arbeidet fortsetter gjennom Programmet 

Fremtidens Sykehuspartner HF i 2016.  

 

Skader og ulykker 
Det har vært registrert 0 arbeidsrelaterte skader i 2015. 

Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele foretaket, herunder 

avviksbehandling og forebygging.  Både i opplæring av ledere og verneombudene ved 

lokasjoner tas dette opp som tema. 

 

Lønn og lønnsoppgjør 

Foretakets lønnskostnader har hatt en samlet økning på 2,7 %. Lønnsoppgjøret 2015 

var ikke et hovedoppgjør, men et mellomoppgjør. I alle lokale forhandlinger ble det 

oppnådd enighet mellom partene. 

  

Likestilling og diskriminering 

Styret i Sykehuspartner HF har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de fem 

styremedlemmene som er oppnevnt av foretaksmøte er det to kvinner og tre menn. De 

ansattvalgte styremedlemmene fordeler seg med to kvinner og en mann. Ledergruppen 

i Sykehuspartner HF består av fire kvinner og fem menn. Av totalt 165 lederårsverk 

forbrukt ved utgangen av 2015, er det 66 kvinner og 99 menn. Dette utgjør en 

kvinneandel på ca. 40 %.  

Kjønnsfordeling for totalt ansatte i 2015: 40,85 % kvinner og 59,15% menn.  

 

I helseforetaket skal det være full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke 

forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

karriereutvikling eller rekruttering.  

 

Sykehuspartner HF tolerer ikke noen form for diskriminering mot sine ansatte. I 

foretakets personalpolitikk slås det fast at alle ansatte har krav på rettferdig og lik 

behandling. Ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet 

mellom partene. Sykehuspartner HF har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke 

forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Menneskerettigheter 

Sykehuspartner HFs verdigrunnlag legger opp til at alle kunder og ansatte skal 

behandles på en likeverdig måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, 

kulturell- eller religiøs tilknytning.  

 

Arbeidstakerrettigheter 
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Foretaket har medarbeidere med opprinnelse fra mange nasjoner som gir stort kulturelt 

mangfold, er en IA bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidslivspolitikk.  

 

Sykehuspartner HF anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter; de 

ansatte har rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjoner.  

 

Korrupsjonsbekjempelse 

Det er gjennomført en misligholdsrevisjon fra foretakets ekstern revisor. 

Sykehuspartner HF vil arbeide videre med tiltak og kontinuerlig intern kontroll. 

Foretaket følger Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer for korrupsjonsbekjempelse og 

ser derfor ikke behov for å utarbeide egne retningslinjer.  
 

Arbeidet med etikk, verdier og holdninger er i fokus. Sykehuspartner HF jobber i tråd 

med prinsippene knyttet til arbeidet som er lagt ned i foretaksgruppen på området 

etiske retningslinjer for innkjøp- og leverandørkontakt, samt de regionale føringene i 

dokumentet ”Rapport om miljø- og samfunnsansvar”.  

 

Ytre miljø 

Sykehuspartner HF har innført system for miljøledelse i henhold til kravene i ISO 

14001 – standarden og ble sertifisert av DNV-GL i august 2015.   

 

Som en del av foretakets styring med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en 

kartlegging og risikovurdering av forhold som kan påvirke det ytre miljø. Vesentlige 

miljøaspekter gjennomgås i forhold til lovkrav, tiltak for styring og kontroll og gir 

grunnlag for årlige miljømål som organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere 

negativ miljøpåvirkning. Foretakets miljøsystem og miljøprestasjoner følges opp og 

evalueres årlig i ledelsens gjennomgang for miljø. 

 

Sykehuspartner HFs ledelse vedtar årlig overordnede miljømål for å bedre foretakets 

miljøprestasjon og for å bidra til redusert negativ miljøpåvirkning. Redusere bruken av 

helse- og miljøfarlige kjemikalier, redusere CO
2
-utslipp, øke kildesorteringen av avfall 

og redusere papirforbruket er viktige helsefremmende miljømål fremover.  

Sykehuspartner HF skal i sin daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling ved å 

kontinuerlig redusere vår påvirkning på det ytre miljø. Foretaket skal overholde krav i 

ISO 14001, egne krav og myndighetskrav. 

Sykehuspartner HFs langsiktige miljøfokus skal sikre redusert miljømessig belastning 

i produksjon og leveranser av tjenester til helseforetakene i Helse Sør Øst.  

Miljøpolitikken skal innarbeides og følges opp i Sykehuspartner HFs mål- og 

strategiarbeid. 

Sykehuspartner HF skal ta vare på miljøet ved å: 

 Redusere energiforbruket i Sykehuspartner HF 

 Redusere miljøbelastningen gjennom miljøkrav i våre anskaffelser og leveranser til 

helseforetakene 

 Sikre kildesortering og gjenvinning av avfall 

 Redusere andelen av transport og reise med fossilt drivstoff. 
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Årsregnskap 2015 

 
Årsregnskapet 

I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at 

regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes 

at regnskapet gir et rettvisende bilde av Sykehuspartner HF’s drift og finansielle 

stilling pr. 31.12.2015. 

  

Styringsmål og resultat 

Sykehuspartner HFs styringsmål for 2015 har vært et årsregnskap med 30,0 millioner 

kroner i overskudd.  

 

Årsresultatet for 2015 ble et overskudd på 42,4 millioner kroner.  

 

 

Inntekter 

Basisrammen utgjorde 148 millioner kroner, annen driftsinntekt utgjorde 3.818,6 

millioner kroner. Finansielle inntekter 3,1 millioner kroner. 

 

Kostnader 

Driftskostnadene utgjorde 3 897,0 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 

28 % av totale driftskostnader (eksklusiv finans) og utgjorde 1096,9 millioner kroner. 

Øvrige kostnader utgjorde 2.800 millioner kroner, herav avskrivninger 734,5 millioner 

kroner og finanskostnadene utgjorde 30,4 millioner kroner.  

 

Balanse og likviditet 
Ved utgangen av 2015 har Sykehuspartner HF immaterielle eiendeler til en verdi av 

1829,5 millioner kroner. Teknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har 

en bokført verdi av 739,6 millioner kroner og anlegg under utførelse en verdi av 116 

millioner kroner. Det er fordringer for 862,3 millioner. Totale omløpsmidler er 981,7,4 

millioner kroner. Balansesummen pr. 31.12.2015 er på 3 686,2 millioner kroner. 

 

Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2015 er 706 millioner kroner. Total gjeld er 3593,7 

millioner kroner, og egenkapital er 92,5 millioner kroner. 

 

Sykehuspartner HF har pr. 31.12.2015 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 909 

millioner kroner, mens netto pensjonsforpliktelse er på 331,2 millioner kroner. 

Pensjonsforpliktelsene vil påvirke foretakets framtidige likviditet i form av 

innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2015 utgjør resultatført estimat- og 

planendringer -259,1 millioner. Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen 

tilsvarende. 

 

Ved utgangen av 2015 hadde foretaket en kontantbeholdning på 39,1 millioner kroner 

(inkludert skattetrekksmidler).  
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Disponering 

Årets overskudd på 42,4 millioner kroner overføres til “Annen egenkapital”.  

Sum egenkapital utgjør etter dette 116,9 millioner kroner.  

 

Kontantstrømanalyse 

Kontantstrømanalysen viser en total strøm fra investeringsaktiviteter på 1 196,9 

millioner kroner. Likviditetsreserven var på 329,15 millioner kroner 31/12-15. 

 

 

Markedsrisiko 

Sykehuspartner HF er eksponert mot valutarisiko gjennom innkjøp av varer og 

tjenester på det internasjonale markedet, men ikke i en vesentlig grad. Eksponeringen 

anslås til å være mindre enn 1 % av den samlede omsetning. Foretaket er i en posisjon 

hvor valutaeksponeringen vil bli absorbert i den daglige drift. 

Foretaket er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende 

rente.  

 

Kredittrisiko 

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses 

lav, da det historisk har vært lite tap på fordringer.  

 

Likviditetsrisiko 

Sykehuspartner HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er 

ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for 

kundefordringer opprettholdes. 

 

Avleggelse av regnskapet 

Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av 

vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og 

administrerende direktør er ikke kjent med forhold av betydning for å bedømme 

foretakets stilling utover det som fremgår av årsberetning og årsregnskap. 

 

Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuspartner HF ikke kan gå konkurs eller at 

gjeldsforhandlinger kan åpnes. 

 

Framtidsutsikter  
 

For å imøtekomme endringer som resultat av de ovennevnte drivkreftene, skal 

Sykehuspartner HF utvikle sin kapasitet og tilpasse sin faglige profil i de nærmeste 

årene gjennom å:   
 

 Øke leveransekraft til egen organisasjon for å kunne imøtekomme et stadig 

økende behov for IKT-støtte i pasientbehandlingsløp. Sykehuspartner HF vil 

sikre økt leveransekapasitet og kvalitet gjennom realisering av stordriftsfordeler 

knyttet til modernisering av infrastrukturen, sammen med standardisering av 

tjenester for å forenkle drift og forvaltning. Dette innebærer å strømlinjeforme 

og profesjonalisere egen organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, 

drive kontinuerlig forbedring og bruke markedet på en effektiv måte.  
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 Tilpasse dagens kompetanse for å sikre at Sykehuspartner HF til enhver tid er 

i stand til å skape verdi for kunden og være best på helseteknologi. 

Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og helserelatert kompetanse 

for å forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje og aktivt bidra til sin utvikling. 

Videre skal foretaket tilpasse kompetanse innenfor ledelse for å ivareta krav til 

nye styrings- og leveransemodeller og forsterket fokus på kontinuerlig 

forbedring og kvalitet.  

  

 Tilpasse dagens kultur slik at en “felles kundeorientert kultur” blir 

gjennomgående på tvers av hele organisasjonen.  
 

Forventet økonomisk utvikling 

Sykehuspartner HF finansieres via ulike modeller. IKT-området finansieres via 

tjenesteprismodell innført i 2014, HR Økonomi og Regnskap finansieres via pris pr 

Lønns- og trekkoppgave ut mot foretak samt basisrammefinansiering fra RHF. Innkjøp 

og Logistikk finansieres via basisramme fra RHF. 

 

Årsaken til resultatforbedring er at Sykehuspartner HF løpende gjennom året ikke har 

rekruttert i henhold til fastsatte rekrutteringsbudsjett, og har dermed opparbeidet et 

positivt avvik på personalkostnader. Sykehuspartner HF fikk ikke kompensert økte 

pensjonskostnader i 2015 med bakgrunn i at foretaket er et selvfinansierende HF. 

Sykehuspartner HF har absorbert kostnadsøkningen på ca. 19 MNOK inn i driften.  Til 

tross for færre ansatte enn opprinnelig plan har Sykehuspartner HF likevel klart å 

levere drift, endringer og prosjekter iht. plan, samtidig som salg av konsulenttimer er 

levert opp mot budsjett.  

 

Sykehuspartner HF har i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2016-2019 budsjettert med et 

nullresultat alle år frem til 2019. Det er satt et resultatkrav fra Helse Sør-Øst RHF på 

15 mill. i 2016. Det er forutsatt en gradvis nedtrapping av basisrammen til IKT fra 

Helse Sør-Øst RHF. I planperioden er det planlagt med en utflating av antall ansatte, 

noe som betyr at alle nye driftsoppgaver skal håndteres innenfor eksisterende rammer 

for bemanning. 

 

 

Personell- og kompetansebehov 

Sykehuspartner HF har stabil tilgang på arbeidskraft og spesialkompetanse, og relativt 

få rekrutteringsutfordringer. Bakgrunnen er følgende: 

 Sykehuspartner HF har et stort og kompetent fagmiljø og et viktig 

samfunnsoppdrag som tiltrekker seg søkere 

 Sykehuspartner HF er konkurransedyktig på lønn 

 Det er en stor utvikling innen feltet helse og teknologi som gjør at 

Sykehuspartner HF kan tilby en rekke faglig utfordrende arbeidsoppgaver 

 Sykehuspartner HF er sentralt lokalisert i byer med stabil tilgang til arbeidskraft 
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I 2015 er det gjennomført analyse av dagens kompetansebeholdning og 

kompetansebehov fram mot 2020, på grunnlag av strategiske føringer for Helse Sør-

Øst og Sykehuspartner HF.  

 

Individuell kompetanseutvikling er tema for alle ansatte som en del av 

medarbeidersamtalen, hvor de ansatte sammen med sin nærmeste leder utformer en 

individuell kompetanseutviklingsplan som er tråd med avdelingens og foretakets 

behov.  

 

Alle ansatte i Sykehuspartner HF har god tilgang til utvikling og etterutdanning i form 

av interne og eksterne opplæringstiltak. Sykehuspartner HF tilnærming til 

kompetanseutvikling er at kompetente medarbeidere og krevende arbeidsoppgaver 

sammen utgjør den beste arena for læring og utvikling.  

 

Som del av satsningen på mottak av nyansatte har Sykehuspartner HF etablert en felles 

plattform av obligatorisk basiskompetanse i form av e-Læringsmoduler og felles 

introduksjonskurs. Videre har Sykehuspartner HF tilrettelagt for strukturert 

kompetanseutviklingstiltak for å bygge kunde- og virksomhetsforståelse. Ansatte er 

ute på klinikkene og følger pasientforløpet gjennom ordningen “Skygg en kliniker” og 

inviterer klinikere fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten for å øke de ansattes 

kundeforståelse.  

 

I tillegg til interne tiltak tilbys en rekke eksterne kurs og sertifiseringer som skal 

understøtte ytterligere profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å 

bli en enda bedre partner for helsetjenester i utvikling. 

 

Det er samlet sett et godt arbeidsmiljø ved foretaket, og det jobbes godt med å utvikle 

Fremtidens Sykehuspartner for å være beredt på de endringer som kommer de 

nærmeste årene. Sykehuspartner HF skal utvikle seg i en mer tjenesteorientert retning, 

mer fokus på kundeorientering og mer bruk av markedet for å nå sitt målbilde frem 

mot 2020. Engasjerte ledere og ansatte er en forutsetning for å få til gode resultater. 

Sykehuspartner HF vil derfor fortsatt vektlegge videre utvikling av organisasjonen og 

arbeidsmiljøet.   

 

 

 

 

  

Styret vil rette en stor takk til foretakets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2015. 

 

Sykehuspartner HF, Drammen, 27.april 2016  

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Thomas Noel Bagley, styreleder    Bjørn Kristoffer Erikstein, nestleder 
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______________________________  _______________________________ 

Marianne van Den Houten Andreassen,   Marianne Elisabeth Johnsen, 

styremedlem      styremedlem  

   

 

 

______________________________  _______________________________ 

Hanne Gaaserød, styremedlem  Nanette Loennechen, ansattvalgt 

representant  

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Tatjana Katinka Schanche, ansattvalgt   Joachim Thode, ansattvalgt 

representant      representant 

  

 

 

 

  ______________________________ 

  Mariann Hornnes, administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørens anbefalinger 
Virksomhetsplanen gir en samlet fremstilling av de målkrav som er satt for Sykehuspartner 
for 2016. Videre gir den en beskrivelse av hvordan måloppnåelse og gjennomføring av tiltak 
følges opp gjennom året. 
 
Det innstilles til at styret godkjenner virksomhetsplan 2016.  
 

2. Bakgrunn 
Hensikten med virksomhetsplan for 2016 er å gi en samlet fremstilling av de målkrav som er 
satt for virksomheten i inneværende år, sammen med en beskrivelse av hvordan 
måloppnåelse og gjennomføring av tiltak følges opp gjennom året. 
 
Utgangspunkt for målkravene er: 

• Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst RHF 
• Sykehuspartners målbilde fram mot 2020, - brutt ned og operasjonalisert i form av 

mål for 2016 
• Restanser på mål for 2015 

Virksomhetsplanen gir et bilde av mål og planlagte aktiviteter ved inngangen av 2016. De 
viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være en fortløpende oppfølging og 
justering med henhold til eventuelle endringer i mål og krav gjennom året.  
 
Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god 
virksomhetsstyring “Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse 
Sør-Øst”. Videre foreligger det en føring i oppdragsdokumentet for 2016 at Sykehuspartner 
skal utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte strategier og mål. 
 
Vedlegg: 

1. Virksomhetsplan 2016  
2. Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuspartner HF 
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Virksomhetsplan 2016 

1 Hensikt 

Hensikten med virksomhetsplan for 2016 er å gi en samlet fremstilling av de målkrav som er satt for 
virksomheten i inneværende år, sammen med en beskrivelse av hvordan måloppnåelse og 
gjennomføring av tiltak følges opp gjennom året. 

Utgangspunkt for målkravene er: 

• Sykehuspartners målbilde fram mot 2020, - brutt ned og operasjonalisert i form av mål for 2016 
• Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst RHF 
• Restanser på mål for 2015 

Virksomhetsplanen gir et bilde av mål og planlagte aktiviteter ved inngangen av 2016. De viktigste mål 
og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være en fortløpende oppfølging og justering med henhold 
til eventuelle endringer i mål og krav gjennom året. 

Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god virksomhetsstyring 
“Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst”. 

Det er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategien for 
fellestjenester i foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst RHFs 
strategier og uttrykker eiers styringskrav og mål for Sykehuspartner for det kommende året. 
Sykehuspartner har et ansvar for å utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte strategier og 
mål 

2 Mål 2016 

Sykehuspartner sine mål for 2016 sikrer operasjonalisering av målbildet, sammen med oppdrag og 
bestilling gitt av Helse Sør-Øst RHF.  

2.1 Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF 

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2016. 
Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og 
ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i 
oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. 

Virksomheten i Sykehuspartner skal drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt kan nå 
nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de 
rammer og resultatkrav som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av 
foretaksmøtet. 

Sykehuspartner har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av regionens IKT-
løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Sykehuspartner har et særskilt ansvar for 
standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen og skal levere standardiserte IKT-løsninger 
av høy kvalitet. Konsolidering og sanering skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF og øvrige 
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helseforetak. Det pågår en prosess for etablering av eksternt partnerskap for fornying og drift av IKT-
infrastruktur. Dette vil kunne medføre endringer for Sykehuspartner både i forhold til samhandling med 
ekstern partner og innretning på bemanning og kompetanse internt i Sykehuspartner. I tillegg foreligger 
det spesifikke krav knyttet for innkjøp og Logistikk. 

Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartners virksomhet i 2016: 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Kostnadseffektiv drift 
3. Bedret bruker- og kundeopplevelse 
4. Gjennomføring av utvalgte prosjekter 

 
Sykehuspartners virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på 
grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og timepriser 
skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  

For 2016 stilles det krav om et positivt resultat på 15 millioner kroner. Sykehuspartner skal gjennom 
2016 synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. 

2.2 Mål besluttet for Sykehuspartner iht. målbilde 2020 

Sykehuspartner sitt målbilde er retningen foretaket skal følge frem mot 2020.  

 

Gjennom de tre fokusområdene leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi, -sammen 
med ett Sykehuspartner, skal forbedring og utvikling gjennomføres langs fire dimensjoner; 
Medarbeidere og ledere, interne prosesser, kunder og samfunnsoppdrag. Med utgangspunkt i målbildet 
er det definert mål for 2016.  
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De tre fokusområdene definerer Sykehuspartner sin kjernevirksomhet og legger føringer for hva 
Sykehuspartner skal fokusere på:   

Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 

Gjennom dette fokusområdet skal det sikres at stabilitet og leveransepresisjon er i henhold til avtalt 
tjenesteavtale med helseforetak og redusere antall kritiske hendelser. Tjenesteorientering skal være et 
gjennomgående prinsipp, og Sykehuspartner skal ha et godt driftskonsept og effektiv leveransemodell. 
For å kunne gjennomføre dette må Sykehuspartner profesjonalisere egen organisasjon, ha en tydeligere 
styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring og bruke markedet på en effektiv måte. Videre skal alle 
leveranser være avtaleregulert og Sykehuspartner skal ha fokus på enhetspris og kostnadseffektivitet. 

Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 

Sykehuspartner må synliggjøre merverdi for både helseforetak og pasient. Dette oppnås gjennom 
åpenhet mot kunden, effektive leveranser, ha klinikeren i fokus – virksomhetsforståelse og kunden må 
føle seg sett, hørt og forstått. Videre er det viktig at Sykehuspartner er en aktiv bidragsyter og kan 
videreutvikle tjenester sammen med kunden som igjen kan komme hele regionen til gode. For å 
realisere dette må det gis god styringsinformasjon og planer knyttet til arbeidet som gjøres mot kunden, 
ha en forutsigbar og omforent plan, samt inneha inngående kunnskap om kundens behov. Ansatte i 
Sykehuspartner må være tilgjengelige og kunne bistå med å løse små problemer i hverdagen gjennom å 
ha en gjennomgående kundeorientert kultur. Videre må kundekanalen og kundedialogen utvikles.  

Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 

Sykehuspartner skal være best og markedsledende innen helseteknologi. Sykehuspartner må legge til 
rette for å kunne dekke et fremtidig tjenestebehov sammen med kunden og understøtte 
helseforetakene. Sykehuspartner må bidra til vellykkede prosjektleveranser – spesielt til digital fornying 
og nye sykehusbygg. Sykehuspartner skal samtidig utvikle sitt ansvar i prosjekter og sikre at kompetanse 
og ressurser. Et viktig element er å bistå helseforetak med å ta ut gevinster. Vi skal bidra til gode 
forskningsresultater og støtte innovasjonsinitiativ.  

Ett Sykehuspartner 

Alle virksomhetsområdene skal bli ett Sykehuspartner og ha en gjennomgående kundekultur. 
Fundamentet for forbedring og utvikling er menneskene i organisasjonen. Stolte medarbeidere med god 
virksomhetsforståelse og rett kompetanse gir handlekraft, og sammen med gode ledere som viser vei og 
følger opp, kan virksomheten strekke seg mot sin visjon.  

2.3 Videre oppfølging av mål for 2015 

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at 
de er spesielt nevnt i årets oppdragsdokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som 
systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er 
gjennomført som forutsatt.  
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2.4 Tolkning og resultatkrav 

Målene for 2016 som er definert med bakgrunn i målbildet er videre avstemt med målkrav i 
oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst. Dette er gjort for å oppnå et samlet og omforent målregime for 
Sykehuspartner for 2016. 
 
Målkrav i oppdragsdokumentet er definert som førende, og danner utgangspunkt for måloppfølging 
gjennom konkretisering av styringsparametre og tiltak. Målene i oppdragsdokumentet adresserer godt 
Sykehuspartner sine langsiktige mål: 

 
Oppdragsdokumentets hovedmål 2016  

• Moderniserte, konsoliderte og kostnadseffektive tjenester 
> Mål 2016: Kostnadseffektiv drift 

• Forutsigbare leveranser med riktig kost og kvalitet 
> Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser 

• Muliggjøre trygg og effektiv pasientbehandling 
• Øke mulighet for gevinstuttak hos kundene 
• Økt leveransekraft gjennom bedre kapasitetsutnyttelse  

> Mål 2016: Bedret bruker- og kundeopplevelse 
• Moderniserte, konsoliderte og kostnadseffektive tjenester 
• Bidra til forskning og innovasjon i samarbeid med kundene 
• Dedikere kapasitet og kompetanse til å utnytte ny teknologi  

> Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter 
• Tjenesteorientering som gjennomgående prinsipp 
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> Mål 2016: Sykehuspartner skal etablere forvaltning som understøtter behovet for helhetlige 
tjenesteleveranser, herunder ivaretar gjennomgående arbeidsprosesser på tvers av ulike løsninger. 
I første omgang gjelder dette ende-til-ende ansvar for løsninger ved Sykehuset Østfold.   

 
Ikke dekket av oppdragsdokumentet 
• I tillegg fokuserer Sykehuspartner på å tilrettelegge organisasjon og interne prosesser for å nå sitt 

langsiktige målbilde  

2.4.1 Leveransekraft - Mål 2016: Kostnadseffektiv drift 

 

2.4.2 Leveransekraft -Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser 
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2.4.3 Leveransekraft - Mål 2016: Tjenesteorientering som gjennomgående prinsipp 

 

2.4.4 Verdi for kunden - Mål 2016: Bedre bruker- og kundeopplevelse 

 

2.4.5 Best på helseteknologi -Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter 
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2.4.6 Øvrige krav i OBD 

 

2.4.7 Spesifikke mål for IOL 

 

2.4.8 Ett Sykehuspartner 
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3 Målstyring og rapportering 

3.1 Målstyring 

Målene for virksomheten er operasjonalisert gjennom styringsparametre og tiltak som skal følges opp 
gjennom 2016. Videre vurderes risiko med henhold til måloppnåelse.  

 
 
Mål, styringsparametre, tiltak i handlingsplan, samt risiko samles i ett dashboard som viser en 
overordnet vurdering av måloppnåelse. 
 
I tillegg til dashbordet gjennomføres det en «tematisk rapportering»: 

• For kostnadseffektivisering skal det lages en overordnet plan som ivaretar alle kravene fra 
oppdragsdokumentet samlet. Planen vil gi klare føringer til kravene til de ulike 
virksomhetsområdene. Planen eies av Økonomi direktør. 

• For leveranseforutsigbarhet skal det lages en leveranseplan på tvers av SP (ikke per kunde). 
Planen eies av Kundedirektør. 

• For transformasjon av SP skal en rekke prosjekter styres av programmet Fremtidens 
Sykehuspartner (FSP). Transformasjonsplanen eies av FSP/AD.  

3.2 Handlingsplan 

Det skilles klart mellom styringsparametre og tiltak i målarbeidet. Tiltak som iverksettes for å nå mål 
beskrives i en samlet handlingsplan, sammen med en fortløpende statusvurdering. Beskrivelse og status 
på det enkelte tiltak ajourholdes av linjen. Handlingsplanen vil også inneholde beskrivelser av 
hovedaktiviteter i programmet Fremtidens Sykehuspartner. 

3.3 Risikostyring 

Risikostyring inngår som del av målstyringen og skal bidra til å sikre kontroll på forhold som kan medføre 
hindringer i måloppnåelse. 
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Risikostyring gjennomføres som en styrt prosess som en integrert del av virksomhetsstyringen, og er en 
vurdering av risiko for hendelser som kan hindre måloppnåelse: 

 

Styringssyklus for risikostyringen:  

• Virksomhetsområdenes riskobilde revideres tertialvis (risikoregistre i VO)  
• Helhetlig risikobilde for Sykehuspartner revideres tertialvis 
• Overvåking av risikoene og oppfølging av risikoreduserende tiltak gjøres månedlig på det 

organisatoriske nivået risikoene tilhører. 
 
Aktuelle risikoområder vurderes ut fra sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe, samt vurdering av 
konsekvens av eventuell hendelse. Hvert aktuelle risikoområde skal videre spesifiseres med et 
faktagrunnlag, og inneholde foreslåtte og/eller iverksatte tiltak, samt en vurdering av risiko etter 
forventet effekt.  

Sannsynlighetsskala i risikomatrisen 

Verdi Benevning  Betydning  Forklaring  

1 Meget liten 0 – 10 % sannsynlighet Blir overrasket om det skjer 

2 Liten 10 – 35 % sannsynlighet Tror ikke det vil skje 

3 Moderat 35 – 65 % sannsynlighet Kan skje 

4 Stor 65 – 90 % sannsynlighet Tror det vil skje 

5 Svært stor 90 – 100 % sannsynlighet Blir overrasket om det ikke skjer 
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Konsekvensskala i risikomatrisen  

Konsekvens på risiko for de identifiserte områdene vil vurderes iht. følgende kriterier og 
konsekvensskala: 

Benevning  Økonomi Kvalitet Pasientsikkerhet 

Marginal (1) 5  MNOK < 0 Enkeltansatte hos HF er misfornøyde 
Ubetydelig pasientskade, 
ubetydelig endring i 
pasientens tilstand 

Liten (2) 
5 MNOK  - 
10 MMOK 

HF tar opp saken på saksbehandler-nivå 
Lavere enn interne ambisjoner i 
Sykehuspartner 

Mindre alvorlig 
pasientskade, mindre 
alvorlig  endring i pasientens 
tilstand 

Moderat (3) 
10 MNOK  - 
20 MMOK 

HF-ledelse tar opp saken med 
Sykehuspartner 
Litt dårligere enn avtalt / SLA 

Alvorlig pasientskade, 
alvorlig endring i medisinsk 
tilstand 

Alvorlig (4) 
20 MNOK – 
40 MNOK 

HF krever endring i rutiner/praksis hos SP 
og/eller setter tidsfrister 
Vesentlig dårligere enn avtalt / SLA 

Svært alvorlig pasientskade, 
fare for tap av liv 

Svært alvorlig (5)   40 MNOK + 
HF eskalerer til RHF-et , som tar opp saken 
med Sykehuspartner 
Tjenesten som leveres blir ikke akseptert 

Tap av liv 
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4 Rapportering 

Måloppnåelse og status på tiltak presenteres gjennom tre dimensjoner: 

• Som grunnlag for all rapportering er det definert en fast basis. Denne vil ha en månedlig 
frekvens, og vil danne utgangspunkt for fast månedlig rapportering.  

• For hvert tertial utarbeides et fast tillegg som gir status på delområder innenfor virksomheten, 
og hvor det ikke er relevant med en hyppigere frekvens på statusrapportering.   

• Årlig rapportering vil være basert på samme grunnlag som rapportering for 3. tertial, men vil i 
sin helhet være fokusert på status for året som helhet. 

 

 

4.1 Virksomhetsrapport - måned 

Fast månedlig basis vil inneholde følgende hovedelementer: 

• Dashboard: Samlet oversikt med oppsummering av status på målkrav, tiltak og risiko. 
• Økonomi: Overordnet bilde av sentrale kostnads- og inntektsparametre 
• Tjenesteleveranser: Oversikt over sentrale elementer i tilknytning til leveranse, som bla. 

tjeneste- og endringsvolum, leveranseplan, ressursbruk, utvikling av SLA-krav, driftsstabilitet 
• Leveranser til Digital fornying: Status på virksomhetens evne til å levere på utvalgte prosjekter 
• Medarbeidere og organisasjon: Status på organisasjonens «helsetilstand» som bla. sykefravær 

og turnover 
• Tiltaksliste: aktivitetsoversikt med avgrenset fokus på aktuell periode - forrige periode –neste 

periode 
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4.2 Virksomhetsrapportering – tertial 

Tertialvis tillegg vil inneholde følgende hovedelementer: 

• Administrerende direktørs vurdering: Samlet overordnet vurdering av status med eventuelle 
anbefalinger til tiltak knyttet til målstyringen 

• Prognose: Forventet utvikling for neste periode innen områder som økonomi og 
leveransepresisjon 

• Kostnadseffektivitet: Enhetlig og samlet status mht. kostnadseffektiviseringsplan 
• Kunde-/ brukertilfredshet: Status på brukertilfredshet (tjenesterettet) og kundetilfredshet 
• Organisasjon og endringsledelse: Status på tiltak knyttet til målbilde 2020, organisert gjennom 

programmet Fremtidens Sykehuspartner, bla. tjenesteorientering og ekstern partnerskap 
• Risiko: Risikovurdering mht. måloppnåelse 
• Øvrige mål fra oppdragsdokumentet og andre rammeverk: rapportering på tiltak uten 

styringsparametre (Organisatoriske krav og rammebetingelser), samt bla. HMS/ytremiljø 
• Revisjonsavvik: Status på tiltak for å lukke revisjonsavvik 
• Innkjøp og Logistikk: Rapportering på spesifikke mål for Innkjøp og Logistikk 
• Sikkerhet (kvartalsvis): Rapportering av sikkerhetsavvik, samt fremlegging av tiltak til beslutning 

4.3 Virksomhetsrapport - årlig 

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende melding 
til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er det lagt til 
grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. I årlig melding 
skal det rapporteres på hvordan Sykehuspartner har fulgt opp Mål 2016 og Styringsparametre 2016. 
Gjennom målstyringen legges det opp til en systematisk oppfølging gjennom året, og som vil resultere i 
en samlet status på mål og tiltak ved årsslutt. I tillegg vil det gjennomføres fagrapportering innenfor 
områder som Sikkerhet, miljø og HMS. 

5 Lederavtaler 

Lederavtalen i Sykehuspartner skal sikre og styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og 
lederutvikling ved å: 

• Tydeliggjøre Sykehuspartners forventninger og krav til sine ledere 
• Klargjøre lederrollen og lederansvaret utfra gjeldende fullmaktsstruktur 
• Forenkle styring og delegering 
• Sikre utvikling gjennom tilbakemelding 
• Forsterke fokus på lederskap 

Alle ledere i Sykehuspartner skal ha en lederavtale som gjelder for ett år av gangen. Lederavtalen 
utarbeides og undertegnes i egen samtale. Leder og overordnet leder formulerer konkrete mål for 
personlig lederutvikling og virksomhetsspesifikke mål. Disse målene skal underbygge Sykehuspartners 
virksomhetsmål. Viktige rammebetingelser til lederavtalen er fullmaktstrukturen og lederplattformen. I 
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evaluering av måloppnåelse er det nødvendig å bruke dokumentasjon fra måloppfølging, 
kundeundersøkelser, leveransestatistikk og annen relevant dokumentasjon.  

6 Årshjul 

Aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring i Sykehuspartner er oppsummert i følgende årshjul: 
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1 Innledning - overordnede føringer 
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2016. 
Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer 
og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-
Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. 
Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og 
grunnlaget for disse. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes 
som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke 
er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene 
vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av 
helseforetaket. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil følge opp punktene under Mål 2016 i de faste oppfølgingsmøtene med 
Sykehuspartner. Disse punktene skal også rapporteres i årlig melding 2016. 
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede 
målsetninger. Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende 
overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 
vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker 
organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 
Virksomheten i Sykehuspartner skal drives med sikte på at helseforetakene kostnadseffektivt kan 
nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger 
innenfor de rammer og resultatkrav som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger 
fattet av foretaksmøtet. 
 
Sykehuspartner har som oppgave å sørge for effektiv og stabil drift og forvaltning av regionens 
IKT-løsninger og skal sørge for at stordriftsfordeler realiseres. Sykehuspartner har et særskilt 
ansvar for standardisering og konsolidering av applikasjonsporteføljen og skal levere 
standardiserte IKT-løsninger av høy kvalitet. Konsolidering og sanering skal skje i samråd med 
Helse Sør-Øst RHF og øvrige helseforetak. Sykehuspartner skal stille nødvendig kompetanse og 
kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, 
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etter bestilling fra Digital fornying. Sykehuspartner har ansvar for å sikre godt og effektivt mottak 
fra prosjekt til forvaltning og drift. Eventuelle andre oppgaver og fellestjenester skal kun etableres 
og leveres etter bestilling fra eier. 
 
På samme måte som for de øvrige helseforetakene stilles det krav til årlig effektivisering i 
Sykehuspartner. Disse kravene omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke 
minst at Sykehuspartner kan identifisere, realisere og dokumentere fallende enhetskostnader 
innen alle sine leveranseområder. 
 
Det er det regionale helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategien for 
fellestjenester i foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst 
RHFs strategier og uttrykker eiers styringskrav og mål for Sykehuspartner for det kommende 
året. Sykehuspartner har et ansvar for å utvikle en årlig virksomhetsplan for å realisere pålagte 
strategier og mål. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra departementet skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten: 
 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst RHF skal legges til grunn for utvikling 
av tjenesten: 
 

• Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 
(jf. sak 027-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 

• Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst (jf. sak 029-2015 i 
styret for Helse Sør-Øst RHF) 

• Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (jf. sak 032-2015 i styret for Helse Sør-Øst 
RHF) 

• Rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst (jf. sak 067-2015 i styret 
for Helse Sør-Øst RHF) 

• Oppdatert regional IKT-strategi (jf. sak 086-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 
• Regional forsknings- og innovasjonsstrategi med tilhørende handlingsplaner 

 
Sykehuspartner har gjennomgått en betydelig vekst og er i dag et selskap hvor drift, forvaltning 
og utvikling av systemtjenester utgjør hovedtyngden av virksomheten. Samtidig er regionen i 
prosess for etablering av eksternt partnerskap for fornying og drift av IKT-infrastruktur. Dette vil 
kunne medføre endringer for Sykehuspartner både i forhold til samhandling med ekstern partner 
og innretning på bemanning og kompetanse internt i Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF vil 
komme tilbake til dette når endelig beslutning er fattet i løpet av 2016. 
 
Følgende hovedprioriteringer gjelder for Sykehuspartners virksomhet i 2016: 
 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Kostnadseffektiv drift 
3. Bedret bruker- og kundeopplevelse 
4. Gjennomføring av utvalgte prosjekter 

 
Dette konkretiseres gjennom mål og KPIer for 2016, jf. kapittel 3 og 4 i dette dokumentet. 
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De regionale helseforetakene har etablert et felles eid nasjonalt helseforetak for innkjøp og 
logistikk, Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF har hovedkontor i Vadsø, med regionkontorer 
plassert i de enkelte helseregionene. Dette skal samle innkjøpskompetansen nasjonalt, slik at den 
kan komme alle helseregionene til gode. Alle regioner skal overføre nøkkelkompetanse til det nye 
foretaket. Sykehuspartner besitter en vesentlig del av regionens kompetanse på dette området, og 
vil omfattes av en kommende virksomhetsoverdragelse. Hvilken kompetanse som skal overføres 
vil avklares gjennom en prosess med Sykehusinnkjøp HF, Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner. Sykehuspartner må gjennomføre forberedende aktiviteter for å møte en 
virksomhetsoverdragelse på en effektiv måte. Frem til virksomhetsoverdragelse vil ordinær drift 
videreføres. 
 
Det legges til grunn at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag 
og bestilling 2016 slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og 
organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak. 
 
Det må påregnes at det i løpet av 2016 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse 
vil bli gitt Sykehuspartner i foretaksmøter. Når tilleggsdokument til oppdragsdokument for Helse 
Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte for det regionale helseforetaket foreligger i juni 2016, 
vil det bli utarbeidet et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det er viktig at disse 
styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 
 
 

2 Tildeling av midler 
Drift og investering 
Sykehuspartners virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på 
grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og time- 
og enhetspriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal budsjettere og 
rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse Sør-Øst RHF. Verdivurdering av 
balanseposter i Sykehuspartner skal skje i samråd med Helse Sør-Øst RHF. Vedtatt finansstrategi 
for Helse Sør-Øst gjelder for Sykehuspartner. 
 
Enkeltstående prosjekter der helseforetakene skal bidra med finansieringsmidler skal formaliseres 
forut for oppstart av prosjektene gjennom inngåelse av låneavtaler mellom det respektive 
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF. Videre vil det inngås en tilhørende låneavtale mellom Helse 
Sør-Øst RHF og Sykehuspartner. 
 
Helse Sør-Øst RHF kan yte basisrammefinansiering av enkelte områder av Sykehuspartners 
virksomhet. Det besluttes i det enkelte års budsjett hvilke områder dette dreier seg om samt 
størrelsen på finansieringen. 
 
Sykehuspartner skal i prosessen med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter 
bidra til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer 
som regionen gjennomfører gjennom Digital fornying og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner. 
 
For 2016 er basisrammefinansieringen fra Helse Sør-Øst RHF 51,3 millioner kroner. Dette utgjør 
en delfinansiering av Sykehuspartners tjenester. For IKT-området er det avtalt en årlig 
nedtrapping av basisrammefinansieringen med 10 millioner kroner (ut fra 2014-nivå på 50 
millioner kroner) over 5 år, hvor 2018 er siste år med basisrammefinansiering. For HR-området 
er det avtalt en årlig nedtrapping lik reduksjonen i årlige avskrivninger på opprinnelig kostpris. 
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Det forventes at ressurser fra Sykehuspartner virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF i 2016. 
Av denne grunn vil 61 millioner kroner reserveres i Helse Sør-Øst RHF for finansiering av 
innkjøpsvirksomheten. Inntil virksomhetsoverdragelse har funnet sted, vil Helse Sør-Øst RHF 
overføre 1/12 av dette beløpet per måned. 
 
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Sykehuspartner i 2016, beløp i 
1000 kroner: 
 
Sykehuspartner 2016 
Basisramme 2015 148 100  
Justering basisramme 2016 som i 
ØLP -25 500  
Overført RHF- tilgjengelighet -11 000  
Overført RHF- IOL -61 000  
Pris- og lønnsvekst 686  
Basisramme  51 286  
 
Mål 2016 

• Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere 
kostnadseffektivitet og kvalitet. 

• Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det samlede kostnadsnivået og ikke 
minst at Sykehuspartner kan identifisere, realisere og dokumentere fallende 
enhetskostnader innen alle sine leveranseområder. 

 
Resultat 
Det årlige resultatkravet til Sykehuspartner representerer et krav til effektivisering og sparing. 
Oppspart likviditet kan bare disponeres etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål 2016 

• Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner kroner for 2016 
 
Likviditet og investeringer 
Helse Sør-Øst RHF har etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for 
å kunne finansiere pågående og fremtidige strategiske satsninger og felles regionale 
utviklingsprosjekter. For Sykehuspartner vil dette si at foretakets likviditet tilsvarende totale 
avskrivninger tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF månedlig. 
 
Sykehuspartner tildeles likviditet til driftsinvesteringer med totalt 150 millioner kroner. Øvrig fri 
likviditet, med unntak av avdrag på lokale IKT-lån, tilbakebetales Helse Sør-Øst RHF månedlig. 
 
Sykehuspartner skal etterleve foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring. 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
Helse Sør-Øst RHF vil kunne gi kortsiktig, rentebærende driftskreditt i henhold til fastsatt rutine 
og lånerammer dersom likviditetssituasjonen for Sykehuspartner tilsier dette. Eventuelt behov for 
utvidet driftskreditt skal tas opp med Helse Sør-Øst RHF i god tid. Det skal fremlegges 
tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. 
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3 Aktivitet 
Fire hovedprioriteringer ligger til grunn for å realisere ønsket utviklingsretning for 
Sykehuspartner i 2016, jf. kapittel 1.1. Målene for 2016 utgjør en operasjonalisering av disse 
hovedprioriteringene: 
 
Mål 2016 
 
Stabile tjenesteleveranser 

• Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte SLAer. 
• Sykehuspartner skal levere forespurt IKT-utstyr innenfor avtalte leveransetider 
• Sykehuspartner skal implementere regional prioriteringsmodell for tjenesteendringer og 

sikre effektiv implementering av prioriterte endringer innenfor etablert kapasitetsramme 
• Sykehuspartner skal etablere avvikssystem for informasjonssikkerhet som på en 

funksjonell måte kan fungere sammen med i øvrige helseforetaks avvikssystem, slik at 
avvik kan følges opp på en effektiv og oversiktlig måte 

• Sykehuspartner skal arbeide for å bedre sikkerhetskulturen i egen organisasjon slik at 
forvaltning og drift gjennomføres på en robust og sikker måte. 

• Sykehuspartner skal etablere forvaltning som understøtter behovet for helhetlige 
tjenesteleveranser, herunder ivaretar gjennomgående arbeidsprosesser på tvers av ulike 
løsninger. I første omgang gjelder dette ende-til-ende ansvar for løsninger ved Sykehuset 
Østfold. 

 
Kostnadseffektiv drift 

• Sykehuspartner skal gjennom standardisering og kontinuerlig forbedring synliggjøre 
fallende enhetskostnader for tjenesteleveranser innen drift og forvaltning 

• Sykehuspartner skal, i samråde med eier, aktivt utnytte det eksterne markedet.. . 
• Sykehuspartner skal aktivt arbeide for å øke automatiseringsgrad og selvbetjening innen 

brukerstøtte 
• Sykehuspartner skal aktivt rasjonalisere og reforhandle avtaler for å redusere avtale- og 

tjenestekost 
• Sykehuspartner skal etablere tiltak som sikrer kontroll over lisensiert software som 

forvaltes av Sykehuspartner. Redegjørelse for hvordan slik kontroll skal sikres skal 
oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2016 

• Sykehuspartner skal aktivt arbeide for en konsolidering og sanering i 
applikasjonsporteføljen i samarbeid med Helse Sør Øst RHF og helseforetakene. 

• Sykehuspartner skal gjennom 2016 innføre hensiktsmessig metodikk for benchmarking av 
KPIer for å vurdere kostnadseffektivitet. Helse Sør-Øst RHF skal ha oversendt plan for 
arbeidet innen 1. april 2016 

 
 
Bedret bruker- og kundeopplevelse 

• Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling på samlet brukertilfredshet gjennom 2016 
• Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling av den overordnede kundetilfredsheten 

gjennom 2016 
• Sykehuspartner skal vise en positiv utvikling av den overordnede kvaliteten på 

kundeservice 
 
Gjennomføring av utvalgte prosjekter 
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• Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig kompetanse iht bestilling fra Helse Sør-Øst 
RHF og Digital fornying 

• Sykehuspartner skal tilrettelegge for implementering av eksternt partnerskap for 
infrastruktur og iverksette dette når beslutning i Helse Sør-Øst RHF er fattet 

• Sykehuspartner skal sikre prosesskvaliteten og øke profesjonaliteten i 
prosjektgjennomføringen. Sykehuspartner skal ta et større ansvar for kvaliteten i 
prosjektgjennomføringen, herunder kontinuerlig forbedring av verktøy og metodikk. Plan 
for dette skal utarbeides i samråde med eier innen 1. mars 2016 

 

3.1 Spesifikke mål for innkjøp og logistikk 
Sykehuspartner skal videreutvikle og forankre kategoriarbeidet for tidligere tildelte kategorier 
som: IKT, helsetjenester, kirurgiske produkter og medisinsk forbruksmateriell. Sykehuspartner 
skal videre drive kontinuerlig forbedringsarbeid og ivareta ansvaret for drift og økonomi for 
Helse Sør-Øst Forsyningssenter. 
 
Mål 2016 

• Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av regionalt målbilde for vareforsyning. 
• Sykehuspartner skal etablere en utviklingsplan for “innkjøpsportalen” i samråd med Helse 

Sør-Øst RHF. Innføring av register for etablering og vedlikehold av kategoristruktur, og 
utvidelse for å dekke nye behov for datafangst i forbindelse med utvikling av nøkkeltall, 
skal ha prioritet. Utviklingsplanen skal ferdigstilles innen 1. mai 2016. 

• Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse som pilot i 
Leverandørutviklingsprogrammet. 

• Sykehuspartner skal utvikle og forankre, i foretaksgruppen, en plan for utvidelse av 
sortimentet levert fra Helse Sør-Øst Forsyningssenter slik at dette også kan dekke behov 
utover det som er tilgjengelig på helseforetakenes varelager. 

• Sykehuspartner skal etablere rutiner for systematisk oppfølging av avtaleimplementering i 
helseforetakene og tap av gevinster ved forsinket implementering. 

• De regionale helseforetakene har etablert Sykehusinnkjøp HF. Det planlegges at 
innkjøpsfunksjonene i Sykehuspartner skal virksomhetsoverdras til det nye helseforetaket 
tidlig i 2016. Det vises til protokoll fra foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF 25. januar 
2016, sak 4. 
- Helse Sør-Øst RHF skal avklare omfanget av virksomhetsoverdragelse fra 

Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp HF. Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet 
samt delta i forberedelser til virksomhetsoverdragelsen etter avtale med 
Sykehusinnkjøp HF. 

- Sykehuspartner skal fortsette daglig drift frem mot virksomhetsoverdragelsen til 
Sykehusinnkjøp HF. I denne perioden skal det ikke foretas disposisjoner som på 
binder opp det nye helseforetaket. 

 
Målkrav innen innkjøp og logistikk vil videreføres til Sykehusinnkjøp etter gjennomført 
virksomhetsoverdragelse. 
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4 Styringsparametre og resultatkrav 2016 
 
 Måles ved Målsetning 2016 

Stabile tjenesteleveranser 
Antall kritiske hendelser 1A Antall hendelser rapportert til Service 

Desk kategorisert som 1A [Kritisk (1) 
hastesak (A)] i henhold til "Service 
Level Agreement" (SLA) mellom SP 
og HF 

Reduksjon med 20 % fra 
2015 

Leveringstid innenfor SLA Bestillinger fra Helseforetakene levert i 
henhold til tidsfrister spesifisert i 
"Service Level Agreement" (SLA) 
mellom SP og HF  

Ingen brudd 

Pålitelighet i tjenesteendringer Antall tjenesteendringer gjennomført 
iht. avtalt leveringsdato 

15 % økning i antall 
leverte tjenesteendringer 
iht. avtalt leveringsdato 
(definert i omforent 
kundeplan) 

Informasjonssikkerhet  Antall avdekkede alvorlige avvik fra 
informasjonssikkerhets-bestemmelser 
som fortsatt ikke er utbedret 

Alvorlige avvik meldt inn 
frem til 2015 skal enten 
være lukket eller 
forpliktet plan for lukking  

Kostnadseffektiv drift 
Total IT kost per arbeidsflate Total IT kostnad (Driftskostnader / 

antall arbeidsflater) 
Dokumentert reduksjon 
fra 2015 

Løpende infrastrukturkost/ total 
IKT-kost 

Driftskostnader, 
Arbeidsflate, Datasenter, Nettverk, 
og Telekom / Total IT kostnad 
(operasjonelle kostnader) 

Dokumentert reduksjon 
fra 2015 

Administrasjonseffektivitet Administrative timekostnader og 
totale reisekostnader/totale 
lønnskostnader 

Dokumentert reduksjon 
fra 2015 

Automatiseringsgrad Antall henvendelser til kundeservice 
som avsluttes uten menneskelig 
intervensjon/ totalt antall 
henvendelser 

20 % økning fra 2015 

Avtalekostnad Totale kostnader for alle avtaler Samlet besparelse på 50 
MNOK i 
kostnadsreduksjon 

Lisenskostnad Dokumenterte lisenskostnader / totale 
lisenskostnader 

Kontroll på lisenskost 
(resultatkrav: 100 %) 

Kostnadseffektivitet i 
lønnsproduksjonen 

Dokumenteres årlig gjennom 
beregning av antall lønns- og 
trekkoppgaver per årsverk i 
lønnsproduksjonen 

970 lønns- og 
trekkoppgaver pr årsverk 

Bedret bruker- og kundeopplevelse 
Temperaturmåling 
brukertilfredshet 

SP temperaturmåling: tilfredshet med 
løsning av innmeldte saker 

Forbedring med 5 % fra 
2015.  

Resultat på regelmessige SP kunderapport – måling på Forbedring med 5 % 
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 Måles ved Målsetning 2016 

kundemålinger av 
totalopplevelse med 
Sykehuspartner 

kundetilfredshet for alle kunder gjennom året  

Saker løst i første kontakt 
kundeservice 

Resultater for overordnet 
kundetilfredshet skal vises både som 
aggregerte tall for foretaksgruppen 
som helhet og fordelt pr helseforetak 

90% saker løst i første 
kontakt med 
kundeservice. 

Gjennomføring av prioriterte prosjekter 
Levert kapasitet iht. bestilling Antall timer fakturert fra 

Sykehuspartner / antall timer i 
bestillinger til Sykehuspartner 

97 % levert i henhold til 
bestilling. 

Faktureringsgrad Antall fakturerte timer på prosjekter / 
total antall tilgjengelige arbeidstimer til 
prosjekttjenester (inkl. overhead). 
Totalt for alle foruten de tjenester som 
er rammefinansiert.  

77 % av total kapasitet i 
prosjekttjenester inkl. 
overhead 

Kvalitet i prosjektledelse Antall avvik fra gjeldende prosedyrer 
og metodikk 

Mindre enn 10 % avvik i 
kvalitetskontroll ved 
faseovergang for 
prosjekter 

Spesielle styringsparametere innen innkjøp og logistikk 
Måle og rapportere ledetider og 
ressursbruk i regionale 
anskaffelsesprosjekter 

Registrering av tider og ressursforbruk 
for alle regionale anskaffelser i 
innkjøpsportalen 

Etablert baseline og 
konkrete målsettinger for 
2017 med utgangspunkt i 
anskaffelsesplan for 2017 

Effekter og gevinster av arbeidet 
med regionale 
anskaffelsesprosjekter 

Registrering av estimerte gevinster for 
alle regionale anskaffelser per 
helseforetak i innkjøpsportalen  

Etablert baseline og 
konkrete målsettinger for 
2017 med utgangspunkt i 
anskaffelsesplan for 2017 

Modell for tjenesteprising for 
innkjøp og logistikk skal 
etableres av Sykehuspartner i en 
dialog med Helse Sør-Øst RHF, 
slik at denne er klar for 
implementering i 2017 

Tjenesteprisingskonsept er utviklet og 
godkjent av Helse Sør-Øst RHF 

Ferdigstilt 

Koordinere, administrere og 
videreutvikle konseptet for 
kompetanseutvikling i samråd 
med Helse Sør-Øst RHF 

 Utviklet og gjennomført 
kurs i modul 3 og 4  

 
 
  

10 



5 Organisatoriske krav og rammebetingelser 
Regjeringens eierskapspolitikk 
Sykehuspartner skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk 
(jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Sykehuspartner skal føre 
en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden 
og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår. 
 

Nasjonal helse- og sykehusplan 
Forslagene som er lagt fram i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019) vil få stor innvirkning på virksomheten i de regionale helseforetakene og underliggende 
virksomheter. Stortinget skal behandle meldingen våren 2016. Sykehuspartner må gjøre seg kjent 
med innholdet i meldingen. 
 

Deltakelse i utviklingsarbeid 
Det forutsettes at de regionale helseforetakene bidrar i utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten 
som er gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Når 
det er nødvendig forutsettes det at Sykehuspartner bidrar med fagressurser etter nærmere 
forespørsel fra Helse- Sør-Øst RHF. 
 
Pasientsikkerhet 
Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styret for Sykehuspartner skal ha 
en aktiv rolle for å sikre at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige 
retningslinjer, standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. 
 
Lærings- og forbedringstiltak 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er viktig både av hensyn til pasienter og ansatte. Helse Sør-Øst 
RHF understreker betydningen av å arbeide med lærings- og forbedringstiltak og tiltak på 
systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. 
 
Innføring av nøytral merverdiavgift 
Regjeringen tar sikte på å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene fra 1. 
januar 2017. Det legges til grunn at Sykehuspartner ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med 
intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift. 
 
Rekruttering og utvikling av kvinnelige ledere 
Spesialisthelsetjenesten er en sektor med høy kvinneandel. Virksomheter innen 
spesialisthelsetjenesten bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige 
ledere, spesielt på toppledernivå. 
 
Mål 2016: 

• Sykehuspartner skal bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på 
toppledernivå. 
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Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
Det er av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med informasjonssikkerhet. 
Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet for 
medisinsk-teknisk utstyr (Dokument 3:2 (2015–2016) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper for 2014) påpeker flere avvik. 
 
Det skal etableres rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr 
blir meddelt til alle helseforetak og leverandører. De regionale helseforetakene skal i samarbeid 
vurdere organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og øvrige enheter innen IKT for å 
sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer. 
Sykehuspartner skal etter nærmere avtale ta del i dette arbeidet. 
 
Mål 2016: 

• Sykehuspartner skal etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av 
avvikene, som Sykehuspartner har ansvar for, påpekt i Riksrevisjonens rapport om 
helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 

• Sykehuspartner skal etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og 
medisinsk-teknisk utstyr blir meddelt til alle helseforetak og leverandører. 

 
Beredskap 
Det er tidligere stilt krav om at helseforetakene skal ha oppdaterte beredskapsplaner som 
omfatter systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, og systemer for effektiv, 
koordinert ressursdisponering ved kriser. Planene skal være koordinerte mellom berørte parter og 
det skal gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser. Helsedirektoratet har fått en ny rolle som 
statlig samvirkepartner i redningsledelsen ved hovedredningssentraler og i lokale 
redningssentraler. De regionale helseforetakene får et delegert ansvar fra Helsedirektoratet i 
denne forbindelse. 
 
Mål 2016: 

• Sykehuspartner skal videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god 
beredskap for kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og 
systemene er koordinert med berørte parter, og gjennomføre øvelser regelmessig. 

• Sykehuspartner skal rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og 
forebyggende sikkerhet. 

 
Digitalisering av prosesser og dokumentasjon for bygg og eiendom - 
ByggIT 
 
Helse Sør-Øst RHF legger til rette for effektivisering av forvaltning, bygging og drift av 
sykehusbygg gjennom god infrastruktur og åpne løsninger for samhandling med alle aktører (inkl 
BIM). Dokumentasjon skal være tilgjengelig i alle faser av byggets levetid. 
 
Mål 2016: 

• Sykehuspartner skal avsette ressurser for deltagelse i ByggIT- prosjektet. 
 
Helsenorge.no 
Det nasjonale nettprosjektet for spesialisthelsetjenesten skal fram mot 2017 utvikle felles 
nettløsning som skal være en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal bidra med fagressurser inn i dette arbeidet fram til lansering, 
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samt med fagressurser i videreutvikling av fellesløsningen på helsenorge.no-plattformen. Den 
regionale utviklingen av pasientrettet nettinformasjon og innbyggertjenester skal samordnes og 
utvikles innenfor rammen av regionale og nasjonale føringer og prioriteringer. 
 
Mål 2016: 

• Sykehuspartner skal delta i arbeidet med videreutvikling av fellesløsningen på 
helsenorge.no-plattformen 

 
Innsatsteamet 
Det vises til Oppdragsdokument 2015 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av 
Prop.119 S (2014-2015) datert 30. juni 2015, der de regionale helseforetakene bes om å etablere 
regionale innsatsteam som kan understøtte omstillings- og endringsprosesser på lokalt nivå. De 
oppgaver som Sykehuspartner har ivaretatt gjennom innsatsteamet skal i løpet av 2016 overføres 
til Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal medvirke i gjennomføringen av dette. 
 
Tydeliggjøring og spissing av Sykehuspartners oppgaver 
Helse Sør-Øst RHF vil i 2016 iverksette et prosjekt som skal tydeliggjøre og spisse 
Sykehuspartners oppgaver. Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet. 
 
 

6 Oppfølging og rapportering 
Helse Sør-Øst RHF utarbeider hvert år en egen ”rapporteringspakke” med oversikt over de krav 
som stilles til løpende rapportering fra helseforetak og sykehus. 
 
Den løpende rapporteringen ut fra rapporteringspakken skal gi Helse Sør-Øst RHF informasjon 
om måloppnåelse innen de oppgaver og styringsparametere som er gitt for året. Avvik fra gitte 
oppgaver og styringsparametere skal meldes Helse Sør-Øst RHF når slike avvik blir kjent. 
 
IKT-støtte til forskning er tatt inn og tydeliggjort i IKT-strategien. Den løpende rapporteringen 
må derfor inneholde et sett med relevante KPIer på IKT-leveranser til forskning separat. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende 
melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er 
det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst 
RHF. I årlig melding skal det rapporteres på hvordan Sykehuspartner har fulgt opp Mål 2015 og 
Styringsparametre 2015. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er 1. mars 2016. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide egen mal for årlig melding. 
 
Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende 
helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført 
en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for 
tilbakemelding på alle relevante opplysninger som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst 
RHF settes til 20. januar 2016. 
 
Rapporteringen med frist 20. januar 2016 og årlig melding som skal leveres inne 1. mars 2016 skal 
oversendes elektronisk til postmottak@helse-sorost.no. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
Administrerende direktør innstiller på at styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 
(ØLP) 2017-2010 slik det er oversendt Helse Sør-Øst. Innspillet følger vedlagt saken.  
 
Tallene i dette fremlegget er utarbeidet på nåværende viten og med innspill mottatt frem til 
14. april 2016. For programmet Digital fornying er innspill av 16. februar lagt til grunn, men 
forventelig vil ikke endelig plan bli ferdigstilt før juni 2016. Endringer i forutsetninger fra dette 
programmet vil medføre konsekvenser for ØLP for de øvrige foretak i gruppen.   
 
Det er etter avtale med Helse Sør-øst RHF ikke hensyntatt Eksternt partnerskap for 
Sykehuspartner HF. Dette prosjektet vil ha vesentlig effekt på langtidsplanene til 
Sykehuspartner HF i årene fremover. 
 
2. Bakgrunn og forutsetninger  
Styret ble orientert om Økonomisk langtidsplan i styremøte 25. februar. Med bakgrunn i 
tidslinje fastsatt av Helse Sør-Øst RHF, er Sykehuspartner HF’s endelige notat om ØLP 
sendt til det regionale foretaket 14. april, sammen med utfyllende kommentarer. Det er tatt 
forbehold om styrets godkjenning. Notatet er basert på den informasjonen som er kjent frem 
til denne dato. Denne informasjonen er også distribuert primo april ut til de øvrige foretak for 
å ha en koordinert plan i foretaksgruppen. 
 
Det er videre tatt følgende forutsetninger: 
• Alle tall er 2016 tall uten indeksreguleringer  
• Det tas ikke hensyn til eksternt partnerskap innen infrastruktur. 
• IKT kostnader knyttet til drift av HRØR er ikke medtatt i SP HF IKT men er inkludert i SP 

HF HRØR 
• Periferi og noe lagring finansieres via leasing i hele planperioden. 
• Innkjøp og logistikk er ikke en del av Sykehuspartner HF i planperioden 
• Forutsetter profesjonalisering av administrativ virksomhet til fordel for operativ 

virksomhet i planperioden  
• Kostnader for gjennomføring av programmet Digital fornying iht det programmets 

mandat forutsettes dekket av Digital fornying 
• Kostnader knyttet til applikasjonsmigrering og -sanering er forutsatt ivaretatt i Digital 

fornying.  
• ØLP er oppdatert med innspill fra Digital fornying datert 16. februar 2016 
• Nøytral merverdi er ikke hensyntatt 
• Eventuelle valutaendringer er ikke hensyntatt 
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Dette gir følgende langtidsplan for Sykehuspartner HF: 

 

 
 

 
Årsaken til at B2016 har et overskudd på 43 MNOK og ikke 15 MNOK som er resultatkravet 
for Sykehuspartner HF i 2016, er at det er trukket ut kostnader for lokale tilpasninger i 
forbindelse med Fremtidens Sykehuspartner fra B2016. Dette for å ha korrekte 
sammenligningstall.  
 

Inntektsutvikling i perioden: 
• Basisfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF tas gradvis ned til null i 2019 
• Driftsinntekt øker med 985 MNOK i planperioden og henger sammen med 

kostnadsutviklingen (investeringer og drift). 
• Salg av konsulenttimer er satt konstant som B2016 for planperioden. Det vurderes 

ikke realistisk med vekst ettersom driftsoppgaver forventes å øke i perioden. 
• Periferi – og Telekomutstyr er basert på forventet leiekostnad periferi samt innspill fra 

de ulike helseforetak på direktekjøp. 

 

 

Kostnadsutvikling 
Service og vedlikeholdskostnader 
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• Kostnadsnivå på eksisterende avtaler tas ned med 50 MNOK fra prognose 2016 og 
holdes konstant i perioden.  

• Organisk vekst nullstilles ved effektivisering  
– Nye avtalekostnader fra Digital fornying øker med ca 390 MNOK i 

planperioden. 
– Nedtak ved innføring av nye systemer er estimert til 40% av ny avtalekostnad.  

• Personalkostnader vil ende opp i 2020 stabile mot 2016. Økning grunnet høyere 
aktivitet vil bli balansert grunnet annen effektivisering: 
 

 
 

• Ekstern bistand i drift reduseres med 23 MNOK totalt for Sykehuspartner. Det 
forventes at behovet vil være stabilt i planperioden 

• Andre driftskostnader er forventet å være på samme nivå som B2016. 
• Avskrivninger IKT 

– Avskrivninger øker med 710 MNOK i planperioden 
– Avskrivinger fra Digital Fornying øker med 963 MNOK i planperioden 

 
• Finanskostnader øker grunnet bruk av finansiell lease. 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Den økonomiske langtidsplanen er tatt frem med den kjennskap vi har til inntekts– og 
kostnadsutviklingen i årene fremover. Innkjøp og logistikk er forutsatt virksomhetsoverdratt til 
Sykehusinnkjøp HF og er derfor ikke inkludert i tallgrunnlaget. 
Inntekts– og kostnadsutviklingen innen HRØR holdes på stort sett samme nivå som B2016. 
Det er i ØLP lagt til grunn en videreføring av dagens kostnadsnivå, da det i skrivende stund 
ikke foreligger en konkret plan om videreutvikling av eksisterende tjenesteportefølje eller 
etablering av nye tjenester utover Regional ERP. Innen HRØR er det hentet ut ganske store 
effektiviseringsgevinster de siste årene.  
 
Det er lagt inn en effektivisering innen IKT til tross for den store utviklingen som foregår på 
teknologisiden i Helse Sør-Øst. Omfanget av applikasjoner er svært stort og preget av liten 
grad av standardisering og felles løsninger. Forstudien på applikasjonskonsolidering i 2013 
identifiserte potensiale for konsolidering og standardisering, noe som for klinisk område i 
stor grad har dannet grunnlaget for målsettingene i det pågående programmet. Så langt har 
innføring av nye kliniske tjenester, bidratt til liten kostnadseffektivisering i Sykehuspartner. 
Gamle applikasjoner driftes fortsatt pga kravene om tilgang på gamle data. Nye regionale 

Bemanning ØLP (FTE) B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 Estimat 2021 Estimat 2022
Antall ansatte IKT 740                 769                 767                 757                 741                 712 683
Antall ansatte IKT-service 224 224 224 224 224 224 224
Prosjekttjenester 88 88 88 88 88 88 88
Stab 89 89 89 89 89 89 89
HRØR 233 233 233 233 233 233 233
Totalt FTE 1374 1403 1401 1391 1375 1346 1317

Alle tall i MNOK Alle tall i MNOK2 2017 2018 2019 2020 Kilde
IKT

Eksisterende anlegg 671 556 429 351 Anleggsregisteret SP HF
Lokale IKT-investeringer 35 59 82 106 Innspill fra HF
Driftsinvesteringer 19 56 94 131 150 MNOK i årlige investeringer
Finansiell leasing - periferi 16 48 80 96 Leasingramme på 160 MNOK
Finansiell leasing - lagringsutstyr 3 8 13 18 Leasingramme på 20 MNOK
Digital Fornying 334 485 660 963 Fra Teknologio og E-Helse RHF 

Sum IKT Sum IKT 1078 1212 1357 1664
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tjenester er fortsatt under etablering og er ikke breddet i foretaksgruppen. Mot slutten av 
perioden forventes større effektivisering innen drift og forvaltning i takt med implementering 
av endelig målbilde i Digital fornying. Det er først i perioden 2021-2025 at Digital fornying har 
planlagt investeringer til applikasjons – og datamigrering.   
 
Digital fornying er et viktig virkemiddel for å få drifts- og kostnadseffekter i Sykehuspartner, 
men effektene blir i hovedsak gjeldende fra tidspunktet tjenestene konsolideres og blir 
regionalt styrt. Det er derfor risiko forbundet med utviklingen i Digital fornying sett opp mot 
kostnadsutviklingen i Sykehuspartner 
Det er videre en usikkerhet ved å gi det eksakte estimat på antall ansatte i den foreløpige 
planen. Sykehuspartner HF forventer en kostnadsutvikling på ca. 1 milliard i planperioden. 
Kostnadsøkningen kommer som følge av økte avskrivninger som utgjør ca. 74 % og økte 
avtalekostnader som utgjør ca. 24 % av total kostnadsøkning. Dette til tross for at det er 
hensyntatt anlegg som er ferdig nedskrevet og avtaler som fases ut på anlegg som tas ut av 
drift gjennom sanering.  
 
Sykehuspartner HF skal gjennomføre en krevende endringsreise de nærmeste årene, så 
planen som er lagt vurderes til å være stram.  
 
Vår vurdering og iht føringer fra eier er at Sykehuspartner bør holde et stabilt nivå på 
utvikling-/prosjektressurser i planperioden, og arbeide videre med å profesjonalisere 
ressurser og leveransemetode. 

Det er store utfordringer knyttet til investeringsbehovet i foretaksgruppen. Hastigheten på 
moderniseringen av infrastrukturen har så langt ikke vært høy nok til at de store strukturelle 
gevinstene kan tas ut. Dette innebærer at brorparten av tjenestene i foretakene fortsatt 
leveres på en aldrende lokal infrastruktur, noe som setter økt press på driftsinvesteringene i 
Sykehuspartner. Disse disponeres nå i sin helhet til erstatninger pga. break-down og 
volumøkning. Driftsinvesteringsbudsjettet i Sykehuspartner har siden 2013 vært holdt på et 
minimum for å kunne øke rammen til modernisering. De store effektene fra 
infrastrukturmoderniseringen vil først komme når konsolidering av datasentra gjennomføres 
og gamle plattformer tas helt ut av strukturen. Erfaringer så langt viser at det er krevende å 
få gammel infrastruktur sanert, da det i mange tilfeller stilles krav om at gamle tjenester 
fortsatt skal være tilgjengelige på grunn av tilgangen til gamle data. For å sikre en løpende 
bærekraftig finansiering av IKT infrastruktur må ca. 570 MNOK gjøres tilgjengelig hvert år for 
slike investeringer, Dette planlegges systematisk på basis av planlagt avskrivning av 
eksisterende utstyr. Testsenter vil i tillegg utgjøre et årlig re-investeringsnivå på 2 MNOK så 
fremt ambisjonsnivået og dagens behov legges til grunn som beskrevet over. Det er knyttet 
stor risiko til sikker og stabil drift hvis disse investeringsmidlene ikke tilgjengeliggjøres.  
 
 
 
Vedlegg:  

- Innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 Sykehuspartner HF, datert 14. 
april 2016 
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1 INNLEDNING 
 
 
Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i 
Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere 
kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger 
som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber 
målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik 
strekker vi oss mot vår visjon:  

 
En partner for helsetjenester i utvikling. 

 

Helse Sør-Øst RHF sin overordnede strategi «Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet» er den førende 
strategien for Sykehuspartner HF. De ulike fagområdene i Helse Sør-Øst har detaljert strategien og 
utarbeidet strategi for innkjøp, strategi for HR og strategi for IKT. Alt Sykehuspartner leverer skal ha 
forankring i disse førende strategidokumentene. Helse Sør-Øst sin IKT-strategi ble rullert høsten 2015 og 
strategien bygger på tre strategiske virkemidler: en felles infrastruktur som grunnmur for leveranse av 
felles tjenester, levert gjennom en felles tjenesteleverandør. Felles, standardiserte tjenester skal bidra til 
reduksjon av uønsket varians mellom helseforetakene og ikke minst legge til rette for deling av beste 
praksis og gode pasientforløp i hele tjenestekjeden. Sykehuspartner HF skal sikre en samling og styrking 
av kompetanse og gjennom stordriftsfordeler frigjøre ressurser til bedret pasientbehandling. En av 
hovedprioritetene vi har de nærmeste årene er å modernisere IKT infrastruktur. 
 

Formålet med økonomisk langtidsplan er å beskrive den fremtidige økonomisk utviklingen for 
Sykehuspartner HF for perioden 2017 -2020. Økonomisk langtidsplan skal reflektere den regionale 
strategien for fellestjenester i foretaksgruppen og samtidig tydeliggjøre Helse Sør-østs (HSØ) og 
Sykehuspartner HF`s ambisjoner for fremtidig utvikling. 

Økonomisk langtidsplan må basere seg på realistiske forutsetninger slik at den gir et rettmessig 
økonomisk langtidsbilde i planperioden, herunder sikre forutsigbar økonomisk styringsinformasjon for eier 
og kunder. 

1.1 ØLP Forutsetninger 

• Alle tall er 2016 tall uten indeksreguleringer  
• Det tas ikke hensyn til eksternt partnerskap innen infrastruktur. 
• IKT kostnader knyttet til drift av HRØR er ikke medtatt i SP HF IKT men er inkludert i SP HF 

HRØR 
• Periferi og noe lagring finansieres via leasing i hele planperioden. 
• Innkjøp og logistikk er ikke en del av Sykehuspartner HF i planperioden 
• Forutsetter profesjonalisering av administrativ virksomhet til fordel for operativ virksomhet i 

planperioden  
• Kostnader for gjennomføring av programmet Digital fornying iht det programmets mandat 

forutsettes dekket av Digital fornying 
• Kostnader knyttet til applikasjonsmigrering og- sanering er forutsatt ivaretatt i Digital fornying.  
• ØLP er oppdatert med innspill fra Digital fornying 16. februar 2016 
• Nøytral merverdi er ikke hensyntatt 
• Evt valutaendringer er ikke hensyntatt 
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2 SYKEHUSPARTER HF IKT 
2.1 Innhold i IKT strategien  

Helse Sør-Østs IKT-strategi skal gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering av 
arbeidsprosesser og teknologiske løsninger. Dette omfatter følgende strategiske målområder: 

• Bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene 
• Effektivisere helsetjenestene 
• Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene 
• Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening 
• Effektivisering av regionale IKT-leveranser som grunnmur for videre utvikling 

IKT-området i Helse Sør-Øst har gjennomgått en omfattende utvikling siden opprettelsen av 
helseregionene. Nå er det meste av informasjonen i sykehusene på et digitalt format. Likevel møter ikke 
Helse Sør-Øst alle forventningene til bruk av IKT i kjernevirksomheten. Det er muligheter for ytterligere 
kvalitets- og effektivitetsforbedringer i kjernevirksomheten ved bruk av IKT. For å realisere ny og moderne 
teknologi og løsninger, må det nåværende mangfold av løsninger og infrastruktur endres ved å sanere 
gamle løsninger, samt standardisere arbeidsprosesser og grunndata. Leveranse av regionale tjenester 
fra felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner HF, skal gi reduserte drift- og forvaltningskostnader for IKT-
tjenestene 

 

2.2 Utfordringer innen IKT området 

Siden virksomhetsoverdragelsen av IKT funksjonene fra foretakene i Helse Øst i 2009, har 
foretaksgruppens IKT infrastrukturen i økende grad vært preget av alderdom og et etterslep på 
investeringer. Dette ble blant annet omtalt i notat datert 7.mai 2013 fra Sykehuspartner til HSØ RHF. I 
2013 etablerte HSØ infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) for å adressere disse utfordringene og 
etablere en ny fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur. På tross av IMP har moderniseringen så langt 
ikke bidratt til vesentlig sanering av gammelt utstyr da plattformene fortsatt ikke er konsolidert. 

Omfanget av applikasjoner er svært stort og preget av liten grad av standardisering og felles løsninger. 
Forstudien på applikasjonskonsolidering i 2013 identifiserte potensiale for konsolidering og 
standardisering, noe som for klinisk område i stor grad har dannet grunnlaget for målsettingene i det 
pågående RKL programmet. Så langt har innføring av nye kliniske tjenester, bidratt til liten 
kostnadseffektivisering i Sykehuspartner. Gamle applikasjoner driftes fortsatt pga kravene om tilgang på 
gamle data. Nye regionale tjenester er fortsatt under etablering og er ikke breddet i foretaksgruppen. Mot 
slutten av ØLP perioden forventes større effektivisering innen drift og forvaltning i takt med 
implementering av endelig målbilde i digital fornying. Det er først i perioden 2021-2025 at Digital fornying 
har planlagt investeringer til applikasjons – og datamigrering   

Lisenskostnadene har de siste årene øket uforholdsmessig. Det er identifisert at behovene for økt antall 
lisenser i stor grad skyldes utrulling av regionale prosjekter. Det er ønskelig å ansvarliggjøre prosjektene 
for økte lisenskostnader. Det er også identifisert at disse prosjektene frem til nå ikke har blitt 
kostnadsbelastet for lisenskostnader av infrastrukturlisenser som Microsoft, Oracle, med flere. Innføring 
av kostnadsbelastning av de regionale prosjektene av infrastrukturlisenser vurderes derfor som et tiltak 
for å begrense behovet for økt antall lisenser. Saken utredes og vil fremmes Helse Sør-Øst RHF i 
forbindelse med ny Oracle avtale.  

 

2.3 Status Digital fornying 

Digital fornying er et viktig virkemiddel for å få drifts- og kostnadseffekter i Sykehuspartner, men effektene 
blir i hovedsak gjeldende fra tidspunktet tjenestene konsolideres og blir regionalt styrt.  

Programmet Digital fornying infrastrukturmodernisering skal i henhold til godkjent mandat etablere en 
helhetlig infrastruktur som understøtter deling av tjenester på tvers av foretaksgruppen. 

Dette omfatter blant annet følgende komponenter innen infrastrukturen; 
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1. Applikasjonsplattformen herunder brukergrensesnitt og arbeidsflater, databasetjenester, servere og 
lagringsløsninger, integrasjonsplattformer og testsenter. 

2. Sikkerhetsplattformen herunder analyseplattform og verktøy for fjerning av trusler fra internett, 
autentisering og federering, sonemodeller og autorisasjon (tilgangsstyring).  

3. Nettverks- og datasenterplattformen herunder overvåkning av IKT-infrastrukturen, datarom, 
nettverksløsninger, tilgjengelighet på kritiske data og backup av data. 

Programmets omfang omfatter både realisering av ny løsning og gjennomføring av de nødvendige tiltak 
for sanering og utfasing av ”gammel” infrastrukturkomponenter som er nødvendige for å oppnå den 
gevinstrealisering som forutsettes for moderniseringen. I dette tillegges også et ansvar for å planlegge, 
budsjettere og gjennomføre en flytting av det store antallet spesialistapplikasjoner fra lokale HF 
datasentre til den nye applikasjonsplattformen som etableres av programmet. Kostnader til dette 
forutsettes dekket av Digital fornying.  

Sykehuspartner har ansvar for Sykehuspartners organisasjon og prosesser for å drifte og forvalte den 
nye infrastrukturen, eller løpende oppgraderinger av eksisterende infrastruktur for å understøtte sikker og 
stabil drift (driftsinvesteringer), samt volumvekstutvidelser eller andre oppdateringer av idriftsatt 
infrastruktur. 

Gjennomføringsplanen for Digital fornying er endret siden første gjennomføringsplan ble satt opp og 
vedtatt i 2013. Gjennomføringsplanene for noen av prosjekter er endret og skjøvet på (LAB og RAD) og 
strategien for tjenesteetableringen er blitt styrket med tydeligere krav om standardisering og konsolidering 
av tjenester. Sistnevnte bidrar til at Sykehuspartner kan ta ut effektiviseringsgevinster av linjen når 
tjenestene er konsolidert.  

Med planlagt investeringsnivå i Digital fornying gjennom ØLP- perioden vil programmet oppnå 
standardisering i regionen innenfor PAS/EPJ innen utgangen av 2017 og full konsolidering innen 
utgangen av 2019.  

Digital fornying vil også levere nye regionale tjenester i ØLP-perioden innen blant annet Digital Patologi, 
Regional Ambulansejournal og Regional Multimedia arkiv og vil bety en økning i tjenesteporteføljen for 
Sykehuspartner. 

 

2.4 Behovsutvikling knyttet til Klinisk IKT 

 

2.4.1 Kliniske fellesapplikasjoner og tjenester 

For en beregning av behovsutviklingen knyttet til drift og forvaltning legges gjeldende gjennomføringsplan 
for Digital fornying til grunn. Gjennomføringen av disse planene forutsettes dekket av Digital fornying.  

Hovedprinsippene for behovsutviklingen knyttet til de regionale kliniske tjenestene baserer seg på de 
erfaringer og prognoser som er utarbeidet for EPJ (DIPS konsolidering).  

Etablering av regional tjeneste for ett foretak gir årsverk (ÅV) behov på +10% ift baseline siden løsningen 
er mer omfattende funksjonelt og har større krav til redundans i infrastrukturen. Deretter vil en bredding 
av denne løsningen medføre en rasjonalisering og et redusert ÅV behov på -20% under opprinnelig 
baseline. Dette er en felles løsning, men som fortsatt vil være avhengig av svært mange ulike 
integrasjoner i det enkelte foretak. Når disse omkringliggende tjenestene også er konsolidert og felles, 
dvs at målbilde RKL er fullt realisert, antas det at det totale ÅV behovet knyttet til tjenesten samlet sett er 
-50% sammenliknet med opprinnelig baseline. Dette innebærer at de store gevinstene knyttet til 
forvaltning og drift først hentes ut sent i programmet når gamle tjenester er terminert og gammel 
infrastruktur sanert. Årsverksanslagene inkluderer tilhørende andel av årsverk fra tjenesteproduksjon. 
Anslaget om -50% tar ikke hensyn til en vesentlig utvidelse av ny funksjonalitet som ikke inngår i dagens 
løsninger. Anslag av dette gjøres separat. Med dagens planverk i Digital fornying vil nedgangen fra -20% 
til -50% komme etter 2020. 
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Innenfor spesialistapplikasjoner og integrasjoner legges det til grunn 5 % årlig vekst. Her legges det til 
grunn at integrasjonsfabrikken i infrastrukturprogrammet overføres til linjen i Sykehuspartner fra 2017 
som forutsatt i dagens planer og at videreutviklingen ivaretas i Sykehuspartner. 

Baseline 2016 på tjenesteforvaltning og tjenesteproduksjon er 508 ÅV. 

 

2.4.2 Applikasjoner som ikke er omfattet av regionalisering 

I all hovedsak påvirker ikke det høye antall applikasjoner som ikke omfattes av rasjonaliseringen i Digital 
fornying ÅV behovet, da dette i stor grad er applikasjoner som kun driftes av SP HF og ikke forvaltes. Det 
betyr ikke at en konsolidering og sanering på dette området ikke vil ha effekt. En del av disse 
applikasjonene utgjør en begrensning mht modernisering og mulighetene til å få sanert gammel 
infrastruktur, samt at de har avtalekostnader knyttet til seg. Kostnadene knyttet til å flytte en del av disse 
applikasjonene over på ny infrastruktur kan være betydelige og applikasjonskonsolidering og –sanering 
bør derfor tillegges høy prioritet. Kostnader knyttet til applikasjonsmigrering og- sanering er forutsatt 
ivaretatt i Digital fornying.  

 

2.4.3 Nye tjenester knyttet til nye sykehus 

Nytt Østfoldsykehus (Kalnes) har medført et behov for 35 nye årsverk i IKT T knyttet til forvaltning og drift. 
Selv om hovedkonseptet ifm de nærmest forestående byggeprosjekter er bredding av regionale 
løsninger, vil nye sykehus alltid innebære et behov for en viss andel helt ny funksjonalitet som ikke 
eksisterer ved tidligere sykehus gjennom at virksomheten utvikles. Erfaringene fra Ahus og Kalnes tilsier 
at man må påregne en hvis vekst i drift og forvaltningsbehovet som drives frem av nye sykehusbygg. 
Dette kommer i tillegg til eksisterende tjenester som fortsatt leveres som før til øvrige sykehus i 
foretaksgruppen. Dette er en reell vekst i utbredelsen av IKT sin rolle og betydning for virksomheten i 
sykehusene. Med ett nytt sykehus hvert 7.år innebærer denne funksjonelle veksten anslagsvis i snitt 5 
nye årsverk pr år. 

 

2.4.4 Vekst knyttet til områder som ikke dekkes fullverdig i dag 

Sykehuspartner HF har per i dag ikke et fullverdig ansvar for IKT-løsninger knyttet til understøttelse av 
MTU, bygg-IT og forskning. Dette er en del av Sykehuspartner sitt oppdrag, men disse områdene er 
fortsatt under etablering. Her legges et årlig vekstbehov på +5 ÅV pr år til grunn, hvilken tilsvarer 20 ÅV 
over perioden. Dette vil ikke dekke behovet fult ut, men ansees som en forsvarlig utvikling under 
forutsetning av at dette rettes primært mot tjenester for støtte til MTU og noe forskning. Det er ikke tatt 
høyde for oppbygging av ÅV til støtte for Bygg-IT da det er et område hvor tilnærming i foretaksgruppen 
trenger nærmere avklaring. 

Et annet område som ikke har vært dekket av Sykehuspartner tidligere er testsentre. Det er et økende 
behov for testmiljøer for å sikre bedre kvalitet på endringer og leveranser til foretakene. Sykehuspartner 
har overtatt noe av testsenteret fra PNØ og drifter dette med innleide ressurser gjennom 2016. Fra 2017 
forutsettes dette videreført som et minimumsnivå på testkapasitet hvilket innebærer et bemanningsbehov 
på 17 ÅV. Det forutsettes at regionalt testsenter basert på miljøet i OUS overføres til linjen i 
Sykehuspartner først når regional klinisk løsning er innført i foretaksgruppen, hvilket faller utenfor 
kommende 4 års periode. 

 

2.4.5 Innføring av ny teknologi 

Nye teknologiske muligheter vil medføre innføring av IKT tjenester på nye områder innen 
pasientbehandlingen utover dagens tradisjonelle områder. Eksempler på dette er; 

• Ett av områdene hvor det forventes økt bruk av ny teknologi og innføring av nye tjenester vil være 
oppfølging og dialog med pasienter utenfor Sykehuset. Dette vil stille krav til integrasjon av ulike 
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personlige sensorer, bruk av «apper» og støtte til nye typer av mobilt medisinteknisk utstyr. Innen 
dette området tilbys allerede en rekke tjenester internasjonalt.   
 

• Et annet område som vil få stor innvirkning på behov innen IKT i årene fremover er medisinsk 
genetikk. Ikke bare i form av regnekapasitet og lagring, men også knyttet til behov for nye 
applikasjonstjenester. 
 

• Et tredje område som vil generere behov for ny teknologi og tjenester er utnyttelse av store 
datamengder til støtte for kliniske beslutninger. Dette vil innebære innføring av kognitive analyse 
plattformer og en rekke applikasjonstjenester.  

Innen alle disse områdene og mange flere pågår det utviklings- og innovasjonsaktiviteter i Helse Sør-Øst. 
Sykehuspartner vil ikke kunne bygge opp all nødvendig kompetanse og kapasitet til å understøtte denne 
utviklingen i egen organisasjon, men vil som felles tjenesteleverandør være ansvarlig for leveranser og 
integrasjon av nye tjenester. Et konservativt anslag som legges til grunn er et årlig vekstbehov på +5 ÅV 
pr år. 

 

2.5 Behovsutvikling knyttet til Administrativ IKT 

Dette området er i stor grad standardisert og regionalisert. I tillegg er det i stort gjennomført en 
rasjonalisering i Sykehuspartner innen dette området, det legges derfor til grunn at ÅV behovet innen 
dette området holdes konstant. Behovsutviklingen innen dette området forventes dekket gjennom 
tjenestekjøp. 

 

2.6 Behovsutvikling knyttet til driftsinvesteringer 

Forutsetningene som legges til er at eksternt partnerskap ikke hensyntas, hvilket vil innebære at 
driftsinvesteringene i Sykehuspartner må bringes opp på det nivået som er bærekraftig. Utfordringen her 
er at omstillingstakten i IMP under egen organisasjon så langt ikke har vært høy nok til å komme over på 
ny infrastrukturplattform. Det gjør at kostnadene til levetidsforlengelse har blitt større enn tidligere 
forutsatt. For Ahus er sitasjonen svært krevende og krever omdisponeringer av midler i 2016. For flere 
foretak er situasjonen alvorlig. 

 

2.6.1 Introduksjon 

Siden virksomhetsoverdragelsen av IKT funksjonene fra foretakene i Helse Øst i 2009, har 
foretaksgruppens IKT infrastruktur1 i økende grad vært preget av alderdom og et etterslep på 
investeringer. Dette ble omtalt i notat datert 7.mai 2013 fra Sykehuspartner til HSØ RHF. 

I 2013 etablerte HSØ infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) for å adressere disse utfordringene 
og etablere en ny fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur.  
2.6.2 Nå-situasjon 

Hastigheten på moderniseringen av infrastrukturen har så langt ikke vært høy nok til at de store 
strukturelle gevinstene kan tas ut. Det innebærer at brorparten av tjenestene i foretakene fortsatt leveres 
på en aldrende lokal infrastruktur, noe som setter økt press på driftsinvesteringene i Sykehuspartner. 
Disse disponeres nå i sin helhet til erstatninger pga break-down og volumøkning. 
Driftsinvesteringsbudsjettet i Sykehuspartner har siden 2013 vært holdt på et minimum for å kunne øke 
rammen til modernisering. 

1 Inkluderer også periferiutstyr 
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De store effektene fra IMP vil først komme når konsolidering av datasentra gjennomføres og gamle 
plattformer tas helt ut av strukturen. Erfaringer så langt viser at det er krevende å få gammel infrastruktur 
sanert, da det i mange tilfeller stilles krav om at gamle tjenester fortsatt skal være tilgjengelige på grunn 
av tilgangen til gamle data.  

Driftsinvesteringene i Sykehuspartner har i perioden bidratt til følgende investeringer i infrastrukturen; 

• 2012 (249 MNOK) 
• 2013 (188 MNOK) 
• 2014 (218 MNOK) 
• 2015 (177 MNOK) + leasing av periferi-utstyr 
• 2016 (150 MNOK) + leasing av periferi- og lagringsutstyr  

Det er for 2016 innvilget en leasing ramme til periferiutstyr og lagring på 185 MNOK.  

Opprinnelig anskaffelsesverdi var i 2013 på 2,4 milliarder kroner, noe som betydde en årlig re-investering 
på 480 MNOK for å holde alderen på infrastrukturen konstant. Tallene for 2015 er en opprinnelig 
anskaffelsesverdi på 2,8 milliarder kroner, noe som indikerer en årlig reinvestering på 570 MNOK.  

 
2.6.3 Behov i kommende periode 

Situasjonen for infrastrukturen er fortsatt kritisk og krevende, noe som medfører følgende behov; 

 
• Løpende bærekraftig finansiering av IKT infrastruktur planlegges systematisk på basis av planlagt 

avskrivning av eksisterende utstyr, og dette reflekteres i økonomisk langtidsplan. Altså må ca. 
570 MNOK2 gjøres tilgjengelig hvert år for investering i IKT-infrastruktur  

• Testsenter vil i tillegg utgjøre et årlig re-investeringsnivå på 2 MNOK så fremt ambisjonsnivået og 
dagens behov legges til grunn som beskrevet over. 

 

2.7 Behovsutvikling knyttet til Prosjekttjenester 

Det var et mål for Sykehuspartner i 2015 at minst 55 % av kapasiteten til Digital fornying skal dekkes med 
egne medarbeidere. Dette både for at Sykehuspartner skal bygge kompetanse i prosjektene på nye 
løsninger, bruke egne medarbeidere som kjenner foretaksgruppen godt og av kostnadsmessige hensyn. 
Sykehuspartner klarte ikke å levere på målsetningen om minst 55 % egendekningsgrad i Digital fornying i 
2015 og det ville være rimelig å vente at Sykehuspartner burde øke sin kapasitet til bistand i Digital 
fornying.  

Vår vurdering og iht føringer fra eier er at Sykehuspartner bør holde et stabilt nivå på utvikling-
/prosjektressurser i ØLP, og arbeide videre med å profesjonalisere ressurser og leveransemetode. 

 

2.8 Behovsutvikling knyttet til IKT-service 

 

En etablering av flere regionale løsninger vil medføre et behov for økt ressursinnsats for å etablere 
brukerstøtte på tjenester som i dag ikke leveres på nivå med andre tjenester. For å imøtekomme dette 
behovet, er det igangsatt en virksomhetsutvikling i IKT-service hvor målet er å regionalisere brukerstøtte 
og øke ressursutnyttelsen.  

2 Merk at beløpet kun dekker behovet for å vedlikeholde eksisterende IKT infrastruktur. 
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Innføringen av finansiell leasing for periferiutstyr medfører et økende omfang på utskiftning av periferi per 
år i perioden. Levealderen senkes til 4-5 år mot tidligere over 5 år og utstyret må skiftes ved oppnådd 
levealder. Dette skaper et økt ressursbehov pr år for å imøtekomme omfanget på utskiftning. Det 
forventes at denne utviklingen vil fortsette i ØLP perioden, der effektivisering i de etablerte tjenester gjør 
det mulig å gradvis forbedre og utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som sikrer en stadig større grad 
av tilgjengelighet, kvalitet og brukertilfredshet i virksomhetsområdets leveranser. 

For planperioden legges det derfor til grunn en bemanning lik 2016 for IKT-service. 

 

2.9 Kostnadseffektivisering Sykehuspartner IKT  

I forrige ØLP periode ble det lagt til grunn at ÅV behovet kunne holdes konstant i perioden og at 
vekstbehovet kunne absorberes gjennom kostnadseffektivisering. Følgende betraktning var lagt til grunn; 

ØLP legger opp til at en kostnadseffektivisering i Sykehuspartner skal gjøre det mulig å levere på 
behovsutviklingen med eksisterende organisasjon. 

For IKT-T innebærer dette at vi blant annet absorberer følgende; 

• Nye og utvidede tjenester knyttet til Nytt Østfold sykehus (Kalnes) 
• Alle nye integrasjonene i foretaksgruppen 
• Innføring av nye mobilitetstjenester 
• Støtte til innovasjon og forskning 

Til sammen utgjør økningen på disse et behov for 35 nye ÅV, hvilket innebærer et rasjonaliseringsbehov på 
minimum 5%. I tillegg til dette absorberes all volumvekst av eksisterende organisasjon. 

Ambisjonsnivået om en utflating ble i forrige periode beregnet til å utgjøre ca 5% årlig rasjonalisering. 
Ambisjonsnivået om 5% årlig rasjonalisering opprettholdes og anvendes på oppdatert prognose for ÅV. 

En forutsetning for nivået på kostnadseffektivisering er at rasjonalisering innen alle virksomhetsområder 
og stab vurderes for å frigjøre årsverk til prioriterte områder. 

Det legges opp til en kostnadseffektivisering i IKT-service som innebærer å etablere nye tjenester og øke 
kvaliteten på eksisterende tjenester. Dette innebærer blant annet: 

• Etablering av brukerstøtte for MTU 
• Etablering av økt tilstedeværelse og IKT-kiosker  
• Øke løsningsgrad til >90 i 1.linje 
• Etablering av brukerstøttetjenester for nye regionale tjenester i perioden 
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2.10 Forventet Inntekts- og kostnadsutvikling Sykehuspartner IKT 

 

2.10.1 Utvikling antall ansatte Sykehuspartner IKT tjenester 

 

 
 

Figuren viser tall for IKT Tjenester. For IKT Service og Prosjekttjenester forventes det at årsverksbehovet 
vil holdes på samme nivå som budsjett 2016.  

Som man ser i figuren fremkommer «pukkel» behovet og at det gitt dagens gjennomføringsplan for Digital 
fornying ikke vil være et reelt totalt nedtrekk før tidligst i 2020. Det legges opp til en reell effektivisering fra 
B2016 til ØLP 2020 på 0,2% på antall ansatte. Det er forventet at Sykehuspartner HF skal effektivisere ut 
fra forventet behov med ca. 40 FTE i perioden. Dersom man ser frem til 2022 er det forventet en 
effektivisering på 7 % sammenlignet med B2016. 

Det ligger en risiko knyttet til forsinkelser i digital fornying som vil påvirke ÅV behovene innen kliniske 
fellesapplikasjoner og tjenester, gjennom at nye avanserte regionale løsninger produksjonsettes, men at 
disse ikke breddes som forutsatt. Da vil Sykehuspartner i lengre perioder måtte understøtte både gamle 
og nye løsninger og det oppstår et større og lengre «kuppel» behov 

Disse vurderingene er basert på nåværende organisering, og eventuelle endringer som følge av 
Sykehuspartner for fremtiden er ikke hensyntatt. 

 

Behov B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 Estimat 2021 Estimat 2022
Kliniske felles applikasjoner 250 275 250 225 200 160 125
Radiologi 70 70 77 77 70 63 56
Labratorie 80 88 82 76 70 64 54

Delsum 400 433 409 378 340 287 235
Øvrig klinisk 63 66 69 73 77 80 84
Integrasjoner 45 47 50 52 55 57 60

Sum klinisk 508 546 528 503 471 425 380
Nye sykehus 0 5 10 15 20 25 30
MTU, forskn., etc 0 5 10 15 20 25 30
Velferdsteknologi 0 5 10 15 20 25 30
Spesialist tjenester 60 60 60 60 60 60 60
Leveransestyring 106 106 106 106 106 106 106
Testsenter SØHF 17 17 17 17 17 17
Arkitektur og sikkerhet 38 38 38 38 38 38 38
Adm tjenester 28 28 28 28 28 28 28
Totalt forventet behov IKT T 740 810 807 797 780 749 719
Forventet effektivisering 41 40 40 39 37 36
Totalt behov IKT T inkl. Effektivisering 740 770                767                757                741                711                      683                      
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2.10.2 Utvikling service og vedlikeholdskostnader 

Sykehuspartner HF har som mål i 2016 å redusere avtalekostnaden i forbindelse med service og 
vedlikeholdskontrakter med 50 MNOK. I ØLP er det lagt til grunn at denne effekten tas som en årseffekt i 
2017 og at kostnaden på eksisterende portefølje holdes på omtrent samme nivå resten av planperioden.  

ØLP er basert på budsjett 2016 som sammenligningsgrunnlag. Prognosen for avtalekostnader pr mars 
2016 er på ca 870 MNOK. Ved å benytte dette som utgangspunkt i ØLP med fratrekk av 50 MNOK 
effektivisering i 2016 og økning fra DF på 24 MNOK i 2017 så angir ØLP 2017 en ytterligere 
effektivisering på 19 MNOK. 

I tillegg til dette forventes det at organisk vekst i planperioden skal absorberes i eksisterende 
kostnadsnivå. Lisenskostnader forventes øke i planperioden i henhold til implementering av regionale 
prosjekter. Overgang til eventuelle konsumbaserte skytjenester kan også øke lisenskostnadene i 
planperioden.  

Nye avtalekostnader fra Digital fornying i avtaleperioden er estimert fra Programmene til å øke med ca 
390 MNOK i planperioden. Erfaringer fra SØ HF viser at det var et nedtak på gamle avtaler som tilsvarte 
ca 40% av ny avtalekostnad. Vi benytter dette som grunnlag for våre nedtaksberegninger og legger da 
inn en økning på 235 MNOK i planperioden basert på innspill fra Digital fornying. 

  

2.10.3 Utvikling avskrivninger 

 
Avskrivninger øker med 710 MNOK (målt fra budsjett 2016 til ØLP 2020) og representerer en reell 
kostnadsøkning for de ulike foretak. Årsaken til denne økningen er vist grafisk i figuren nedenfor. 

 
 

Alle tall i MNOK Alle tall i MNOK2 2017 2018 2019 2020 Kilde
IKT

Eksisterende anlegg 671 556 429 351 Anleggsregisteret SP HF
Lokale IKT-investeringer 35 59 82 106 Innspill fra HF
Driftsinvesteringer 19 56 94 131 150 MNOK i årlige investeringer
Finansiell leasing - periferi 16 48 80 96 Leasingramme på 160 MNOK
Finansiell leasing - lagringsutstyr 3 8 13 18 Leasingramme på 20 MNOK
Digital Fornying 334 485 660 963 Fra Teknologio og E-Helse RHF 

Sum IKT Sum IKT 1078 1212 1357 1664
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Figuren viser at av økte avskrivningskostnader fra Digital fornying på 963 MNOK i perioden så er ca 491 
MNOK av dette for å opprettholde samme avskrivningsnivå som B2016. Årsaken til kostnadsøkninger 
utover B2016 nivå er lokale HF investeringer, leasing og Digital fornying i planperioden som vist i stolpe 1 
i figuren.  

 

2.10.4 Utvikling andre driftskostnader 

Det forventes en flat kostnadsutvikling på andre driftskostnader. 

  

2.10.5 Ekstern bistand drift 

Det er forventet at behovet for ekstern bistand i drift vil reduseres i planperioden sammenlignet med 
B2016. Det har vært ekstraordinære behov knyttet til prosessen rundt eksternt partnerskap i 2016 som 
ikke vil være gjeldene i planperioden 

 

2.10.6 Utvikling salg av konsulenttimer 

Til tross for effektiviseringstiltak legges det opp til at Sykehuspartner HF klarer å opprettholde samme 
inntektsnivå som B2016. 

 

2.11 ØLP 2017-2020 Sykehuspartner IKT 

Total P/L for Sykehuspartner IKT  

 

Sykehuspartner IKT
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   31   21   11
Driftsinntekter  2 648  2 832  3 019  3 213  3 573
Konsulentinntekt   247   247   247   247   247
Periferi og telekom   116   82   101   132   147
Annen inntekt   
Sum driftsinntekter  3 042  3 182  3 378  3 591  3 967
Personalkostnader   897   927   924   916   903
Aktiverbare prosjekttimer -  32 -  32 -  32 -  32 -  32
Varekostnad   28   29   29   29   29
Avskrivninger   954  1 078  1 212  1 357  1 664
Service og vedlikehold   817   825   887   961  1 041
Ekstern bistand   72   72   72   72   72
Andre driftskostnader   238   244   243   241   237
Sum driftskostnader  2 974  3 143  3 334  3 544  3 915

Driftsresultat før viderefakturering   68   39   43   47   52

Inntekter Viderefakturering -  27 -  25 -  25 -  25 -  25
Kostnader Viderefakturering   27   25   25   25   25
Netto Viderefakturerbare kostnader   
Driftsresultat    68   39   43   47   52

Nettofinans -  33 -  39 -  43 -  47 -  52
Resultat   36         

ØLP
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2.12 ØLP IKT 2017-2020 pr HF  

 
 

2.13 ØLP IKT 2017-2020 pr HF fordelt på de ulike tjenestetyper 

 

2.13.1 Basiskostnader pr HF 

 
 

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

AHUS 331 363 376 386 434 103 31 %
OUS 1005 1036 1100 1168 1258 253 25 %
SIHF 314 322 347 386 435 121 39 %
SØHF 275 294 313 321 332 57 21 %
SUN 19 20 21 23 27 8 43 %
SIVHF 165 174 195 213 246 81 49 %
SSHF 197 206 230 259 309 112 57 %
RHF-Intern 11 10 11 10 10 -1 -11 %
RHF-Ekstern 14 233 232 232 232 218 1593 %
VVHF 339 351 374 407 468 129 38 %
STHF 180 190 205 221 253 73 41 %
PAS 2 2 2 2 2 15 %
APO 4 4 4 4 5 1 14 %
PNØ
MARTINA 7 7 7 7 8 1 7 %
BETANIEN 7 6 6 6 6 -1 -15 %
 Sum 2869 3217 3422 3647 4023 1154 40 %

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

AHUS 149 146 147 147 146 -3 -1,9 %
OUS 433 411 415 414 412 -21 -4,8 %
SIHF 141 137 139 138 138 -4 -2,6 %
SØHF 100 89 90 90 89 -11 -10,9 %
SUN 9 9 9 9 9 -0,5 %
SIVHF 96 94 95 95 95 -2 -1,8 %
SSHF 110 107 109 108 108 -2 -2,1 %
RHF-Intern 5 5 5 5 5 -9,4 %
RHf-Ekstern 1 17 17 17 17 16 1062,3 %
VVHF 185 181 183 183 182 -3 -1,8 %
STHF 99 97 98 97 97 -2 -1,8 %
PAS 1 1 1 1 1 0,0 %
APO 4 4 4 4 4 1,6 %
PNØ
MARTINA 6 6 6 6 6 3,6 %
BETANIEN 4 4 4 4 4 2,8 %
 Sum 1343 1308 1322 1318 1311 -32 -2,4 %
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2.13.2 Kundestyrte tjenester pr HF 

 
 

2.13.3 Salg av konsulenttimer og viderefakturering av eksterne konsulenter pr HF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

VVHF 113 127 145 175 234 122 107,8 %
Ahus 143 179 188 195 242 100 69,8 %
OUS 408 463 516 575 661 254 62,2 %
SI 135 140 162 198 246 111 82,3 %
SIV 47 55 74 90 122 75 157,8 %
SS 55 62 83 110 159 104 189,6 %
ST 63 73 84 99 130 67 104,9 %
SUN 7 7 8 10 14 7 104,8 %
SØ 151 175 192 198 208 58 38,2 %
RHF-Ekstern 12 11 11 11 10 -2 -14,2 %
RHF-Intern 4 4 4 4 3 -1 -15,8 %
PNØ
Martina Hansen 92,7 %
Betanien 3 1 1 1 1 -1 -47,2 %

Sykehusapotekene 1 1 88,0 %
Pasientreiser 270,9 %
  Sum  1141 1298 1470 1666 2034 893 78,3 %

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

VVHF 10 11 11 11 11 1 7,5 %
Ahus 6 9 9 9 9 3 50,9 %
OUS 61 40 40 40 40 -21 -34,1 %
SI 8 10 10 10 10 3 38,3 %
SIV 3 4 4 4 4 2 66,8 %
SS 7 13 13 13 13 7 103,3 %
ST 4 7 7 7 7 4 100,7 %
SUN 1 1 1 1 56,0 %
SØ 3 4 4 4 4 2 74,5 %
RHF-intern -100,0 %
RHF-Ekstern 204 204 204 204 204 0,0 %
Martina Hansen 1 -1 -100,0 %
Betanien -100,0 %

Sykehusapotekene -100,0 %
Pasientreiser -100,0 %
 Sum 101 304 304 304 304 203 201,9 %
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2.13.4 Arbeidsflatekostnad pr HF 

 
 

Arbeidsflatekostnaden øker i 2017 grunnet ny avtale med Microsoft som gir en annen kostnadsfordeling 
mellom arbeidsflate og basis enn forutsatt i budsjett 2016. Totalkostnaden fra denne leverandøren holdes 
konstant, det er kun en omfordeling mellom basis og arbeidsflate. 

 

2.13.5 Leie periferikostnad pr HF 

  
 

 

 

 

 

 

 

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

AHUS 16 22 22 22 22 6 35,9 %
OUS 65 87 87 88 88 23 35,9 %
SIHF 22 30 30 30 30 8 35,9 %
SØHF 13 17 17 17 17 5 35,9 %
SUN 2 2 2 2 2 1 35,9 %
SIVHF 11 15 15 15 15 4 35,9 %
SSHF 12 16 17 17 17 4 35,9 %
RHF-Intern 1 1 1 1 1 35,9 %
VVHF 17 23 23 24 24 6 35,9 %
STHF 7 10 10 10 10 3 35,9 %
PAS 0,0 %
PNØ
MARTINA 1 1 1 1 1 35,9 %
BETANIEN 35,9 %
 Sum 168 225 226 227 228 60 35,8 %

HF B2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020
Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Endring B2016 vs. ØLP 
2020 i %

VVHF 14 9 11 16 18 3 815 27,6 %
Ahus 18 8 10 13 15 -2 750 -15,6 %
OUS 39 36 42 51 56 17 337 44,7 %
SI 8 5 7 10 12 3 345 39,7 %
SIV 7 5 6 9 10 2 247 30,5 %
SS 13 7 8 11 12 -1 211 -9,1 %
ST 7 4 6 8 9 2 515 37,0 %
SUN 1 1 1 1 277 48,7 %
SØ 9 8 9 12 13 3 499 38,6 %
RHF-Ekstern
RHF-Intern 1 -170 -26,1 %
PNØ
Martina Hansen 455 0,0 %
Betanien 298 5958,7 %

Sykehusapotekene 290 0,0 %
 Pasientreiser 160 1604,3 %
 Sum 116 82 101 132 147 30 108 25,9 %
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3 SYKEHUSPARTNER HF HRØR 
 

3.1 HR-tjenester 

 
 

3.1.1 Inntekter  

 

HR-Tjenester sine inntekter kan deles inn i tjenestepris (driftsinntekt) og basisfinansiering, samt en 
mindre andel konsulentinntekt.  

 

3.1.2 Driftsinntekt 

Antall Lønn- og trekkoppgaver (LTO’er) benyttes som fordelingsnøkkel for HR-tjenester sine årlige 
driftsinntekter. Faktiske antall produserte LTO’er i 2015 danner grunnlaget for fakturering i 2016, der dette 
igjen avregnes i februar 2017, osv. Tabellen under viser utviklingen i LTO’er de fem siste årene (perioden 
da samtlige foretak har vært inne på den regionale Lønn- og Personal løsningen): 

 
Som det fremkommer i tabellen har det siden 2011 vært en stabilisering av antallet arbeidsforhold i Helse 
Sør-Øst og det er derfor ikke lagt til grunn noen videre økning i antall LTO’er i den kommende fire-års 

Sykehuspartner HR-T 
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   20   16   9   2   
Driftsinntekter   298   298   298   298   298
Konsulentinntekt   12
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter   330   315   307   300   298
Personalkostnader   157   151   151   151   151
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad           
Avskrivninger   20   16   9   2   
Service og vedlikehold   103   103   103   103   103
Ekstern bistand   2   2   2   2   2
Andre driftskostnader   43   42   42   42   42
Sum driftskostnader   326   315   307   300   298

Driftsresultat før viderefakturering   5         

Inntekter Viderefakturering -  2 -  2 -  2 -  2 -  2
Kostnader Viderefakturering   2   2   2   2   2
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    5         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP

Antall Lønns- og trekkoppgaver 2011 2012 2013 2014 2015
Total 90 034 91 131 91 183 91 052 91 052
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perioden. Antall LTO’er i 2015 (faktureringsgrunnlag 2016) legges til grunn ved beregning av inntekt i 
perioden 2017 til 2020. 

 

3.1.3 Basisfinansiering 

Basisfinansieringen skal dekke finansieringskostnaden for de regionale HR løsningene, hvor 
avskrivningskostnaden knyttet til disse investeringene faller fra 20,5 mill. i 2016 til 0,2 mill. i 2020. Det 
forutsettes i ØLP 2017 – 2020 at finansieringskostnaden fortsatt dekkes gjennom basisfinansiering fra 
RHF. 

 

3.1.4 Konsulentinntekt 

Konsulentinntekt i B2016 er finansiering av innsatsteamets bidrag i Tilgjengelighetsprosjektet, samt en 
mindre post for timer levert til det regionale ERP prosjektet. Etter pålegg fra HSØ RHF er finansiering for 
tilgjengelighetsprosjektet tatt ut for årene 2017 til 2020 da dette er lagt inn i planen til HSØ RHF for 
samme periode.  

 

3.2 Kostnader HR-Tjenesten 

 

3.2.1 Personalkostnad 

Det er i ØLP perioden forutsatt en videreføring av de samlede personalkostnadene (korrigert for 
ressursene i innsatsteamet som er lagt inn som del av HSØ RHF sin ØLP plan). Parallelt med at de 
etablerte tjenestene leveres med en stadig høyere effektivitet (målt som antall LTO’er produsert pr. 
årsverk) bygges det opp et system- og rådgivingsmiljø basert på nye og endrede behov hos både kunder 
og oppdragsgiver. Økt grad av spesialisering og kompleksitet i arbeidsoppgaver gjør det nødvendig å 
videreutvikle intern kompetanse og knytte til seg nye ressurser med spisskompetanse innenfor ulike 
områder. Ressursene knyttet til system- og rådgivningstjenester har generelt sett en høyere kostnad enn 
de årsverkene som blir overtallige i lønns- og refusjonsproduksjonen, og det er derfor ikke lagt til grunn 
en reduksjon i de samlede personalkostnadene i perioden. Se for øvrig innledende avsnitt. 

 

3.2.2 Avskrivningskostnad 

Utvikling i avskrivningskostnad er vist i figuren under, og som det fremkommer avtar denne i perioden 
2017 til 2020 da det i ikke er besluttet en videreutvikling av eksisterende løsninger eller utvikling av nye 
tjenester i kommende ØLP periode 

 
 

3.2.3 Service og Vedlikehold, Ekstern bistand og Andre driftskostnader 

For disse tre postene er det i stort lagt opp til en videreføring av dagens nivå. Service og 
vedlikeholdsavtalene med de største underleverandørene ble reforhandlet våren 2015 og er gjeldende for 
neste fireårsperiode. 

 

Avskrivningskostnad B2016 2017 2018 2019 2020
Beløp (mill.)  20 480  16 486  8 657  1 854   236
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3.2.4 Kostnader HR-tjenester pr Helseforetak i planperioden 

 
 

3.3 ERP-Tjenesten 

 

Helseforetak
B2016 ØLP 2017 ØLP2018 ØLP 2019 ØLP 2020

Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Oslo Universitetssykehus HF   87   87   87   87   87   
Vestre Viken HF   36   36   36   36   36   
Sykehuset Telemark HF   16   16   16   16   16   
Sykehuset i Vestfold HF   21   21   21   21   21   
Sørlandet sykehus HF   28   28   28   28   28   
Sykehusapotekene HF   3   3   3   3   3   
Akershus universitetssykeh HF   35   35   35   35   35   
Sunnaas sykehus HF   3   3   3   3   3   
Sykehuset Østfold HF   25   25   25   25   25   
Pasientreiser ANS             
Sykehuset Innlandet HF   37   37   37   37   37   
Sykehuspartner           
Helse Sør-Øst RHF Intern   1   1   1   1   1   
Helse Sør-Øst RHF HR   5   5   5   5   5   
Helse Sør-Øst RHF MH   11 -  11
Helse Sør-Øst RHF ERP   2         -  2
Helse Sør-Øst RHF-Basisramme   20   16   9   2   -  20
Samlede driftsinntekter   330   315   307   300   299 -  33

Sykehuspartner HR-ERP tjenesten
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme
Driftsinntekter   64   89   100   121   124
Konsulentinntekt   1         
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter   65   89   100   121   124
Personalkostnader   10   12   14   14   16
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad           
Avskrivninger   21   43   50   69   69
Service og vedlikehold   31   35   37   39   40
Ekstern bistand           
Andre driftskostnader   1         
Sum driftskostnader   63   89   100   121   124

Driftsresultat før viderefakturering   2         

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    2         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP
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3.3.1 Driftsinntekt 

Det forutsettes at regional ERP løsning i sin helhet finansieres gjennom driftspris til de foretakene som 
har tatt løsningen i bruk, samt en mellomfinansiering fra RHF’et som dekker avviket mellom inntekt fra 
den andelen som har tatt løsningen i bruk og totalkostnaden. RHF’et sin andel av kostnaden er som vist i 
tabellen: 

 
 

3.3.2 Kostnader 

Den regionale ERP løsning vil i ØLP perioden være under stadig utrulling til nye foretak og kostnaden 
som legges til grunn er basert på siste kjente utrullingsplan som vedtatt av Programstyret i VIS. 
Kostnadsfordelingen i tabellen under er basert på nevnte plan. Etterhvert som nye foretak tar løsningen i 
bruk vil det være behov for noe mer ressurser knyttet til drift og forvaltning, av den grunn går 
personalkostnad opp i perioden. Det samme gjelder for avskrivninger og service og vedlikehold, 
etterhvert som flere foretak går fra lokal til regional løsning vil disse kostandspostene øke for den 
regionale løsningen. På den annen side skal det tas ned kostnader for de lokale løsningene som til nå har 
vært operative. Andre driftskostnader ligger med negative beløp, dette skyldes en budsjetteknisk løsning 
der kostnader omposteres internt i Sykehuspartner mellom virksomhetsområder for drift av 
Sykehuspartner sin ERP løsning.  

 

3.4 Kostnader ERP-tjenester pr Helseforetak i planperioden 

 
 

3.5 Tilgjengelighetsprosjektet 

Det legges til grunn i ØLP at arbeidet med reduksjon i ventetider fortsetter i perioden og der denne 
aktiviteten i sin helhet fullfinansieres av Helse Sør-Øst RHF. Utviklingen av dette området skjer i samråd 
med Helse Sør-Øst RHF og enhver økning i omfang avklares med premissgiver, herunder sikring av et 
eventuelt økt finansieringsbehov. 

Etter pålegg fra HSØ RHF er inntekt for ressursene i Innsatsteamet tatt ut av Sykehuspartner sin ØLP 
2017 – 2020, da RHF’et selv har innbakt kostnaden for disse ressursene som del av ØLP. 

 

Helseforetak
B2016 ØLP 2017 ØLP2018 ØLP 2019 ØLP 2020

Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Oslo Universitetssykehus HF         33   34   34
Vestre Viken HF     10   14   14   15   15
Sykehuset Telemark HF     4   7   7   7   7
Sykehuset i Vestfold HF   7   7   8   8   8   1
Sørlandet sykehus HF     10   11   11   11   11
Sykehusapotekene HF       1   1   1   1
Akershus universitetssykeh HF   14   14   15   15   15   2
Sunnaas sykehus HF       1   1   1   1
Sykehuset Østfold HF   9   9   9   10   10   1
Pasientreiser ANS             
Sykehuset Innlandet HF     14   15   15   15   15
Sykehuspartner   5   6   6   6   6   1
Helse Sør-Øst RHF Intern     1   1   1   1   
Helse Sør-Øst RHF HR             
Helse Sør-Øst RHF MH             
Helse Sør-Øst RHF ØK   29   14   14     -  29
Helse Sør-Øst RHF-Basisramme             
Total driftsinntekt   64   89   100   121   124   60
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3.6 Kostnadseffektivisering 

Det er i ØLP lagt til grunn en videreføring av dagens kostnadsnivå, da det i skrivende stund ikke 
foreligger en konkret plan om videreutvikling av eksisterende tjenesteportefølje eller etablering av nye 
tjenester utover Regional ERP. Virksomhetsområdet har i perioden 2012 -2016 redusert bemanningen 
innenfor de etablerte tjenestene (lønn og refusjon) med i overkant av 20 %, tilsvarende 30 årsverk. Dette 
har gjort det mulig å absorbere stadig nye krav og behov fra premissgiver og kunder og på den måten 
øke både omfang og kvalitet i leveransene uten å øke prisene på tjenestene. Eksempelvis har man over 
tid overtatt brukerstøtte for ressursstyringstjenesten (ca. 3 – 4 mill.) og etablert elektronisk innmelding til 
skattedirektoratet (EDAG/ A) (ca. 4 mill.) for hele foretaksgruppen uten en tilsvarende økning i prisen ut til 
foretakene. Det forventes at denne utviklingen vil fortsette i ØLP perioden, der effektivisering i de 
etablerte tjenester gjør det mulig å gradvis forbedre og utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som 
sikrer en stadig større grad av tilgjengelighet, kvalitet og brukertilfredshet i virksomhetsområdets 
leveranser. 

Fra og med 2018 til 2020 vil finansieringen for bistand i HSØ sitt Tilgjengelighetsprosjekt falle bort. Dette 
betyr at overskuddet fra den etablerte virksomheten, vil gå til å dekke løpende kostander for de faste 
ressursene som i dag er engasjert i prosjektet. I parallell må det skaffes finansering for å dekke avviket 
mellom ordinært overskudd og behovet til dette prosjektet (oppført som 6,1 MNOK under posten 
konsulentinntekt i årene 2018 til 2020) 

Imidlertid vil nye og økte kostnader som følge av ønsker fra premissgiver (regional HR direktør og 
Regionalt HR-direktørforum) om større endringer i eksisterende tjenesteportefølje eller utvikling av helt 
nye tjenester kunne måtte dekkes inn gjennom økt tjenestepris uten at dette kan kostandsfestets 
eksplisitt i grunnlaget for ØLP 2017 – 2020. Videreutvikling av tjenesteporteføljen følger av 
oppdragsdokument og regionale HR handlingsplan. 
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3.7 ØLP Sykehuspartner HRØR 2017-2020 

Total P/L for VO HRØR; 

 
 

3.8 Kostnader HRØR-tjenester pr Helseforetak i planperioden 

 

 

Sykehuspartner HRØR
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   20   16   9   2   
Driftsinntekter   362   387   398   419   422
Konsulentinntekt   13         
Periferi og telekom         
Annen inntekt         
Sum driftsinntekter   395   403   407   421   423
Personalkostnader   168   163   165   165   167
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad           
Avskrivninger   41   59   59   70   69
Service og vedlikehold   133   137   139   141   143
Ekstern bistand   2   2   2   2   2
Andre driftskostnader   44   42   42   42   42
Sum driftskostnader   388   403   407   421   423

Driftsresultat før viderefakturering   7         

Inntekter Viderefakturering -  2 -  2 -  2 -  2 -  2
Kostnader Viderefakturering   2   2   2   2   2
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat    7         

Nettofinans
Resultat   7         

ØLP

Helseforetak
B2016 ØLP 2017 ØLP2018 ØLP 2019 ØLP 2020

Endring  B2016 vs. 
ØLP2020

Oslo Universitetssykehus HF   87   87   87   120   121   34
Vestre Viken HF   36   46   50   50   50   15
Sykehuset Telemark HF   16   20   23   23   23   7
Sykehuset i Vestfold HF   29   29   29   29   29   1
Sørlandet sykehus HF   28   39   39   39   40   11
Sykehusapotekene HF   3   3   4   4   4   1
Akershus universitetssykeh HF   49   49   50   50   50   2
Sunnaas sykehus HF   3   3   4   4   4   1
Sykehuset Østfold HF   34   35   35   35   35   1
Pasientreiser ANS             
Sykehuset Innlandet HF   37   51   51   51   52   15
Sykehuspartner (ERP)   5   6   6   6   6   1
Helse Sør-Øst RHF Intern   1   1   1   1   1   
Helse Sør-Øst RHF HR   5   5   5   5   5   
Helse Sør-Øst RHF MH   11         -  11
Helse Sør-Øst RHF ØK (mellomfin. ERP)   31   14   14     -  31
Helse Sør-Øst RHF-Basisramme   20   16   9   2   -  20
Samlet driftsinntekt   395   403   407   421   423   28
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4 ØLP SYKEHUSPARTNER HF 2017-2020 

 
 

Årsaken til at B2016 viser et overskudd på 43 MNOK og ikke 15 MNOK som er resultatkravet er at vi har 
trukket ut kostnader til lokale tilpasninger i forbindelse med eksternt partnerskap fra B2016 for å ha 
korrekte sammenligningstall. 

Sykehuspartner HF forventer en kostnadsutvikling på ca. 1 milliard i planperioden. Kostnadsøkningen 
kommer som følge av økte avskrivninger som utgjør ca. 74 % og økte avtalekostnader som utgjør ca. 24 
% av total kostnadsøkning.  

Sykehuspartner HF
(tall i MNOK) B2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme   51   38   20   2   
Driftsinntekter  3 011  3 218  3 417  3 631  3 996
Konsulentinntekt   260   247   247   247   247
Periferi og telekom   116   82   101   132   147
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter  3 438  3 585  3 785  4 012  4 389
Personalkostnader  1 065  1 090  1 089  1 082  1 070
Aktiverbare prosjekttimer -  32 -  32 -  32 -  32 -  32
Varekostnad   28   29   29   29   29
Avskrivninger   996  1 137  1 270  1 427  1 733
Service og vedlikehold   951   962  1 026  1 102  1 184
Ekstern bistand   74   74   74   74   74
Andre driftskostnader   282   285   284   282   279
Sum driftskostnader  3 362  3 546  3 742  3 965  4 338

Driftsresultat før viderefakturering   75   39   43   47   52

Inntekter Viderefakturering -  29 -  27 -  27 -  27 -  27
Kostnader Viderefakturering   29   27   27   27   27
Netto Viderefakturerbare kostnader   
Driftsresultat    75   39   43   47   52

Nettofinans -  33 -  39 -  43 -  47 -  52
Resultat   43         

ØLP
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Situasjonsvurdering og risikobilde 
Sykehuspartner har et positivt resultat i første kvartal på ca. 16,5 MNOK bedre enn budsjett. 
Periodiseringsavvik på driftsinntekt, samt øvrige positive kostnadsavvik forventes å jevnes ut i løpet 
av året. Det betyr at man setter i verk tiltak for å sikre leveranseplaner og forbedrer tjenestene mot 
helseforetakene, samtidig som man forsterker prioriteringen av kostnadseffektivisering.  

Når det gjelder tjenestestabilitet viser utviklingstrenden noen forbedringer, selv om antall kritiske 
hendelser akkumulert er foreløpig noe høyere enn forventet ift. årets mål. Parallelt forbedres 
løsningstid for 1A. 

Overordnet leveransesituasjon for tjenesteendringer er vanskelig å vurdere samlet for mars på grunn 
av kort periode for rapporteringsunderlag, - noe som skyldes iverksettelse av et nytt målingsregime 
for leveransepresisjon. Foreløpige tall viser at tjenesteendringer hvor kunden har fått en dato for 
leveransen leveres med 65 % presisjon, men det er behov for et større datagrunnlag for å  sette 
baseline for dette. Vi ser allikevel noen ressursutfordringer i IKT-T. En høyere andel av IKT ressurser i 
Sykehuspartner ble avgitt til Digital fornying; dette på bekostning av timer allokert til 
tjenesteendringer. Dette påvirker mengden saker som blir behandlet innen for tjenesteendringer.  

Personellsituasjonen er rimelig stabilt sett i lys av kommende store omstillinger. Dette tilsier at det 
inntil videre ikke medfører større risikoer for avvik i produksjon av tjenester og leveranser av 
endringer. 

Generelt har forbedringstiltakene som skal understøtte måloppnåelse god fremdrift, - spesielt når 
det gjelder tiltak knyttet til prioritering og planlegging av leveranser.» 
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Målekort 
- Oversikt over resultater i mars 

Leveransekraft - Økonomi             
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift             
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Risiko Helhetlig vurdering  
Akkumulert resultat mot budsjett 15 MNOK  28 MNOK   -  -    
Driftsinvesteringer  150 MNOK  19,8 MNOK   -  -  
Leveransekraft - Tjenesteleveranse              
Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser            
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Risiko Helhetlig vurdering  
Antall kritiske hendelser 1A 341 Akk. 116         
Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)  100% 100%   -  -    
Leveransepresisjon for IKT-utstyr 100% Ikke tall for mars   -    
Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret 96%  96,1%   - -    
Leveransepresisjon for tjenesteendringer med 
leveransedato -  65%       

Leveransepresisjon for SLA leveranser i kundeplan 100% Ikke tall for mars   -      
Best på helseteknologi - Prosjektleveranse              
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter          
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Risiko Helhetlig vurdering  
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying  97%  95%   - -   
Faktureringsgrad for prosjektledere 77%  77%    -  -   
Organisasjon og medarbeidere              
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Risiko Helhetlig vurdering  
Akkumulert turnover siste 12 måneder - SP totalt - 6,1%   -  -    
Sykefravær - SP totalt  5% 6,58% (feb)   -  -    
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Zoom - Utvikling av hovedinntektsdriverne 

Sykehuspartner HF har negative inntektsavvik første kvartal. Dette skyldes i all hovedsak periodiseringsdifferanser 
mellom budsjett og forventet aktivering av prosjekter fra Digital fornying. Det er forventet at dette vil utjevnes utover 
året. 

• Det er negativt avvik på basisramme fra RHF som relateres til forsyningssenteret. Det er kommunikasjon 
med RHF for å avklare videre status på dette. 

 
• Det er størst avvik på driftsinntekter som i all hovedsak skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til 

prosjekter fra Digital fornying . Dette skyldes avvikende aktiviseringstidspunkt opp mot budsjett og har 
ingen sammenheng med eventuell fremdrift i prosjektene. SPHF setter i verk tiltak for å minske dette 
avviket.  

 
• Salg av konsulenttimer har små avvik mot budsjett. Det er levert mer kapasitet til prosjekter i Digital 

fornying som har medført lavere aktivitet enn budsjettert til tjenesteendringer. 
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Zoom - Utvikling av hovedkostnadsdriverne 

SP HF har god kontroll på kostnadsutviklingen i første kvartal. Det største positive kostnadsavvikene er relatert til lavere 
aktiveringsgrad enn budsjettert samt etterslep på forventet rekruttering. Forsyningssenteret har hatt en betydelig 
omsetningsvekst og bidrar derfor med høyere varekostnader.  

Positivt avvik på personalkostnader skyldes  ca. 23 (18 på IKT T) færre årsverk enn budsjettert samt lavere forbruk av andre 
personalkostnader. Avviket spesifiseres slik; 

• Fastlønn /engasjement/vikar 5,4 MNOK  
• Overtid 2,3 MNOK 
• Arbeidsgiveravgift 1 MNOK 
• Differanse mellom beregnet pensjonskostnad og revidert NRS beregning for 2016 på 4 MNOK. Dette trekkes ut av resultatet 

i PL 
• Kurs/seminar osv 5 MNOK 
• Annen personalkostnad 1,6 MNOK 

 
• Varekostnadene er høyere en budsjett og har en tilsvarende inntekt. Avviket skyldes hovedsakelig høyere omsetning enn 

budsjettert på Forsyningssenteret. 
 
• Anlegg fra Digital fornying  er foreløpig ikke overført til aktivering  i samme takt som budsjettert. Dette henger sammen med 

reduserte driftsinntekter. Det er planlagt at dette vil jevne seg ut gjennom året. De største avvikene gjelder følgende prosjekter; 
• Nettverk AHUS: 2,3 MNOK 
• Omlegging OUS fase 1: 5,7 MNOK 
• Omlegging OUS fase 2: 8,6 MNOK 
• PNØ U5B: 4,6 MNOK 

 
• Service og vedlikeholdsavtaler har avvik på 2 % akkumulert og er i all hovedsak kundestyrte avtaler som ikke gir resultateffekt. 
 
• Ekstern bistand er under budsjett. Det holdes meget stram kostnads- og innleiekontroll for å holde  budsjett for ekstern bistand 

løpende utover året. 
 
• ADK har ingen vesentlige avvik. 5 



Zoom – Overordnede økonomiske resultater 

Sykehuspartner HF leverer et resultat i første kvartal på  28 MNOK; ca 16,5 MNOK over budsjett. Inntektsavviket i første 
kvartal er hovedsakelig grunnet periodiseringsavvik på driftsinntekt i budsjett som medfører lavere inntekt og 
tilhørende kostnadselementer.  Øvrige positive kostnadsavvik forventes å jevnes ut i løpet av året. Tiltak iverksettes for 
å styre årsprognose inn mot budsjettert resultat på 15 millioner.  
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Zoom – Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører 

Leveranser stort sett iht. målkrav 

Regional Klinisk Løsning (RKL) 
 
Prosjektet for Automatisk tildeling av fødselsnummer er implementert ved SIHF. Frittstående løsning er en webdialog og en meldingsmotor som ligger i 
Norsk Helsenett og skal implementeres ved alle landets sykehus. Løsningen er tidligere blitt innført ved Rikshospitalet.  
 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) 
 
Omleggingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har i løpet av mars lagt om 1842 Win7 klienter på ny plattform (all time high for en enkeltmåned), og 
nådde milepælen “over 10.000 omlagte klienter på OUS”. Videre har prosjektet rullet ut Sikker print på Aker og Gaustad, fjernet 150 skrivere og totalt er 
1500 brukere i OUS nå registrert på løsningen.  56 nye applikasjoner er satt i produksjon, og nesten 400 applikasjoner er tilrettelagt på ny plattform.  
 
Regionale prosjekter utenfor Digital Fornying: 
 
Prosjektet for innføring av Nasjonalt labkodeverk (NKL) i HSØ fikk BP3 beslutning den 9.3.2016 for å starte gjennomføringsfasen. Prosjektet skal levere 
iht. pålegget fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon innen laboratorieområdet skal foregå ved bruk av NLK innen 30.6.2016. 
Prosjekt avsluttes i slutten av august 2016. 
 
Prosjektet for innføring av nytt kodeverk RAD ble avsluttet i mars. Prosjektet omfattet innføring av NCRP kodeverk for bildediagnostiske undersøkelser 
og bildeveiledede kirurgiske intervensjoner. Alle NCRP-koder er kategorisert ut i fra anatomisk tilhørighet. Endringene er utført i RIS fagsystem for alle 
HF i HSØ. 
 
Prosjekt for Implementering av Prosjektveiviser og EVM i HSØ fikk BP3 beslutning den 17.3.16 for å starte gjennomføringsfasen. Prosjektet har startet 
implementeringsarbeid med Projektveiviseren (ny Prosjektmetodikk) i alle HF samt Digital Fornying prosjekter. I tillegg skal Prosjektet implementere 
ensartet bruk av EVM(inntjent verdi) i Digital Fornying. Prosjekt avslutter juni 2016 
 
Lokale prosjekter: 
 
Prosjekt for organisasjonsendringer ved STHF ble avsluttet i mars. Det er gjennomført endringer på avdelinger og seksjon i DIPS basert på en omfattende 
org.endring av sykehuset. Nå er det samsvar mellom DIPS løsning og organisasjonen på Sykehuset.  
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Zoom – Organisasjon og medarbeidere 

Bemanningsutviklingen er litt lavere enn planlagt. Endringer knyttet  til ØLP og krav ifm inngangsfart i 2016 gjør at rekrutteringsnivå for 
2015 revideres. Turnover er stort sett stabil. Analyser viser at turnover er spredt utover ulike VO og avdelinger. Det er viktig å fortsatt ha 
fokus på turnover og bakgrunn. Nytt system for hvorfor ansatte slutter er implementert.  
Sykefravær i februar er på normalnivå. Sykefravær hittil i år (5,4 %) er litt høyere enn tilsvarende periode i fjor. Foreløpige analyser tyder på 
at dette handler om sesongvariasjon. Det vurderes foreløpig at det ikke er behov for ytterligere tiltak i f.h.t allerede igangsatte tiltak.  
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Handlingsplan 
- Nøkkeltall 

Status på tiltaksfremdrift* per styringsdimensjon (status per 12. april) 

Av 122 tiltak i handlingsplanen er 66 direkte knyttet til hovedmål fra OBD og SP mål.  
For disse 66 er det ikke rapportert for 13% av dem. 77% av tiltakene med status er i henhold til plan. 17% er 
forsinket, dvs uten nye avtalt dato. 
Tiltak gjennomført for sikkerhet, lederavtaler, utbedring av læringsportalen og dynamisk arbeidsflate i SP er 
satt i drift. I tillegg er det lukket tiltak fra 2015 innenfor antikorrupsjon, og Leverandøroppfølgingssystem for 
konsulentkjøp 
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*Unntatt tiltak knyttet til 2015, øvrige krav i OBD ikke koblet mot styringsdimensjon og tiltak knyttet til VO egne mål for 2016 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger 
I saken beskrives plan for Sykehuspartners arbeid med innovasjon. Til grunn for planen 
ligger en kundeorientert tilnærming. I saken beskrives også prioritering av 
innovasjonsprosjekter i 2016. 
 
Administrerende direktør innstiller på at styret tar saken til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 
Formålet med innovasjonsplanen er å sikre en felles tilnærming til arbeidet med innovasjon i 
Sykehusparter og identifisere og prioritere aktiviteter til støtte for utvalgte 
innovasjonsinitiativer i foretakene. Planen skal bidra til en klargjøring av behovene, hvordan 
disse skal støttes og til at vi bygger kompetanse og kapasitet til å levere på fremtidig behov. 
 
En kundeorientert tilnærming til innovasjon skaper verdi for kundene ved å understøtte 
etablerte FoU-prosjekter på sykehusene, og ved å bringe frem et nettverk av 
teknologiressurser til dem. Samtidig gir den verdi for Sykehuspartner ved å dra oss i riktig 
strategisk retning i tråd med målbildet for Fremtidens Sykehuspartner, samt å legge 
grunnlag for fremtidig tjenesteutvikling. Vi søker primært å bidra i tidlig fase, og på områder 
hvor eksisterende prosjekter og programmer innenfor Digital fornying ikke har sitt 
hovedfokus. 
 
I 2016 vil Sykehuspartner prioritere fire prosjekter; Senter for fremtidig helse (C3) ved Oslo 
universitetssykehus, BIGMED (Intervensjonssenteret) ved Oslo universitetssykehus, 
videreføringen av Home2Health og United4Health ved Sykehuset Sørlandet 
HF/Universitetet i Agder og Medicloud. Dette innebærer et sterkt fokus på å bidra med 
standardiserte plattforms- og integrasjonstjenester på områdene personalisert medisin og 
pasientsentriske tjenester. Vi skal være fremoverlent og på tilbudssiden i disse prosjektene. 
 
I Sykehuspartner vil vi derfor etablere et «virtuelt team»/en nettverksorganisasjon for å 
betjene disse prosjektene. Gjennom denne nettverksorganiseringen vil Sykehuspartner 
bygge opp en tverrfaglig kapasitet og ferdighet til å forstå og levere på de unike kravene 
disse innovasjonsprosjektene stiller til IKT-anvendelsen på sykehusene, ut mot pasientene, 
mot primærhelsetjenesten og mot leverandørmarkedet.  
 
I 2016 vil dette bety en kunnskapsoppbygging på sykehusspesifikke behov som er tett 
relatert til Sykehuspartners eksisterende kjernekompetanse innen sikker og stabil drift. Vi vil 
knytte til oss teammedlemmer fra ulike fagområder i Sykehuspartner, spesielt for å lede og 
gjennomføre Sykehuspartners leveranser innen plattforms- og integrasjonstjenester for å få 
data ut av de kliniske systemene. Det er særlig viktig å ha tilgang til ressurser innen 
virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, systemintegrasjon, pasientjournal/DIPS, 
prosjektledelse og risiko- og sårbarhetsanalyser. Sykehuspartner vil gjøre en omdisponering 
av ressurser internt og øke satsingen noe på innovasjonsrettede aktiviteter. Dette 
gjennomføres innenfor årets budsjettrammer.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
For Sykehuspartner er sikker og stabil drift hovedprioritet. Derfor må vi være forberedt når 
det nå vokser frem nye måter å integrere teknologi i leveransen av helsetjenester, slik at 
Sykehuspartner kan være i stand til å levere også slike tjenester i nær fremtid. Vi merker en 
økt etterspørsel fra sykehusene etter bistand til deres initiativer med å utvikle fremtidens 
helsetjenester. Ny og mer integrert bruk av IKT-teknologi inn i helsetjenestene er 
gjengangere i disse initiativene. 
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Tyngden i sykehusenes etterspørsel har i 2016 vært innen personalisert medisin og 
pasientsentriske tjenester. Sykehusene bruker store ressurser på tjenesteutvikling på disse 
områdene. Vi har derfor funnet det riktig å prioritere disse henvendelsene, siden 
Sykehuspartner ikke har et etablert apparat til å betjene dem. Når behovene på disse 
områdene øker, vurderer vi det slik at vi må etablere kapasitet og kompetanse for å betjene 
fremtidige behov. Nasjonale og regionale initiativer, som helsenorge.no og Min Journal, 
støtter vi gjennom andre mer regulære aktiviteter og prosjekter. 
 
Sykehuspartner nærmer seg nå et stadium hvor vi kan komme tettere på sykehusenes 
behov. Vi har kommet et stykke på vei i konsoliderings- og standardiseringsarbeidet, 
samtidig som vi er i ferd med å gjennomføre en kapasitetsstyrking på infrastrukturområdet 
gjennom eksternt partnerskap. I dette transformasjonsarbeidet trenger Sykehuspartner å 
etablere noen konkrete initiativer som kan mobilisere medarbeidere på nye områder. Denne 
innovasjonsplanen er ett slikt skritt på veien. 
 
Når Sykehuspartner nå skal understøtte innovasjon på sykehusene, er det viktig å finne en 
balanse mellom å opprettholde sikker og stabil drift og gjøre en tilstrekkelig tung satsning til 
at sykehusene merker at vi støtter dem på en god måte. Vi må derfor være selektive og 
fokusere på noen få initiativer nå i 2016. Vi vurderer det slik at en allokering av ressurser 
ikke i for stor grad eksponerer oss for risiko, samtidig som at det gir en tilstrekkelig robust 
satsning. Dette kan øke noe i 2017 hvis vi lykkes i arbeidet og tilfører sykehusene verdi. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Utkast til innovasjonsplan for Sykehuspartner HF 

________________________________________________ 
Side 3 av 3 

 



 
 
 

NOTAT 
 

13. april 2016 
Til: SP styre 
Kopi: SP toppledergruppe 
Fra: Administrerende direktør 

 

Forslag til Innovasjonsplan 2016 
I styreseminar 30. mars 2016 gjennomgikk styret forarbeidet til innovasjonsplan for 2016. Dette 
forarbeidet ble drøftet 24. november 2015 i Sykehuspartners ledelse og forankret i “Fremtidens 
Sykehuspartner”.  

Bakgrunn og forutsetninger 

Formålet med innovasjonsplanen er å identifisere og prioritere aktiviteter til støtte for utvalgte 
innovasjonsinitiativer i foretakene. Planen skal bidra til en klargjøring av behovene, hvordan disse 
skal støttes og til at vi bygger kompetanse og kapasitet til å levere på fremtidig behov. 

En slik kundeorientert tilnærming til innovasjon skaper verdi for kundene ved å understøtte etablerte 
FoU-prosjekter på sykehusene, og ved å bringe frem et nettverk av teknologiressurser til dem. 
Samtidig gir den verdi for Sykehuspartner ved å dra oss i riktig strategisk retning i tråd med målbildet 
for “Fremtidens Sykehuspartner”, samt å legge grunnlag for fremtidig tjenesteutvikling. Vi søker 
primært å bidra i tidlig fase, og på områder hvor eksisterende prosjekter og programmer innenfor 
“Digital fornying” ikke har sitt hovedfokus. 

I 2016 vil Sykehuspartner prioritere fire prosjekter; Senter for fremtidig helse (C3) ved OUS, 
BIGMED (Intervensjonssenteret) ved OUS, videreføringen av Home2Health og United4Health ved 
SSHF/UiA og Medicloud. Dette innebærer et sterkt fokus på å bidra med standardiserte plattforms- og 
integrasjonstjenester på områdene personalisert medisin og pasientsentriske tjenester. Vi skal være 
fremoverlent og på tilbudssiden i disse prosjektene. 

I Sykehuspartner vil vi derfor etablere et «virtuelt team»/en nettverksorganisasjon for å betjene disse 
prosjektene. Gjennom denne nettverksorganiseringen vil Sykehuspartner bygge opp en tverrfaglig 
kapasitet og ferdighet til å forstå og levere på de unike kravene disse innovasjonsprosjektene stiller til 
IKT-anvendelsen på sykehusene, ut mot pasientene, mot primærhelsetjenesten og mot 
leverandørmarkedet.  

I 2016 vil dette bety en kunnskapsoppbygging på sykehusspesifikke behov som er tett relatert til 
Sykehuspartners eksisterende kjernekompetanse innen sikker og stabil drift. Vi vil knytte til oss 
teammedlemmer fra ulike fagområder i Sykehuspartner, spesielt for å lede og gjennomføre 
Sykehuspartners leveranser innen plattforms- og integrasjonstjenester for å få data ut av de kliniske 
systemene. Det er særlig viktig å ha tilgang til ressurser innen virksomhetsarkitektur, 
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løsningsarkitektur, systemintegrasjon, pasientjournal/DIPS, prosjektledelse og risiko- og 
sårbarhetsanalyser.  

Strategisk forankring av innovasjonsplanen 

Vår innovasjonsplan er forankret i de tre fokusområdene som tar Sykehuspartner i retning av 
visjonen, en partner for helsetjenester i utvikling. Vi har en kundeorientering i vår tilnærming til 
innovasjon. Formålet med innovasjonsplanen er at vi skal understøtte sykehusenes 
innovasjonsinitiativer. Vi skal øke vår forståelse for behovene i sykehusene, samt bygge kompetanse 
og kapasitet til å levere på fremtidig behov. 

Det er mye lovpålagt FoU-aktivitet på sykehusene for å bedre diagnostisering, forebygging, 
behandling, oppfølging av, og informasjon til pasientene, forankret bl.a. i HelseOmsorg21. 
Sykehuspartner blir bedt om å bistå i en rekke av disse initiativene.  

Standardisering og regionalisering er kjernen i regionens IT-strategi. Dette er også fellesnevneren for 
de innovasjonsinitiativene vi gir bistand til i 2016; behovet for industristandard plattformtjenester og 
behovet for integrasjonstjenester som kan levere informasjon til forskning og pasientbehandling fra en 
rekke ulike informasjonskilder, både innad i sykehusene (f.eks. pasientjournal, RIS/PACS, kurve mv.) 
og eksterne informasjonskilder (f.eks. gendata, forskningslitteratur, medical guidelines, sensorer, 
mobile enheter mv.).  

Innovasjonsplan 2016 

Vi skal ta en aktiv og foroverlent rolle i noen utvalgte aktiviteter sykehusene har initiert. Samtidig er 
det nødvendig med en begrenset og fokusert satsning på å understøtte sykehusenes 
innovasjonsinitiativer, siden sikker og stabil drift er hovedprioritet i Sykehuspartner.  

Vi har utarbeidet fem kriterier som skal hjelpe oss å velge initiativer vi kan fokusere på. Vi leter etter 
initiativer som 

1. utvikler kjernevirksomheten til Sykehuspartners kunder (spesialisthelsetjenesten) 
2. kan resultere i at sykehusene får nye eller vesentlig endrede krav til hvordan IKT 

(tjenester og infrastruktur) anvendes i og rundt spesialisthelsetjenesten 
3. bidrar til å posisjonere Sykehuspartner i retning av ambisjonene i “fremtidens 

Sykehuspartner” 
4. helseforetakene investerer betydelige ressurser i  
5. kan gi raske resultater og effekter 

 
Som nevnt skal Sykehuspartner i 2016 bistå i tre innovasjonssatsninger som er valgt ut på bakgrunn 
av disse kriteriene. Dette er C3 og BIGMED (OUS) og videreføringen Home2Health 
og United4Health (SSHF/UiA). I tillegg skal vi etablere standardiserte plattforms- og 
integrasjonstjenesteleveranser til sykehusene gjennom Medicloud-initiativet. Medicloud vil i tillegg 
kunne utgjøre det standardiserte plattformtjenestetilbudet til mindre lettvekts-ikt initiativer i 
helseregionen. 

Ambisjonene for C3 er å bygge helsetjenestene, inkludert IKT, rundt pasienten. Et mål er at 20 
prosent av kronikerne skal få behandling hjemme innen utløpet av åtteårsperioden senteret skal være 
aktivt. Ambisjonene i BIGMED er å utvikle personalisert medisin. Utgangspunktet er bedre 
diagnostistering gjennom gensekvensiering og fritekstsøk i pasientjournaler, og kobling til 
behandlingsprosedyrer i forskningslitteraturen. I prosjektet starter en med fire sykdomsforløp 
(lungekreft, tarmkreft, medfødte hjertefeil, og alvorlige genetiske lidelser). Ambisjonen er å utvikle en 
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plattform for 100, 200, 300 slike sykdomsforløp. Ambisjonene for Home2Health og United4Health er 
å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med multimorbide og psykiatriske lidelser. For disse 
pasientgruppene er det spesielt krevende å oppsøke sykehusene for behandling og oppfølging. I 
United4Health har en f.eks. utviklet hjemmebehandlingstjenester for KOLS-pasienter. Slike tjenester 
vil en nå videreutvikle og ta i bruk på flere områder.  

I 2016 prioriterer vi dermed å støtte områdene personalisert medisin og pasientsentriske tjenester. Det 
er på disse områdene etterspørselen har vært sterkest fra sykehusene. Fremover kan det også være 
aktuelt å bidra på andre områder, eksempelvis innen pasientenes selvbetjeningsløsninger, 
logistikk/pasientflyt, pasientovervåkning/kurve, telemedisin, mv. På noen av disse områdene går det 
imidlertid nasjonale og regionale løp (helsenorge.no og Min Journal i regionen), på andre områder 
bidrar Sykehuspartner allerede gjennom ordinær linje og/eller i prosjekter (elektronisk kurve og 
logistikkløsning SØ). Etterspørselen etter innovasjonsbistand er dermed ikke like stor her.  

Vår bistand til sykehusenes innovasjonsarbeid i 2016 er knyttet til tre forskningstunge initiativer. 
Dette har sin naturlige forklaring. Forskningsrådet har etablert noen store, nye satsningsområder hvor 
de har finansiert forskningsdrevne innovasjonsprosjekter på anvendelse av IKT på helseområdet (SFI, 
Fyrtårn, IKTPluss og HelseVEL er eksempler på slike finansieringsordninger). Her har sykehusene i 
Helse Sør-Øst truffet godt i å posisjonere sterke innovasjonsprosjekter innen områdene personalisert 
medisin (BIGMED) og pasientsentriske tjenester (C3 og Home2Health/United4Health). Til sammen 
har disse finansieringsordningene bidratt med over 200 millioner kroner i støtte til helse og IKT-
forskning på disse initiativene. Dermed øker også sykehusenes etterspørsel etter innovasjonsbistand 
fra Sykehuspartner. 

Kjernen i de tre innovasjonsinitiativene er å utvikle nye tjenester som kobler tjenester, ressurser og 
brukere på nye måter. I BIGMED skal vi koble informasjon som ikke har vært koblet før, eksempelvis 
en pasients genetiske data og pasientjournal med forskningslitteratur og legemiddeldatabaser. I C3 og 
Home2Health/United4Health skal vi koble både informasjonskilder og brukere, eksempelvis 
pasienter, kommunehelsetjeneste og leger ved sykehusene. Uten teknologitjenester som understøtter 
disse koblingene stopper prosjektene opp. Derfor etterspør sykehusene en standardisert og sikker 
plattformtjeneste, hvor sykehusene kan utvikle tjenester, koble brukere og få tilgang til standardiserte 
integrasjonstjenester hvor informasjon kan kobles mellom sykehusinterne systemer og eksterne 
informasjonskilder på en sikker måte. Disse tre initiativene har alle etablert faste fora med pasienter 
og pasientorganisasjoner. Sykehuspartner er invitert inn i disse foraene, hvor vi vil få kunnskap og 
forståelse for pasientbehov. 

Sykehuspartner er i en unik posisjon til å betjene disse behovene. Vi har et vedtatt eneansvar til å 
drifte og forvalte applikasjoner og IT infrastruktur i sykehusene i regionen. En viktig forutsetning for 
disse innovasjonsinitiativene er at de får tilgang til informasjon som ligger i sykehussystemene. En 
annen viktig forutsetning er at det leveres en moderne plattformteknologi («cloud»), som ikke er 
tilgjengelig i dagens IT infrastruktur i regionen, slik at sykehusene får tilgang på nødvendig ekstern 
informasjon. I tillegg må eksterne brukere (ofte pasienter) få tilgang på sykehusenes 
informasjonsressurser.  

Medicloud svarer ut etterspørselen etter tjenesteleveranser på en slik plattformteknologi. Gjennom 
Medicloud gir vi sykehusene tilgang til en test og utprøvingsarena for å raskt kunne prøve ut nye 
teknologiske løsninger, samt å bidra til at det utvikles et økosystem av innovatører rundt 
helseforetakenes behov. I 2016 har vi ambisjoner om å tilby Medicloud til flere innovasjonsinitiativer 
i HSØ. Spesielt etterspørres Medicloud inn i Kinect-prosjektet (SØ), Telemedisinsk plattform Agder 
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(SSHF), GTI web (MHH) og flere initiativer innen lettvekts-IKT på OUS, for å nevne noen. Vi har 
også ambisjoner om å kunne utvikle standardiserte integrasjonstjenester/API’er mot de store 
produksjonssystemene som EPJ, Kurve, Pleie- og omsorgssystemer, MTU, app-teknologi mv. Slik 
kan Medicloud fremstå som en tydelig plattform for «lettvekts-ikt» i regionen og som «et sykehus i 
miniatyr».  

Gjennom Medicloud-satsningen har Sykehuspartner muligheten til å realisere noen ”quick wins”. 
Først og fremst gjennom å etablere Medicloud som en tjenesteleveranse samtlige sykehus kan gjøre 
bruk av. Både på BIGMED, i C3 og i H2H/U4H vil tilgangen på Medicloud høsten 2016 bli oppfattet 
som en klar ”quick win”. Dernest gjennom å prioritere implementering av hhv. Kinect-løsningen ved 
SØ og Telemedisinsk Plattform Agder (TELMA, en nødvendig infrastrukturleveranse for 
videreføringen av H2H/U4H). Disse vil kunne gi synlige effekter for sykehusene allerede i år. 

Sykehuspartner kan bekle en tydeligere rolle mellom sykehusene og industriaktørene, og utvikle sine 
ferdigheter i å lede kontrakts- og allianserelasjoner. Sistnevnte er godt tilpasset vår nye rolle som 
profesjonell oppfølger av store leverandører – hvor vi også må bygge opp kontraktsledelse/SIAM i 
oppfølging av arbeidet med “eksternt partnerskap” på infrastrukturområdet. Dette er tett beslektet til 
Sykehuspartners eksisterende kjernevirksomhet, selv om teknologianvendelsen i enkelte tilfeller er 
ny. 

Kapabilitetsoppbygging 

For å være i stand til å understøtte de tre utvalgte innovasjonsinitiativene, er det nødvendig å allokere 
flere årsverk samlet til denne satsningen innen utgangen av 2016. Sykehuspartner bruker i dag fire 
årsverk (virksomhetsarkitekter og innovasjonsrådgivere) for å understøtte de så langt prioriterte 
initiativene. Det er nå behov for ytterligere ressurser innen virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, 
systemintegrasjon, pasientjournal/DIPS, prosjektledelse og risiko- og sårbarhetsanalyser. En større 
ressursallokering  er nødvendig for å bygge et tilstrekkelig robust fagmiljø, og for å sikre anvendelsen 
av disse kapabilitetene inn i Sykehuspartners linjeorganisasjon. Den kapabilitetsoppbyggingen 
Sykehuspartner gjør ved å jobbe i disse initiativene vil komme hele Helse Sør-Øst til gode i tiden 
fremover.  

De utvalgte innovasjonsinitiativene har knyttet til seg en rekke partnere som bringer ulike kunnskaper 
og ferdigheter inn mot disse initiativene, og dermed gode muligheter for kapabilitetsoppbygging i 
Sykehuspartner. Det er betydelige kunnskapsmessige synergier mellom initiativene, samtidig som 
hvert av dem gir Sykehuspartner tilgang på unike og verdifulle ressurser. Innsikt i de enkelte 
sykdomsforløpene gir oss en forståelse for sykehusenes forretningsmessige behov, og 
Sykehuspartners rolle er å forstå hvordan teknologi kan anvendes for å forbedre sykehusenes 
verdiskaping. For oss betyr dette å integrere innsikt i forretningsmessige og kliniske behov med 
teknologikunnskap og nye arbeidsformer. Nedenfor har vi skissert noen kapabiliteter vi kan bygge 
gjennom å delta i de foreslåtte initiativene. I sum gir dette oss bedre evne til å forstå kundenes behov. 
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IVS C3 H2H/U4H videreføring 
Forståelse for kliniske behov 

- Personifisert 
kreftbehandling 

- Hjertesykdommer 
- Alvorlige 

genmutasjoner 

Forståelse for kliniske behov 
- Kroniske lidelser 
- Psykiatriske lidelser 
- Akuttmedisinsk 

behandling 
- Samarbeid spesialist-

primærhelsetjeneste 
- IT som muliggjør mer 

kostnadseffektive 
helsetjenester 

Forståelse for kliniske behov 
- Mental helse 
- Kroniske lidelser 
- Eldreomsorg 
- Samarbeid spesialist-

primærhelsetjeneste 

Teknologikunnskap 
- Cognitive computing 
- Gensekvensiering 
- Tungregning 
- Lagring/big data 
- API-utvikling 
- Arkitektur for 

avanserte kliniske 
tjenesteleveranser 

Teknologikunnskap 
- “Internet of things” 
- Hjemmedevicer, 

mobile devicer 
- Systemintegrasjon mot 

kommunenes IKT-
tjenester/systemer 

- Arkitektur for 
avanserte kliniske 
tjenesteleveranser 

Teknologikunnskap 
- “Internet of things” 
- Telemedisin 
- Sensorer 
- Helseinnovasjonslab 
- Arkitektur for avanserte 

kliniske 
tjenesteleveranser 

Arbeidsform: 
- Sikkerhet og 

personvern 
- Pilotering 
- Problemløsning 

sammen med kundene 
- Allianseledelse 
- Service Integration and 

management (SIAM) 

Arbeidsform: 
- Brukerinvolvering 
- Pilotering 
- Problemløsning 

sammen med kundene 
- “Lean launchpad” 

oppstartsmetodikk 
- Allianseledelse 

Arbeidsform: 
- Pasientinvolvering 
- Pilotering 
- Problemløsning 

sammen med kundene 
- Allianseledelse 

 

Målbildet i ”Fremtidens Sykehuspartner” er førende for hvordan vi implementerer denne 
planen 

I nærmere et år har Sykehuspartner jobbet sammen med C3, BIGMED og Home2Health som en 
partner i tidlig fase innovasjonsarbeid, i tillegg til å pilotere Medicloud. Gjennom det videre arbeidet 
vil vi møte noen sentrale utfordringer som må håndteres for at sykehusene skal lykkes i sine 
innovasjonsinitiativer. 

Leveransekraft 

I BIGMED og C3 er allianseledelse sentralt for å kunne jobbe i ukjent landskap med ukjente 
problemstillinger tett på kunden og sammen med en rekke ulike partnere. Nærhet til kliniske behov er 
nødvendig for å forstå hva slags teknologi som kan anvendes innen kliniske prosesser, spesielt når 
disse kliniske prosessene blir utfordret og endret av den nye teknologien disse prosjektene skal 
innføre. I videreføringen av Home2Health og United4Health jobber vi med å finne løsninger på 
utfordringer som kan kobles til at Sykehuspartner ikke kom tidlig nok inn i innovasjonsprosjektene til 
å være forberedt på det som kom. Nå er utfordringen å finne nye løsninger på spredning av de 
resultatene United4Health kom frem til. I Medicloud trenger vi å bygge opp tilstrekkelig 
leveransekraft på plattforms- og integrasjonstjenester til å betjene behovene i sykehusene. Det er 
viktig å bygge videre på læringen fra Medicloud pilot. Vi trenger lengre kontrakter med 
underleverandør(er) på plattformtjenester for å sikre forutsigbarhet for kundene.  
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Verdi for kunden 

På BIGMED er verdien knyttet til realisering av personalisert medisin. Dette er et område som vies 
stor oppmerksomhet både fra klinisk og politisk hold, og i næringslivet. Når både 
behandlingsresultatene og de økonomiske gevinstene av personalisert medisin ser ut til å være såpass 
store, er det all grunn til å forvente at dette vil komme for fullt inn i norske sykehus i årene fremover. 
For at sykehusene skal kunne tilby personalisert medisin må en ny type teknologianvendelse på plass i 
sykehusene. Slik teknologianvendelse har verken sykehusene eller Sykehuspartner erfaring med. 
Sammen med sykehusene må vi derfor forberede oss på at nye rollesett må etableres når klinikerne får 
tilgang til automatisert beslutningsstøtte. Både for klinikerne og oss i Sykehuspartner vil anvendelse 
automatisert beslutningsstøtte endre rollene og rollesettet betydelig – særlig når klinikerne må lene 
seg mindre på eget skjønn i pasientbehandlingen. 

På Home2Health/United4Health og i C3 er verdi for kunden knyttet til utvikling av pasientsentriske 
tjenester, et annet område hvor det skjer mye innovasjonsaktivitet. Slike tjenester er nært knyttet til 
problemene som søkes adressert gjennom samhandlingsreformen. Med aldrende befolkning og sterk 
økning i kroniske lidelser er det all grunn til å forvente en betydelig økt etterspørsel etter 
teknologitjenester som gjør det mulig å sette pasienten i sentrum i pasientbehandlingen. Vi må 
skjønne pasientenes behov for pasientbehandling på tvers av primærhelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og i samarbeid med pårørende og frivillige. Vi må også forstå utviklingen av ny 
teknologi i leverandørmarkedet, og hvordan slik teknologi kan anvendes i og rundt sykehusene. For at 
Sykehuspartner skal evne å tilføre verdi på disse områdene, må vi øke vårt strategiske fokus på 
kundebehov, pasientbehov og lettvekts-IKT.  

På Medicloud er verdi for kunden tett knyttet til muligheten for å produksjonssette vellykkede piloter, 
samt at det er et stort behov i regionen for leveranser av plattformtjenester, både i små lettvekts-IKT 
initiativer og i de store, forskningsdrevne innovasjonsinitiativene. Spesielt når spesialisthelsetjenesten 
har behov for å samhandle med aktører utenfor sykehusene, eksempelvis pasientene selv. Medicloud 
hjelper sykehusene å ta i bruk lettvekts-IKT og etterspørres i stadig større grad fra våre kunder. Derfor 
er det også underveis en prosess i regi av Helse Sør-Øst RHF (IKT-støtte til innovasjon/lettvekts-IKT) 
som adresserer dette behovet. Dette initiativet vil gi god hjelp til vårt arbeid med lettvekts-IKT og 
understøttelse av innovasjonsinitiativer i sykehusene.  

Sykehuspartners deltakelse er av stor verdi for sykehusene. Vi er sykehusenes IT-leverandør, og 
sykehusene vet at om vi ikke er med i prosjektene og forbereder oss på å ta resultatene av 
innovasjonsprosjektene inn i sykehusdrift, så kan det medføre store forsinkelser og utfordringer med å 
få løsningene tatt i bruk. 

 

Best på helseteknologi 

I BIGMED får Sykehuspartner trening i å prøve ut IBM Watson og andre cognitive computing-
tjenester sammen med leverandører og med sykehuset sitt IT-miljø. I BIGMED skal denne 
teknologien prøves ut på pasienter, og OUS har derfor stilt med noen av de beste fagfolkene på 
lungekreft, tarmkreft, hjertefeil og genetiske mutasjoner for å jobbe sammen med oss og de andre 
partnerne på teknologifeltet. Sykehuspartner blir spesielt utfordret på vår rolle som leverandør av 
infrastruktur- og plattformtjenester, som må designes for å kalle på skytjenester (SaaS-tjenester) opp 
mot sykehusets interne informasjonskilder på en sikker måte. I Home2Health/United4Health og i C3 
blir vi utfordret på problemstillinger knyttet til teknologianvendelse på tvers av spesialist- og 
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primærhelsetjenesten, hele veien ut til pasienten. Dette gjelder spesielt på integrasjon, plattform og 
infrastruktur. I Medicloud vil vi bygge opp ekspertise og erfaring i å kjøpe og levere skytjenester, og 
vi får trening i å utvikle prototyper og piloter sammen med våre kunder. I tillegg vil vi styrke våre 
relasjoner til, og kunnskap om, leverandørmarkedet på industristandard plattformtjenester, og på 
viktige områder innen lettvekts-IKT (bl.a. mobilitet, sensorer, apputvikling, API-utvikling, 
sikkerhetstjenester mv.) 

 

Oppsummering 

Den siste tiden har den nasjonale satsningen på forskningsdrevet innovasjon i skjæringspunktet 
mellom medisin og IKT økt betydelig. Sykehusene i Helse Sør-Øst har fått tilgang på flere hundre 
millioner kroner i forskningsmidler. Samtidig har utbredelsen av lettvekts-IKT løsninger økt 
betraktelig, både i privatmarkedet og i andre næringer. Denne utviklingen sammenfaller med en 
vesentlig økning i sykehusenes etterspørsel etter bistand fra Sykehuspartner på innovasjon i 
skjæringsfeltet IKT-medisin og på lettvekts-IKT det siste året. 

I sum er etterspørselen betydelig større enn Sykehuspartners leveransekraft på innovasjon. Vi må 
derfor fokusere på noen avgrensede områder hvor vi kan gå inn og understøtte sykehusenes initiativer. 
I 2016 vil vi prioritere å bygge opp leveransekraft på plattforms- og integrasjonstjenester for å 
understøtte personalisert medisin og pasientsentriske tjenester. For oss er tjenesteleveranser på 
teknologi som understøtter disse helsetjenestene upløyd mark.  

For å bygge opp kapabiliteter på å understøtte fremtidig pasientbehandling på disse områdene må 
Sykehuspartner bruke tid på å forstå de nye behovene i sykehusene og hvilke følger disse får for våre 
tjenesteleveranser til sykehusdriften i fremtiden. Bevegelsene, både i markedet, på politisk hold, og i 
sykehusene, er så store i disse retningene at Sykehuspartner ikke kan vente på at sykehusene har 
utformet ferdige bestillinger som Sykehuspartner skal utføre. Sykehuspartner må aktivt ta del i 
problemløsningen som en partner sammen med sykehusene for å være forberedt når slike 
tjenesteleveranser skal settes inn i sykehusdriften.  I 2016 gjør vi dette ved å prioritere BIGMED, C3, 
Home2Health/United4Health og Medicloud. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger 
 
Saken er en oppfølging av styresak 010-2016 “Microsoftlisenser, Oracle 
forhandlingsprosess og lisensforvaltning”.  
 
I saken redegjøres det for utarbeidet tiltaksplan for lisensforvaltning og plan for anskaffelse 
av lisensforvaltning. Dette skal ivareta Sykehuspartner sine behov for utvidet kontroll med 
lisensområdet. Det er satt på to prosjektledere til de to prosjektene og faglinjen har dedikert 
ressurser til gjennomføring. 
 
Administrerende direktør innstiller på at styret tar saken til orientering.  
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
2.1 Hva saken gjelder 
Styret ble i sak 010-2016 “Microsoftlisenser, Oracle forhandlingsprosess og 
lisensforvaltning”, i møte 25. februar, orientert om status på disse områdene.  

I denne sak beskrives hvilke tiltak og planer som nå skal gjennomføres innen områdene: 

• Tiltaksplan lisensforvaltning 

• Anskaffelse ny lisensforvaltning 

Oppfølging fra styresak 010-2016 som ikke behandles videre i denne saken er: 

• Ny avtale med Microsoft om utvidet support for utgått programvare er inngått. 

• Forhandlingsprosess for ny avtale om Oracle database lisenser er i prosess og egen 
sak fremmes for styret (sak 025-2016). 

 
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 
 
2.2.1. Tiltaksplan lisensforvaltning 

Styret fattet i sak 010-2016 følgende vedtak (4. vedtakspunkt): 
 

"For å sikre kontroll gjøres det også kortsiktige tiltak iht ny tiltaksplan som er under 
utarbeidelse. Endelig tiltaksplan vil bli orientert om i neste styremøte. Bedre 
lisenskontroll er et av målene for Sykehuspartner for 2016".  

 
Sykehuspartner har så langt iverksatt følgende tiltak: 
 

1. Ekstern ressurs for prosjektledelse og gjennomføring av tiltak er engasjert 
2. Styringsgruppe er opprettet 
3. Prosjektmandat er utarbeidet med følgende resultatmål: 

a. Ansvarliggjøre prosjekter og andre bestillere ved behov for lisenser 
b. Etablere ansvar og roller for håndtering av Software Assets 
c. Etablere prosesser og rutiner som sikrer styring av bruk av Software Assets 
d. Etablere revidert policy for lisensområdet  
e. Avklare grensesnitt til ny avtale om lisensforvaltning 
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4. Effektmålene som skal oppnås er: 
a. Etablere 100 % kontroll med lisensforvaltningen 
b. Sikre forutsigbare lisenskostnader 
c. Understøtte Helse Sør-Øst strategiske plan for 2013-2020 med å understøtte 

eksternt partnerskap. 
 
 
100 % kontroll med lisensforvaltningen er et krevende mål. Ved å optimalisere rutiner og 
prosesser for Software Asset Management (SAM), legges grunnlaget for å kunne oppnå 
dette. 
 

 
 
Kommentarer til planen: 

 
MP1 - Godkjennelse av prosjektmandat og rigging av prosjekt 

• Engasjere ekstern ressurs, etablere prosjektgruppe og prosjektmandat 
MP2 - Beslutte tiltaksplan og iverksette tiltak med “quick-wins” 

• Utarbeide plan, kartlegge og implementere “quick-wins” 
MP3 - Etablere nå-situasjon mhp prosesser og rutiner 

• Kartlegge og dokumentere nåværende rutiner og prosesser 
MP4 - Avklare grensesnitt til ny avtale for lisensforvaltning 

• Kartlegge avhengigheter og grensesnitt som må ivaretas videre i prosjektet 
MP5 - Avklare organisering og ansvar og eventuelt etablere nytt organisasjonsdesign mht     
eksternt partnerskap 

• Kartlegge prosesser som påvirker de respektive prosjekter, utarbeide nåværende og 
fremtidige rollebeskrivelser 

MP6 - Utarbeide nye prosesser og rutiner basert på beste praksis 
• Utarbeide nye prosesser basert på innhentet informasjon og beste praksis, 

forankring og godkjenning 
MP7 - Beslutte ny lisenspolicy  

• Utarbeide forslag på ny policy basert på MP5 og MP6, forankring og godkjenning 
MP8 - Implementere nye prosesser og rutiner i henhold ny policy 

• Workshops og opplæring, forankring i organisasjonen 
MP9 - Evaluere prosjekt 

• Evalueringsworkshop med styringsgruppen / ledelse, final sign-off 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektplan Mars April Mai Juni Juli August Septemb Oktober November Desember
MP
MP1  Godkjennelse av prosjektmandat og rigging av prosjekt
MP2   Beslutte tiltaksplan og iverksette tiltak med “quick-wins”
MP3   Etablere nå-situasjon mhp prosesser og rutiner
MP4   Avklare grensesnitt til ny avtale for lisensforvaltning

MP5
 Avklare organisering og ansvar og eventuelt etablere nytt 
organisasjonsdesign mht strategisk partnerskap

MP6  Utarbeide nye prosesser og rutiner basert på beste praksis
MP7  Beslutte ny policy lisens
MP8  Implementere nye prosesser og rutiner i henhold ny policy
MP9  Evaluere prosjekt
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2.2.2 Ny avtale for lisensforvaltning 
Styret fattet i sak 010-2016 også følgende (vedtakspunkt 3): 
 

"Styret tar informasjon om anskaffelsesprosess av lisensforvaltning (“software asset 
management”) til orientering, og ber om at sak om avtaleinngåelse fremmes styret 
innen 31. desember 2016".  

 
Sykehuspartner har så langt iverksatt følgende tiltak: 

1. Ressurs for prosjektledelse og gjennomføring av tiltak er engasjert 
2. Prosjektmandat er utarbeidet med følgende resultatmål: 

a. Signerte avtaler som sikrer foretaksgruppen trygg drift i ny avtaleperiode. 
b. Signerte avtaler som sikrer foretaksgruppen konkurransedyktige økonomisk 

vilkår.  
3. Prosjektmandat er utarbeidet med følgende effektmål: 

a. Etablere en ny avtale om Software asset management / lisensadministrasjon 
innenfor Sykehuspartner sine økonomiske rammer. 

b. Sikre forutsigbare lisenskostnader i samarbeid med tilbyder. 
c. Understøtte Helse Sør-Øst strategiske plan for 2013-2020 med å understøtte 

eksternt partnerskap. 
4. Opprettet milepælsplan som følger: 

 
 

# Aktiviteter  Ansvarlig  Frist dato 

1 Initiering av prosjekt, etablering av prosjektgruppe, risikovurdering 
Avklare anskaffelsens innretning, omfang og valg av prosedyre 

Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

30 April 2016 

2 Veiledende kunngjøring på Doffin/TED med invitasjon til 
leverandørkonferanse og leverandørdialog 

Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

30 April 2016 

3 Gjennomføring av leverandørkonferanse og leverandørdialog Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

31 Mai 2016 

4 Kunngjøring av konkurranse med invitasjon til prekvalifisering * Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

30 Juni 2016 

5 Invitasjon til å inngi tilbud sendt til kvalifiserte leverandører Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

30 September 
2016 

6 Tilbud mottatt, evaluert og forhandling gjennomført Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

31 Desember 
2016 

7 Reviderte tilbud mottatt, evaluering ferdigstilt, innstilling godkjent, 
tildelingsbrev klargjort, tildeling gjennomført.  

Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

28 Februar 
2017 

8 Signering av kontrakt Styringsgruppen/ 
Prosjekteier 

31 Mars 2017 

9 Overlevering til etableringsprosjekt og evaluering av prosjekt Forhandlingsleder/ 
Prosjektleder 

31 Mars 2017 

 
Det er avhengigheter mellom prosjektet beskrevet i foregående punkt og inngåelse av 
lisensforvaltningsavtale. Dette betyr at selve kunngjøringen av konkurransen ikke kan 
gjennomføres før MP7 i prosjekt “Tiltak Lisensforvaltning” er ferdigstilt.   
Det vil gjøres en vurdering av forsering av tidsplan etter gjennomført leverandørdialog (MP3) 
pr 31. mai 2016. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Sykehuspartner må styrke arbeidet med lisensforvaltningen, og det skal sikres at 
Sykehuspartner har den nødvendige oversikten og en god forvaltning. Sykehuspartner har 
stort fokus på å få ordnede forhold på lisensområdet, dette vil også redusere den 
økonomiske risikoen knyttet til området. Det er helt avgjørende at det innføres 
velfungerende rutiner og prosesser for å få 100 % kontroll med lisensforvaltningen. Det har 
vært utfordrende å få den nødvendige oversikten. Det er etablert et tett samarbeid om saken 
internt i Sykehuspartner mellom ulike faginstanser. 
 
Det er viktig at rutiner og prosesser på dette området er samstemt og avklart både med 
programmet for eksternt partnerskap og med anskaffelsen av ny avtale for lisensforvaltning. 
 
Det vil bli utarbeidet en risikovurdering til første styringsgruppemøte. 
 
Informasjon er innhentet fra Digital fornying knyttet til utvikling i lisensbehov i regionale 
prosjekter. Prosjektutvikling medfører ofte nye eller endrede lisensbehov.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. Saken vil bli fulgt opp 
med regelmessige styringsgruppemøter og oppfølging skjer i tillegg gjennom månedlig 
virksomhetsrapportering. Gjennomføring av tiltakene knyttet til avtale om lisensforvaltning og 
forbedringer av lisensforvaltningen tar lengre tid enn estimert tidligere. Administrerende 
direktørs vurdering er at det er bedre å få på plass gode rutiner og sikre god forankring hos 
de involverte før man kunngjør anskaffelsen om lisensforvaltning. Dette vil legge grunnlaget 
for en bedre kravspesifikasjon og dermed forhåpentligvis en bedre avtalepart. Det vil 
allikevel gjøres en vurdering av muligheten for å forsere planen.   
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
 
I saken redegjøres det for ny organisasjonsstruktur i Sykehuspartner og administrerende 
direktørs plan for steg 1 og prosessen for iverksetting av denne.  
 
Det er gjennomført en prosess både i Sykehuspartners ledergruppe og med forankring i 
organisasjonen for øvrig i forkant av beslutningen om organisasjonsendringene i steg 1.   
 
Det innstilles på at styret tar saken til orientering. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 

2.1 Bakgrunn og hensikt 
I målstyringsprosessen som ble gjennomført som en del av Fremtidens Sykehuspartner 
høsten 2015, ble følgende veikart og fokusområder identifisert (jfr sak 080-2015 Målbilde 
Sykehuspartner 2020 i styremøte 18. desember 2015): 
 

Veikart 

 
Figur 1 Veikart for Sykehuspartner 
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Fokusområder 
De tre fokusområdene definerer Sykehuspartner sin kjernevirksomhet og legger føringer for 
hva Sykehuspartner skal fokusere på. 
 
Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
Gjennom dette fokusområdet skal det sikres at stabilitet og leveransepresisjon er i henhold 
til avtalt tjenesteavtale med helseforetak og redusere antall kritiske hendelser. 
Tjenesteorientering skal være et gjennomgående prinsipp og Sykehuspartner skal ha et godt 
driftskonsept og effektiv leveransemodell. For å kunne gjennomføre dette må 
Sykehuspartner profesjonalisere egen organisasjon, ha en tydeligere styringsmodell, drive 
kontinuerlig forbedring og bruke markedet på en effektiv måte. Videre skal alle leveranser 
være avtaleregulert og Sykehuspartner skal ha fokus på enhetspris og at det vi leverer er 
kostnadseffektivt. 
 
Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 
Sykehuspartner må synliggjøre merverdi for både helseforetak og pasient. Dette oppnås 
gjennom åpenhet mot kunden, effektive leveranser, god virksomhetsforståelse, ha klinikeren 
i fokus, og kunden må føle seg sett, hørt og forstått. Videre er det viktig at Sykehuspartner er 
en aktiv bidragsyter og kan videreutvikle tjenester sammen med kunden som igjen kan 
komme hele regionen til gode. For å realisere dette må det gis god styringsinformasjon og 
ha en forutsigbar og omforent plan og Sykehuspartner må ha kompetanse på kundens 
behov. Ansatte i Sykehuspartner må være tilgjengelige og kunne bistå med å løse små 
problemer i hverdagen gjennom å ha en gjennomgående kundeorientert kultur. Videre må 
kundekanalen og kundedialogen utvikles. 
 
Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 
Sykehuspartner skal være best og markedsledende innen helseteknologi. Sykehuspartner 
må legge til rette for å kunne dekke et fremtidig tjenestebehov sammen med kunden og 
understøtte helseforetakene. Sykehuspartner må bidra til vellykkede prosjektleveranser – 
spesielt til Digital fornying og nye sykehusbygg. Vi skal samtidig utvikle vårt ansvar i 
prosjekter og sikre at vi har kompetanse og ressurser som kan bidra her. Et viktig element er 
å bistå helseforetakene med å ta ut gevinster. 
 
For å realisere veikartet til Sykehuspartner, samt understøtte en tjenesteorientert virksomhet 
må det gjøres organisatoriske grep. Disse beskrives nedenfor. 
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2.2 Dagens organisasjonskart for Sykehuspartner 
Dagens overordnede organisasjonsstruktur ser slik ut. 

 
Figur 2 Dagens organisering 

 

2.3 Fremtidens organisasjonskart for Sykehuspartner 
Det er diskutert ulike modeller for den fremtidige organiseringen av Sykehuspartner. I dette 
kapittelet beskrives de designkriterier som ligger til grunn for valgt organisering, samt valgt 
organisasjonsstruktur og mandat for hvert virksomhetsområde.  
 
 
Designkriterier for fremtidens organisering 
Følgende designkriterier er satt for å evaluere ulike organisasjonsmodeller og for å sikre at 
organisatoriske valg understøtter målbildet: 
 
Kriterier 

Evne å realisere målbildet 
• Understøtte realisering av målbildet 

Tjenesteorientering 
• Leveransekraft gjennom tjenesteorientering 
• Tydelig tjenestekatalog og verdiproduksjon 

Adm. direktør
Mariann Hornnes

700000
IKT-tjenester

Olav Berg
(konst.)

500000
Prosjekttjenester

Axel Bull 

400000
HR, økonomi og 

regnskap
Geir Ove Staalen

210000
Innkjøp og 

logistikktjenester
Espen Eilertsen

300000
IKT-service

Hilde Andersen
(konst.)

112000
Økonomiavdelingen

Atle Helle

114000
HR-avdelingen
Siv Halvorsen

113000
Kunder og 

kommunikasjon
Stein-Are Agledal

Virksomhetsutvikling
Gro Jære
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Effektiv samhandling 
• Helhetsperspektiv, ett Sykehuspartner 
• Samle like oppgaver, ikke selvforsynte enheter 

Klare roller og ansvar 
• Rendyrkede ansvarslinjer. Tydelige grensesnitt.  
• Entydig kontroll og styring av leveranser, tjenester og prosjekter 
• Tydelig og velfungerende styringsmodell 

Effektive prosesser og ressursbruk 
• Beste praksis prosesser, standardisering, etterlevelse og konsolidering 
• Effektiv kapasitetsutnyttelse gjennom klare roller og prosesser 
• God leverandørstyring og -oppfølging 

Gjennomgående kundeorientering 
• Styrket kundegrensesnitt og samhandling om tjenesteutviklingen 
• Gi verdi for kunden, kundefokus, virksomhetsforståelse 

Fleksibilitet og robusthet 
• Skalerbar produksjon 
• Fleksibilitet gjennom utnyttelse av leverandørmarkedet 
• Mulighet for å ta opp i seg endringer 
• Tilpasset eksternt partnerskap 

Tabell 1 Designkriterier 

 
I tillegg er konseptet «Plan, Build og Run» brukt som et designkriterie, se figur under. 

 
Figur 3 Plan Build Run 

 
  

Levere ting riktig
Levere de riktige 

tingene

Plan Build Run
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2.3.1 Fremtidens organisasjonskart for Sykehuspartner 

Fremtidens organisasjonskart foreslås strukturert som følger. 
 

 
Figur 4 Fremtidig organisering 

 
 
2.3.2 Rasjonale for fremtidens organisering 

Tabellen nedenfor oppsummeres kort hvordan det foreslåtte organisasjonsdesignet 
understøtter designkriteriene. 
 
Kriterier Hvordan organisasjonen understøtter kriterier 

Evne å realisere målbildet 
• Understøtte realisering av målbildet 

• Målene «Leveransekraft gjennom sikre, 
stabile og kostnadseffektive tjenester», 
«Verdi for kunden synliggjort for 
helseforetak og pasient» og «Best på 
helseteknologi» reflekteres i 
designkriteriene nedenfor. Se beskrivelse 
for hvert punkt.  

Tjenesteorientering 
• Leveransekraft gjennom 

tjenesteorientering 
• Tydelig tjenestekatalog og 

verdiproduksjon 

• Kundegrensesnittet er organisert rundt 
kundetjenester hvor eierskap til, og 
kompetanse om, den enkelte 
kundetjeneste er samlet.  

• Konseptet baserer seg på at resten av 
organisasjonen leverer 
tjenestekomponenter som Plan og styring 
integrerer til kundetjenester bestilt fra 
Kunder og tjenester 

Effektiv samhandling 
• Helhetsperspektiv, ett 

Sykehuspartner 
• Samle like oppgaver, ikke 

selvforsynte enheter 

• Prosessperspektiv sikrer at like oppgaver 
i all hovedsak er samlet. Prosesser sikrer 
videre at arbeidsoppgaver henger 
sammen på tvers av organisasjonen. All 
aktivitet skal bidra til effektiv leveranse av 
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kundetjenester 
• Organisasjonsstrukturen («linja») er i stor 

grad tilrettelagt prosessene for å fasilitere 
effektive beslutningsprosesser 

• Produksjon organisert i henhold til 
funksjoner slik at produksjonsressurser 
kan brukes i leveranser på tvers av 
kundetjenestene 

Klare roller og ansvar 
• Rendyrkede ansvarslinjer. Tydelige 

grensesnitt.  
• Entydig kontroll og styring av 

leveranser, tjenester og prosjekter 
• Tydelig og velfungerende 

styringsmodell 

• Ansvar for tjenestekomponenter tydelig 
plassert 

• Tydelig ansvarsdeling for planlegging, 
styring, gjennomføring og kontroll av 
leveranser.  

• Understøtter tydelige styringsmodeller 
både mot leverandør og kunde gjennom 
tydelige grensenitt. 

Effektive prosesser og ressursbruk 
• Beste praksis prosesser, 

standardisering, etterlevelse og  
konsolidering 

• Effektiv kapasitetsutnyttelse gjennom 
klare roller og prosesser 

• God leverandørstyring og -oppfølging 

• Se punkter under «Effektiv samhandling» 
og «Klare roller og ansvar» 

Gjennomgående kundeorientering 
• Styrket kundegrensesnitt og 

samhandling om tjenesteutviklingen 
• Gi verdi for kunden, kundefokus, 

virksomhetsforståelse 

• Tydelig kundegrensesnitt der 
kundekontakt er samlet i ett 
virksomhetsområde, og der eierskap og 
kompletanse til utvikling av 
kundetjenestene sitter samlet 

• Bygger på at kunden tar økt ansvar for 
prioriteringer innen den enkelte 
kundetjeneste, og at Sykehuspartner er 
en god samhandingspartner og faglig 
støtte i å utvikle kundetjenesten 

• Kundeansvarlig per helseforetak har et 
tydelig ansvar i å følge opp 
kundetilfredshet, økonomi og overordnet 
totalleveranse for det enkelte foretak 

Fleksibilitet og robusthet 
• Skalerbar produksjon 
• Fleksibilitet gjennom utnyttelse av 

leverandørmarkedet 
• Mulighet for å ta opp i seg endringer 
• Tilpasset eksternt partnerskap 

• Produksjon er samlet i ett 
virksomhetsområde hvor alle 
leveransetårn i scope for eksternt 
partnerskap er samlet.  

• Tydelig deling mellom tjenesteintegrator 
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som setter tjenestekomponenter sammen 
til tjenester og produksjon og drift av 
tjenestekomponenter 

• Produksjon organisert for å understøtte 
fleksibel bruk av leverandørmarkedet 

Tabell 2 Rasjonale for fremtidens organisering 

 
2.3.3 Detaljerte ansvarsområder per virksomhetsområde 

Nedenfor følger en beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde.  
 
Kunder og tjenester 

Mandat 
Kunder og tjenesters hovedoppgave er å sikre høy kvalitet på tjenestene i 
tjenesteporteføljen og høy kundetilfredshet hos alle Sykehuspartners kunder. Kunder og 
tjenester definerer sammen med helseforetakene og Helse Sør-Øst hvilke tjenester 
Sykehuspartner skal levere. 

Hovedoppgaver 
For å levere på mandatet må Kunder og tjenester gjennomføre følgende hovedoppgaver: 

• Kunderelasjon 
• Bygge og videreutvikle kunderelasjonen - Identifisere, iverksette og følge opp 

tiltak for forbedring av kundetilfredsheten 
• Tjenesteavtaler - Eie og følge opp tjenesteavtaler og SLA-er mot foretakene 

(kontraktekspertisen ligger i Kontraktstyring) 
• Tjenesterapportering - Rapportere ytelsesnivå og eventuelle forbedringstiltak. 

Følge opp Tjenesteavtale  
• Bistå helseforetakene i utarbeidelse av områdeplaner. Følge opp økonomi for 

hvert helseforetak 
• Brukernære tjenester 

• 1.linje support – brukerstøtte, teknisk support, håndtering av hendelser 
(incidents) og utplassering av utstyr. Bestillingsmottak for utstyr og tilganger 

• Veikart, tjenesteporteføljestyring og kapasitetsplanlegging 
• Støtte Tjenesteeier i utarbeidelse av veikart per tjeneste eller tjenestelinje – 

ansvarlig for sammen med Tjenesteeier å identifisere hvilke endringer og krav 
som skal prioriteres de kommende årene og hvordan disse endringene 
legges ut i tid 

• Tjenesteporteføljestyring - Ansvarlig for å bringe frem hvilke nye tjenester og 
tjenestelinjer som skal etableres og hvilke tjenester/tjenestelinjer som skal 
fases ut, sett i sammenheng med virksomhetsstrategien og HSØ RHFs 
strategi. Dette gjøres ved tett involvering av HSØ RHF og helseforetakene. 
Motta endringsforespørsler, støtte Tjenesteeier både med å definere 
funksjonelle krav til endringer, samt fasilitere prosess for prioritering av hvilke 
endringer som skal gjennomføres når 

• Følge opp kundeplan - Følge opp Plan og styring på status på leveranseplan 
og kommunisere status videre til kunden 
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• Ansvarlig for virksomhetsarkitektur – Ansvarlig for å identifisere hvordan 
kundens behov best kan løses på et overordnet nivå, e.g. hvilke systemer 
som skal løse hvilke typer behov, hvilke deler av systemer som skal løse 
hvilke krav og hvordan systemer henger sammen i en helhet. 

• Kapasitetsplanlegging - Evaluere og estimere bruk av, og endringer i, 
bruksmønster pr tjeneste. Estimere kapasitetsbehov 

 

Plan og styring 

Mandat 
Plan og styring skal utarbeide og følge opp leveranseplaner. Virksomhetsområdet skal 
videre 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 
prosess og verktøy. 

Hovedoppgaver 

For å levere på mandatet må Plan og styring gjennomføre følgende hovedoppgaver: 
• Plan og Styring 

• Utarbeide leveranseplan og kundeplan – basert på løsningsdesign og estimat 
fra Tjenesteutvikling og prioriteringer overlevert fra Kunder og tjenester. 
Vurdere tekniske konsekvenser av løsningsdesign, evaluere ressurskapasitet 
og overordnet leveranseplan. Planlegge når endringer skal utvikles og 
produksjonsettes i henhold til prioriteringer fra Kunder og tjenester. Ansvarlig 
for å ha oversikt over alle godkjente endringer og tidspunkt for 
produksjonssetting 

• Følge opp leveranseplan – ha oversikt over status på alle utviklings- og 
forvaltningsinitiativer og oppdatere leveranseplan i henhold til endringer. 
Oppdatere kundeplaner. Kommunisere evt. endringer i leveranseplan videre 
til Kunder og tjenester 

• Allokere ressurser til leveranser - Basert på ressursbestillinger fra 
Tjenesteutvikling, allokerer Sykehuspartners ressurser til prosjekt for best 
mulig utnyttelse av ressurser, samt anskaffe kapasitet i markedet dersom 
nødvendig  

• Bestille leveranse av ulike tjenestekomponenter fra eksterne parter og øvrig 
organisasjon 

• Leverandør og kontrakthåndtering 
• Kontrakt- og leverandørstyring - forhandle og inngå kontrakter og følge opp 

kontraktsmessige forhold mot leverandører 
• Lisensstyring – følge opp at Sykehuspartner overholder sine lisensavtaler 

• Endringshåndtering 
• Endringsstyring – ved definerte beslutningspunkter, gi klarsignal til at 

endringsinitiativer kan gå videre i sin endringsprosess 
• Konfigurasjonsstyring – sørge for at endringer gjennomført i tjenester blir 

reflektert i konfigurasjonsstyringsdatabasen (CMDB) 
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• Tjenestekatalog 
• Eie og vedlikeholde tjenestekatalogen – oppdatere tjenestekatalogen med 

endringer i tjenester og tjenestekomponenter 
• Prosess og verktøy 

• Eie og vedlikeholder prosesser – Samle representanter fra 
virksomhetsområdene som bidrar inn i de forskjellige tversgående 
prosessene for kontinuerlig forbedring av prosessene i fellesskap. Dette 
innebærer å identifisere grep for å forbedre prosess og verktøy. 

• Eie og vedlikeholde leveransemodeller – ansvarlig for en helhetlig vurdering 
av hvordan Sykehuspartner leverer tjenestene sine 

 

Tjenesteutvikling 

Mandat 
Tjenesteutvikling skal levere alle utviklings-, forvaltnings- og innovasjonsprosjekter til riktig 
tid, kost og kvalitet. Virksomhetsområdet skal videre utarbeide sikkerhets- og 
løsningsarkitektur og design av løsninger 

Hovedoppgaver 
For å levere på mandatet må Tjenesteutvikling gjennomføre følgende hovedoppgaver: 

• Design og arkitektur 
• Utarbeide design, plan og estimat – utarbeide detaljert teknisk design som 

tydeliggjør hva som må gjøres av endringer i påvirkede systemer og 
infrastruktur. Utarbeide estimat basert på design 

• Utarbeide løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur 
• Planlegge, følge opp og prosjekter 

• Prosjektporteføljestyring – følger opp prosjektporteføljen 
• Prosjektgjennomføring – Mobilisere, detaljplanlegge og gjennomføre 

godkjente prosjekter og programmer  
• Prosjektledelse - Følge opp status på leveranse, risiko og økonomi i 

prosjekter 
• Gjennomføre test og verifikasjon – sikre kvaliteten av endringene som 

utvikles gjennom å gjennomføre systemtester, integrasjonstester og 
akseptansetesting 

• Planlegging og koordinering av produksjonssetting – prosjektene planlegger 
og koordinerer med de relevante Leveransetårnene i Produksjon og hos 
Ekstern Partner for å få endringene inn i produksjonsmiljøet. Tjenesteutvikling 
følger opp Produksjon i henhold til denne planen. Plan og styring godkjenner 
produksjonssettingen 

• Ansvarlig for å utvikle og implementere PPM metodeverket og prosjektverktøy 
i regionen 

 
Produksjon 

Mandat 
Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift og vedlikehold av avtalte tjenester, samt at 
disse leveres i henhold til SLA og på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 
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Virksomhetsområdet er videre ansvarlig for livsløpsstyring av applikasjoner, overvåkning, 
operativ beredskap, mottak av endringer og kontinuerlig forbedring av driften. 
 

Hovedoppgaver 
For å levere på mandatet må Produksjon gjennomføre følgende hovedoppgaver: 

• Sikker og stabil drift 
• Operativ driftsplanlegging – identifisere og allokere de ressursene som trengs 

for å drifte og vedlikeholde systemer og infrastruktur, rette feil som oppstår, 
bemanne vaktordningen og etablering av forbedringsinitiativer 

• Daglig drift og vedlikehold – Daglig drift og vedlikehold av systemer og intern 
levert infrastruktur, i henhold til OLA. Samarbeide med Ekstern Partner i 
daglig drift og vedlikehold der hvor det er avhengigheter mellom 
tjenestekomponenter 

• Følge opp drift på tvers av alle interne og eksterne leveransetårn – 
ytelsesmålinger av SLA på kundetjenesten basert på OLA-rapporter fra 
tjenestekomponentene 

• Livsløpsstyring av applikasjoner 
• Utarbeide og vedlikeholde tjenestebeskrivelser 
• Retting av løpende feil og kontinuerlig forbedring - Raskt rette feil som 

oppstår i driftsmiljøet. Bidra i å identifisere årsakene til feilene og innføre 
forebyggende tiltak for å kontinuerlig forbedre tilgjengeligheten, ytelsen og 
kvaliteten til tjenestekomponentene. Gjennomfører standardoppdrag. Ved 
identifisering av større forbedringsinitiativer som er for store til å håndteres på 
driftsbudsjettet, må endringen håndteres som alle andre tjenesteendringer 
(godkjennes av kunde og styres av Plan og styring) 

• 3. linje support 
• Koordinere feilretting på tvers av leveransetårn ved kritisk hendelse, både 

interne og eksterne leveransetårn. Rapportering til kunde ved kritiske 
hendelser 

• Lede arbeidet med å identifisere årsaker til repeterende feil og innføre 
forebyggende tiltak og rutiner for håndtering av kjente feil 

• Overvåkning og beredskap 
• Overvåkning – Overvåkning av tilstanden til system og internt levert 

infrastruktur, proaktiv håndtering av potensielle feilsituasjoner 
• Operativ beredskap – Ha tilgjengelig kapasitet til å løse større hendelser i 

driften 
• Mottak av endringer 

• Mottak av nye og endrede tjenester, inkl. sette krav til hva som må være på 
plass for at løsninger skal kunne overleveres til Produksjon 

• Andre områder 
• Bidra inn i tjenestedesign, tjenesteutvikling, testing og produksjonssetting ved 

behov 
• Periodisk vurdere den mest kostnadseffektive leveransemodellen av 

driftstjenestene 
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Stab 
Virksomhetsområdet Stab er virksomhetsområdet vi til nå har brukt minst tid på å detaljere 
opp. Områder som HR og Økonomi vil være like som før. I parallell har det også blitt ansatt 
en Direktør for Virksomhetsutvikling. 

Mandat 
Støtter virksomhetsområdene med aktiviteter innenfor HR, Økonomi og Kommunikasjon. 

Ansvarlig for virksomhetsutvikling og oppfølging av forbedringstiltak. Definere og 
følger opp retningslinjer for beredskap, risikostyring og kvalitetsstyring. 

Hovedoppgaver 
For å levere på mandatet må Stab gjennomføre følgende hovedoppgaver: 

• Økonomi: sikre korrekt finansiell rapportering (månedsrapportering, budsjett, ØLP, 
årsregnskap osv.), utføre controlleroppgaver og utarbeide finansielle analyser som 
beslutningsunderlag til virksomhetens ledelse. 

• HR: bistå og veilede direktører og øvrige linjeledere i Sykehuspartner innenfor HR-
forvaltningsområdet. Ansvarlig for kompetansebygging, organisasjonsutvikling, 
rekruttering, veiledning til ledere og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. 
Ansvarlig for HMS 

• Kommunikasjon: Utarbeide strategi og retningslinjer for ekstern og intern 
kommunikasjon. Bistå ledelsen og organisasjonen i planlegging og gjennomføring av 
kommunikasjonsaktiviteter.  

• Virksomhetsutvikling – Ansvarlig for å fasilitere utarbeidelse av målbidet, planlegge 
og følge opp tiltak for å realisere Sykehuspartners mål. Følge opp 
virksomhetsområdene sin prestasjon og deres forbedringsarbeid 

• Strategisk beredskap – Identifisere og følge opp etterlevelse av rutiner for beredskap 
• Identifisere og følge opp etterlevelse av rutiner for risikostyring 
• Kvalitetsstyring - Utvikle og følge opp etterlevelse av Sykehuspartners kvalitet- og 

styringssystem 

2.4 Tidslinje for implementering av endringer 
Organisasjonsendringene skjer i en periode med flere pågående initiativer. Disse initiativene 
må tas hensyn til i planen for tjenesteorientering. De mest sentrale initiativene er: 
 

• Eksternt partnerskap: Sykehuspartner er i en anskaffelsesprosess som, hvis vedtatt, 
vil medføre virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten til en ekstern partner.  

• Opprettelse av nasjonal innkjøpsfunksjon: Det vil i 2016 opprettes en nasjonal 
innkjøpsfunksjon (Sykehusinnkjøp HF), og store deler av virksomhetsområdet 
Innkjøp og Logistikk virksomhetsoverdras til dette foretaket i løpet av 2016. Deler av 
innkjøpsansvaret vil fortsatt håndteres av Sykehuspartner og må inngå i fremtidig 
organisasjon.  

• Omorganisering av IKT-S: På grunn av regionalisering av IKT-S er det planlagt en 
omorganisering av dette området. 

• Implementering av ERP: En ny ERP-løsning implementeres 01.06.16. Data fra 
eksisterende systemer konverteres inn i ny løsning. Endringer i organisasjon kan 
derfor ikke implementeres i Sykehuspartners system i perioden 29.03.16-31.08.16.  
 

Følgende tre forhold er hensyntatt for planlegging av tidslinjen: 
• Organisasjonsendringene må tilpasses til andre sentrale hendelser i Sykehuspartner 

i perioden, spesielt Eksternt Partnerskap.  
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• Kun nødvendige endringer gjennomføres før eventuell virksomhetsoverdragelse til 
ekstern partner. Ledergruppa har gjort en vurdering av organisasjonsendringene, og 
det anses som for høy risiko å gjøre større organisasjonsendringer under 
transisjonsfasen.  

• Antall endringer for den enkelte ansatte skal begrenses. Alle endringer i organisasjon 
skal i all hovedsak være i retning av målbildeorganiseringen.  
 
 

2.4.1 Stegvis implementering  
For å gjennomføre endringen i tråd med prinsippene over, er endringsreisen foreslått 
gjennomført i fire steg. Figur 5 viser den overordnede tidsplanen for 
organisasjonsendringene. I denne saken er det gitt en nærmere beskrivelse av organisering 
i steg 1.  

 
Figur 5 Veikart for organisasjonsendringer 

 
2.4.2 Formål med organisasjonsendringer i hvert steg 

Steg 1: Hovedformålet med Steg 1 er å sette hovedtrekkene for ny organisasjon/VO-struktur 
før eksternt partnerskap da ledergruppa ser det som en risiko å gå inn i denne fasen med 
eksisterende struktur. Det er også ønskelig å endre overordnet VO-struktur på dette 
tidspunktet for å gjøre videre organisasjonsendringer inn i fremtidig struktur og for å ha 
fremtidige ledere med i designet av egne områder. Det vil ikke skje endringer i 
organisasjonen under nivå 2 i steg 1.  
 
Steg 2: Hovedformålet med Steg 2 er å gjøre de endringer som er nødvendige for å 
håndtere ekstern partner og virksomhetsoverdragelse I&L. Eksternt partnerskap krever at 
Sykehuspartner gjør endringer i egne prosesser, noe som vil medføre endring i roller. 
Håndtering av ekstern partner kan også kreve at Sykehuspartner må implementerer roller og 
stillinger som ikke eksisterer i organisasjonen i dag. Det kan i den forbindelse også være 
hensiktsmessig å opprette nye stillinger og organisasjonsenhet(er) for å styrke 
leveransekapasiteten og tydeliggjøre ansvar. Det er en føring for denne 
organisasjonsendringen at man kun skal gjøre nødvendige endringer.  
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Steg 3: Hovedformålet med Steg 3 er å videreutvikle tjenesteorientering som et 
gjennomgående prinsipp i Sykehuspartner og utvikle kundegrensesnittet. Sykehuspartner 
har som mål å designe 15-25 kundetjenester og implementere regional styring for syv av 
disse fra 2017. Tilpassinger i organisasjonen vil være et virkemiddel for å støtte opp under 
tjenesteorienteringen. Det er vurdert at disse endringene kan starte i parallell med en 
eventuell transisjonsfase i Eksternt Partnerskap da endringene i all hovedsak vil berøre 
andre målgrupper.  
 
Steg 4: Hovedformålet med Steg 4 er å rendyrke og forbedre organisasjonen fra nivå 3 og 
ned for å understøtte Sykehuspartners målbilde for 2020. 
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Overordnet plan for de fire stegene 
Nedenfor følger overordnet tidsplan for stegvis implementering. Detaljplanlegging vil skje i 
planleggingsfasen av det enkelte steg. Det vil derfor kunne bli endringer i planen.

 

2.5 Organisasjonskart etter gjennomføring av Steg 1 

Første steg på veien mot å realisere fremtidens organisering av Sykehuspartner er å sette 
ny virksomhetsstruktur. Innplassering av avdelinger og nivåene under vil ikke bli gjennomført 
før steg 2 som er planlagt til 1. september 2016. I perioden frem til 1. september vil det bli 
arbeidet med å identifisere ledere av de nye virksomhetsområdene og gjennomføre en 
prosess for å designe organisasjon steg 2. Selve virkningsdatoen for ny virksomhetsstruktur 
vil først være 1. september. Denne virkningsdatoen gjelder også for organisasjonsendringer 
i steg 2. 
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Figur 6 Organisasjonskart Steg 1  

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

3.1 Konsekvenser for ansatte i Sykehuspartner i Steg 1 

1. Noen ledere vil kunne få endrede ansvarsoppgaver og vil måtte forholde seg til nye 
overordnede 

2. Det legges opp til mulighet for at de nye virksomhetsområdene kan ansette 
assisterende direktører. Hvert tilfelle må godkjennes av Administrerende direktør 

3.2 Risikovurdering 

Iht. Arbeidsmiljøloven § 3-1, Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5 pkt 6, og 
Sykehuspartners retningslinjer for omstilling, er det gjennomført en egen risikoanalyse for 
gjennomføringen av Steg 1. Risikovurderingen gjelder med andre ord etableringen av nye 
virksomhetsområder, ikke de grepene som tiltenkt gjennomført i etterfølgende steg. 
Risikovurderingen er oppsummert i diagrammet nedenfor. 
 
 
Risikomatrise 
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Beskrivelse av risikopunkter 

Nr. Risiko Mulig Konsekvens Vurdering av 
sannsynlighet 

1 Fokus på 
reorganisering tar 
fokus bort i fra 
Eksternt Partnerskap 

Steg 1 implementeres samtidig 
som Sykehuspartner er i prosess 
med å etablere Eksternt 
Partnerskap for infrastruktur. En 
re-organisering kan ta fokus fra 
denne prosessen. Dette anses 
som alvorlig. Samtidig gir re-
organiseringen tydeligere mandat 
og synlighet i Ledergruppen for 
store IKT-områder, noe som bør 
øke sannsynligheten for suksess 
i Ekstern Partnerskap.  

Sannsynligheten for at 
reorganiseringen tar noe 
fokus fra Eksternt 
Partnerskap er satt til 
moderat i steg 1. 

2 Tap i produktivitet Endringer i organisasjonsstruktur 
skaper som regel noe usikkerhet 
i organisasjonen, og derfor noe 
nedgang i produktivitet. I Steg 1 
anses denne effekten som 
minimal, da Avdelinger, 
Seksjoner og Enheter ikke 
endres. 

Kun små endringer i Steg 
1 medfører at 
sannsynligheten for denne 
risikoen vurderes som lav. 

3 Lav 
implementeringsevne 
i linjen 

Ved større endringer i 
arbeidshverdagen er det ofte en 
utfordring å få linjen til å ta 
innover seg nye måter å arbeide 
på. I steg 1 er endringene 
minimale, så konsekvensene av 
å ta innover seg disse 
endringene er også begrenset. 

Kun små endringer i Steg 
1 medfører 
sannsynligheten for at 
denne risikoen vurderes 
som lav. 

 

3.3 Implementering av ny organisasjon - Steg 1 
I forbindelse med etablering av den nye organisasjonen i Steg 1 innplasseres og rekrutteres 
Virksomhetsdirektører til følgende Virksomhetsområder: Kunder og tjenester, Plan og 
styring, Tjenesteutvikling og Produksjon. 
Administrerende direktør har hatt kartleggingssamtaler med dagens direktører for å 
diskutere fremtidige stillinger. Prosjektet vil i samhandling med HR og ledelsen kartlegge 
hvilke av dagens direktører som har rett til stilling. Stillinger som ikke bemannes gjennom 
direkte innplassering vil utlyses eksternt. Konstituering av direktører vil vurderes for den 
enkelte stilling frem til nye direktører tiltrer sin stilling. 

 

 
4. Prosess for informasjon og involvering  
Utarbeidelse av tidslinje for organisasjonsendringer og design av organisasjonen er gjort i 
arbeidsmøter i Sykehuspartners ledergruppe gjennom høsten og vinteren. Ulike tidslinjer og 
organisasjonsdesign har vært diskutert med fokus på å tilpasse organisasjonsendringene til 
andre sentrale hendelser i Sykehuspartner i perioden, spesielt planene for Eksternt 
Partnerskap.  
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Informasjon om arbeidet er gitt gjennom prosjektstatusmøter, Samarbeidsforum, på 
Sykehuspartner Arena og i ledergrupper.  
 
I februar 2016 ble ledergruppen enige om et konsept og et overordnet organisasjonsdesign 
som de ønsket å gå videre med. Dette er i etterkant ytterligere konkretisert og ligger til grunn 
for beskrivelsen over. Det er gjennomført en forankring av forslaget internt, og dette er 
forankret og drøftet med organisasjonene. 
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Nr. Orientering 
1 Status Fremtidens Sykehuspartner med spesiell fokus på involvering 
2 Utvidet kontroll fra Riksrevisjonen 
3 Mottatt rapport fra Konsernrevisjonen (vedlegg 1) 
4 Etableringsaktiviteter Sykehusinnkjøp og konsekvenser for Sykehuspartner 
5 Risikovurdering av eksternt partnerskap (vedlegg 2)(unntatt offentlighet Off.l. 

§23.3) 
 

1. Status Fremtidens Sykehuspartner med spesiell fokus på involvering 
 
Sykehuspartner gjennomfører programmet Fremtidens Sykehuspartner. Formålet med 
programmet er å gjøre Sykehuspartner mer profesjonell mot kunder og leverandører. 
Programmet har levert et målbilde 2020 som er vedtatt i Sykehuspartners ledergruppe og 
forankret i styret. Målbildet understøtter Helse Sør-Øst sin strategi. Visjonen i målbildet er 
«En partner for helsetjenester i utvikling» med tre konkrete satsningsområder: 

• Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
• Verdi for kunden synliggjort for helseforetak og pasient 
• Best på helseteknologi vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 

 
Programmet er helt sentralt for en profesjonalisering av Sykehuspartner, uavhengig av 
utfallet av saken om ekstern partner. 
 
Programmet Fremtidens Sykehuspartner er ansvarlig for å styre og koordinere aktiviteter 
som iverksettes på bakgrunn av målbildet og endringsreisen. Det jobbes med å følge opp 
pågående prosjekter og opprette nye prosjekter som har leveranser som muliggjør 
realisering av målbildet. Sentralt i dette arbeidet er gode prosjektmandater, ivaretakelse av 
avhengigheter og en samlet gjennomføringsplan. I nåværende fase vektlegges aktiviteter 
som Sykehuspartner må gjennomføre for å sikre implementeringen av avtalen med ekstern 
partner, som er planlagt signert i september 2016. 
 
En ny organisering av Sykehuspartner på nivå 2 er vedtatt (ref sak 030/2016 til dagens 
møte). Det gjennomføres en stegvis implementering av tjenesteorientering. Dette arbeidet 
omfatter definering av regionale kundetjenester, oppdaterte kundeavtaler med 
helseforetakene, prosesser, verktøy og ny intern organisering. 
 
Involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte 
Gjennom målstyringsprosessen for Fremtidens Sykehuspartner har det vært en bred 
involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte med et spesielt hensyn til beskrivelse av ønsket 
fremtidig tilstand.  
 
Det er utarbeidet en strategi for involvering og medvirkning av tillitsvalgte i "Fremtidens 
Sykehuspartner".  Dette dokumentet beskriver mål, utfordringer, rammer, arbeidsprosesser 
og ansvar for arbeidet med involvering og medvirkning av tillitsvalgte og hovedverneombud i 
endringsprosesser som skjer som følge av programmet Fremtidens Sykehuspartner. 
Tillitsvalgte har fått anledning til å medvirke på utforming av strategien gjennom høring og 
møter med programledelsen. 
 
I program Fremtidens Sykehuspartner ble det gjennomført forberedende ledergruppemøter, 
hvor de tillitsvalgte var representert, annenhver uke. Tillitsvalgte og hovedverneombud har 
vært orientert og involvert i prosessen for “Langsiktig samarbeidsavtale innen 
infrastrukturmodernisering” nå benevnt som “eksternt partnerskap” i månedlige 
Samarbeidsforum siden våren 2015. I tillegg deltok tillitsvalgte i tidligere styringsgruppe 
etablert i IKT-T, Sykehuspartner for prosjektet “Langsiktig samarbeidsavtale”.  
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Tillitsvalgte har også deltatt i ledersamlinger med “eksternt partnerskap” på agendaen. De 
har også vært involvert i to arbeidssamlinger, Risikovurderinger, i 2015. Representanter for 
tillitsvalgte deltok i ett dialogmøte med hver av leverandørene i uke 6 i 2016. Formålet var å 
få en bedre forståelse av hvem leverandørene er som arbeidsgivere og som leverandører i 
forhold til operasjonelle forhold.  
 
Fra mars 2016, har tre hovedtillitsvalgte og hovedverneombud vært representert i 
programstyret for Fremtidens Sykehuspartner. Programstyret har hatt møter annenhver uke i 
mars og april, og vil ha månedlige møter fra mai. Programstyret behandler også aktuelle 
saker fra styringsgruppen for anskaffelsesprosjektet. Hovedverneombud og representanter 
fra tillitsvalgte deltar også i Sykehuspartners risikoutvalg for «eksternt partnerskap», som har 
en til to møter pr måned nå i vår og frem til sommeren 2016.  
  
Sykehuspartner har lagt opp til en prosess hvor relevante saker i styringsgruppen 
SPIIS/IMP, knyttet til innvirkning og konsekvenser for ansatte, også vil bli drøftet i 
Sykehuspartner. I den forbindelse er det avholdt to drøftingsmøter (2.mars og 5.april) med 
tillitsvalgte i forhold til omfang eksternt partnerskap. I tillegg ble det drøftet en veiledning til 
bruk ved overføring av medarbeidere fra Sykehuspartner til annen virksomhet 
(virksomhetsoverdragelser). Denne ble deretter benyttet som veiledning i forhold til 
utarbeidelse av konkrete HR-krav og tilhørende drøfting av disse 2.mars 2016.  
  
Dersom beslutningen i Helse Sør-Øst RHF innebærer at det skal gjennomføres en 
virksomhetsoverdragelse når det gjelder enkelte oppgaver i Sykehuspartner, vil avgivende 
og mottakende arbeidsgiver ha visse plikter i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 16 om 
virksomhetsoverdragelse. Disse forpliktelsene vil nødvendigvis først oppstå på det tidspunkt 
at det er foretatt en beslutning om virksomhetsoverdragelse og det er besluttet hvem som er 
mottakende virksomhet. Drøftinger etter disse bestemmelsene vil Sykehuspartner følge opp 
mot organisasjonene. 
 
 

2. Utvidet kontroll fra Riksrevisjonen 
Riksrevisjonen er per medio april i ferd med å avslutte sin kontroll med økonomistyring og 
ressursutnyttelse på IKT-området i Sykehuspartner HF. 
 
Gjennomførte aktiviteter 

• Oppstartsmøte (16. desember) 
• Demonstrasjon av Clarity og Current Time (18.desember) 
• Oversendt svar på spørrebrev til Sykehuspartner HF (22. januar) 
• Registerdata fra Current Time sendt for de utvalgte styringslinjene (12. februar) 
• Oversendt svar på spørsmål i forhold til tjenesteprismodellen for SP IKT og 

regnskapsdokumentasjon (som kvartalsvis regnskap til helseforetakene og utvalgte 
fakturaer) (19. februar) 

• Intervju med medarbeidere og ledere på alle nivå i de utvalgte styringslinjene i uke 
10 og 11. Tema på intervjuene var utdyping av svar og dokumentasjon oversendt 22. 
januar om:  

 Planlegging, styring og oppfølging av ressurser 
 Økonomi- og virksomhetsstyring 
 Rapportering til HSØ (kun på intervjuet med foretaksledelsen) 

• Oversendt kommentarer på tilsendte intervjureferat (inklusiv dokumentasjon bedt om 
under intervjuet) (11. april) 
 

Framtidige aktiviteter 
• Intervju med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF (planlagt gjennomført innen 6. mai) 
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Håndtering av kontrollen i Sykehuspartner 
Kontaktperson for undersøkelsen har vært kvalitetssjef. I forkant av intervjuene, ble 
oversendt svar og tilnærming til ulike tema gjennomgått med alle lederne og de utvalgte 
medarbeidere i styringslinjene. 
 

3. Mottatt rapport fra Konsernrevisjonen 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har avsluttet sin revisjon av Sykehuspartner og 
Helse Sør- Øst RHF om kjøp og innleie av ressurser til Digital fornying. Revisjonen ble 
presentert i fellesmøte med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner 8. april. 
 
Revisjonen er oppsummert i Rapport 3/2016, Konsernrevisjon – Kjøp og innleie av ressurser 
til det regionale programmet Digital fornying. Det vises til vedlegg 1 for en oppsummering av 
formål og hovedfunn.  
 
Rapporter fra Konsernrevisjonen skal legges frem for styret for behandling. Administrerende 
direktør vil legge frem rapporten med tilhørende handlingsplan, i styremøte 22. juni. 
 

4. Etableringsaktiviteter Sykehusinnkjøp og konsekvenser for Sykehuspartner 
Som styret er kjent med ble Sykehusinnkjøp HF stiftet 17. desember 2015 i tråd med 
oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Stiftelsesprotokoll og foretaksavtale ble 
undertegnet 12. januar i år. Foretaksmøte avholdt 25. januar 2016.  
 
Det har i 1. kvartal vært en formell prosess med konstituering av styre og ansettelse av 
administrerende direktør. 
 
Sykehuspartner har etablert prosjekt for avgivning / virksomhetsoverdragelse, noe som skal 
gjennomføres innen 31.12.2016. Sykehuspartner samarbeider med de fire regionale 
helseforetakene og HINAS om forberedelsesaktiviteter knyttet til IKT (IKT-løsning for det nye 
foretaket) og å definere prosess for virksomhetsoverdragelse til det nye selskapet. 
 
Intern innkjøpsfunksjon i Sykehuspartner etableres med virkning fra 1. juni i forbindelse med 
implementering av nytt økonomi og logistikksystem. Full implementering av funksjonen 
gjennomføres sammen med steg 1 av organiseringsprosessen knyttet til Fremtidens 
Sykehuspartner. 
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Rapport 3/2016 
Konsernrevisjon – Kjøp og innleie 

av ressurser til det regionale 
programmet Digital fornying 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusparnter HF 
Oversendt 31.03.2016 

Vedlegg 1 til sak 029-2016 Driftsorienteringer 
fra administrerende direktør 



Fem problemstillinger belyst 



Revisjonens omfang 



Resultater fra revisjonen for Sykehuspartner HF 



Resultater fra revisjonen for Helse Sør-Øst RHF 
- Innslag i Sykehuspartner HF 



Resultater fra revisjonen for Helse Sør-Øst RHF 
- Innslag i Sykehuspartner HF 
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Mariann Hornnes 
Adm. direktør 
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Årsplan 2016 - styret i Sykehuspartner HF 
 
Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 
12. januar • Ny avtale for drift av Helse 

Sør-Øst Forsyningssenter og 
tilhørende tjenester 

• Disponering av midler 

  

25. februar • Virksomhetsrapport-tertial 
inkl. ROS 3. tertial 2015 

• Årlig melding 
• Virksomhetsrapport – måned 

pr. januar 2016 
• Protokoll fra Foretaksmøtet 

18. februar 
• Økonomisk langtidsplan 
• Låneavtaler knyttet til lokale 

HF investeringer 
• Lisenshåndtering  
• ROS Eksternt partnerskap 
• Orientering HR tilnærminger 

virksomhetsoverdragelser 
• Driftsorienteringer fra 

Administrerende direktør 

• Eksternt partnerskap 
• Årsplan 2016 

 

 

30. mars • Driftsinvesteringer 2016 
• Endelig kravspesifikasjon 

Eksternt partnerskap 

 Styreseminar 

27. april • Årsregnskap og styrets 
beretning 2015 

• Virksomhetsplan 2016 
• Økonomisk langtidsplan 2017-

2020 
• Avtale Oracle 
• Virksomhetsrapport – måned 

pr. mars 2016 

• Innovasjonsplan 2016  
• Gjennomgang av IKT 

avtaleportefølje 
• Lisensforvaltning  
• HSØ forsyningssenter 

etablering ny 
leverandør, 
opprettholdelse 
kvalitet drift 

• Organisering av 
Sykehuspartner steg 1 

• Driftsorienteringer fra 
Administrerende 
direktør 

• Årsplan 2016 

Eksternt partnerskap 
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25. mai 
(tentativt) 

Foreslås utgår   

22. juni • Virksomhetsrapport – tertial 
inkl. ROS 1. tertial 2016 

• Virksomhetsrapport – måned 
pr. mai 2016 

• Nasjonalt innkjøpsselskap – 
Sykehusinnkjøp HF 

• Styremøter 2017 
• Resultater konsernrevisjon - 

Prosjekttjenester 

• Driftsorienteringer fra 
Administrerende 
direktør 

• Årsplan 2016 

• Eksternt partnerskap 

 

14. september • Virksomhetsrapport – måned 
pr. juni/juli 2016 

• Årsplan 2016 • Eksternt partnerskap 

27. oktober • Virksomhetsrapport – tertial 
inkl. ROS 2. tertial 2016 

• Årsplan 2016 • Styreseminar 26. 
oktober 

23. november • Virksomhetsrapport – måned 
pr. oktober2016 

• Årsplan 2016 • Eksternt partnerskap 

21. desember • Virksomhetsrapport – måned 
pr. november 2016 

• Budsjett 2017 
• Medarbeiderundersøkelse 

• Årsplan 2016 • Eksternt partnerskap 
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