
 
 

SAKSLISTE  
Møte: Styret, Sykehuspartner 
Dato: 5. april 2017 – kl. 13:00–18:00  

 

Sted: Sykehuspartner, Skøyen 
Møterom Livshjulet 

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 
021-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2017   

022-2017 Årsregnskap og styrets beretning 2016   
023-2017 Virksomhetsrapport februar 2017   
024-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021   
025-2017 Virksomhetsoverdragelse til HPE  Vedlegg 3 

Off. loven § 23 
 
 
Orienteringssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 
026-2017 Status iMod    
027-2017 Lisenskontroll   
028-2017 Årsplan 2017   

029-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør   

 
Temasak 

Sakstittel 
Informasjonssikkerhet 

 
 

Skøyen, 29. mars 2017 
Thomas Bagley 

Styreleder 
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Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. april 2017 
 
 
 

SAK NR 021-2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2017 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 8. mars 2017 godkjennes. 
 
 
 
Skøyen, 29. mars 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
 
 
 

________________________________________________ 
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Møteprotokoll 

 
Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Sykehuspartner - Skøyen 

Dato: 8. mars 2017 

Tidspunkt: 1315 - 1800 
 
 
Følgende medlemmer deltok: 
    
Thomas Bagley Leder   
Bjørn Erikstein Nestleder   
Hanne Gaaserød    
Marianne Andreassen    
Terje Aurdal  Vara - Ansattes representant  
Tatjana Schanche Ansattes representant   
Joachim Thode Ansattes representant  
 
 
 
Forfall: 
 
Marianne Johnsen 

   

Nanette Loennechen   Ansattes representant  
 
 
 
 

  

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 
Adm. direktør Mariann Hornnes, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, viseadm. 
direktør Olav Berg, direktør Kunder og tjenester Tore Blekastad, foretaksadvokat Sevian 
Stenvig og Mette Bustad Thordén (referent) 
 
 
 
Konstituering: 
Innkalling ble godkjent.  
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 011-2017, 016-2017, 012-2017,  
013-2017, 014-2017, 015-2017, 017-2017, 018-2017, 019-2017 og 020-2017 
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SAK 011-2017 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
6. FEBRUAR 2017  

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Protokoll fra styremøte 6. februar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAK 012-2017 

OPPDRAG OG BESTILLING 2017, ENDREDE VEDTEKTER OG 
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTET 15. FEBRUAR 2017 - 
VIRKSOMHETSPLAN 2017 

 
Administrasjonen la frem sak om Oppdrags- og bestillingsdokument 2017, samt 
virksomhetsplan for 2017 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret tar protokoll for foretaksmøte for Sykehuspartner HF 15. februar 2017, 
Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF og endrede vedtekter til 
etterretning. 
 

2. Styret godkjenner virksomhetsplan 2017. 
 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen og i årlig melding slik som beskrevet i virksomhetsplan 2017. 
 

 
 
 
 
SAK 013-2017 
 

VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2017 

Administrasjonen la frem virksomhetsrapport for januar 2017. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret godkjenner virksomhetsrapport for januar 2017.  
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SAK 014-2017 
 

STATUSRAPPORT IMOD 

Administrasjonen la frem statusrapport for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet.  
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

Styret tar statusrapport iMod til orientering. 

 
 
 
 
 
SAK 015-2017 
 

STYRINGSDOKUMENTER IMOD 

Administrasjonen la frem styringsdokumenter for 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret godkjenner fremlagte styringsdokumenter for iMod og ber om at de fremsendes 
Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 

 

 

 
SAK 016-2017 
 

UTSATT OFFENTLIGHET – PRINSIPPER FOR LEVERING 
ELLER UTØKNING AV TJENSTER TIL ORGANISASJONER 
INNENFOR «SØRGE FOR»-ANSVARET TIL HELSE SØR-ØST 

Administrasjonen la frem sak om prinsipper for opptak av nye kunder. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

1. Styret vedtar at prinsippene 1-7 i saksfremlegget skal legges til grunn ved vurdering 
av nye kunder. 

2. Styret vedtar at Sykehuspartner HF kan oppta nye kunder i tråd med prinsippene i 
saksfremlegget under forutsetning av at Helse Sør-Øst RHF godkjenner 
kundeforholdet og at styret orienteres.  

 
 
  

Side 3 av 5 
 



 

 
 
SAK 017-2017 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE AV BEREDSKAPEN I 
SYKEHUSPARTNER HF 

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Styret tar saken til orientering 
 
 

 
 
 
SAK 018-2017 
 

VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL STYRET 

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Styret tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
SAK 019-2017 
 

ÅRSPLAN 2017 

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

• Årsplan 2017 for styret tas til orientering.  
 

 
 
 
 
SAK 020-2017 
 

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Skøyen, 8. mars 2017 
 
 

Thomas Bagley 
Leder 
 
 
 

 Bjørn Erikstein 
nestleder  

Marianne Andreassen  Hanne Gaaserød 
 
 
 
 
Marianne Johnsen 
lest 

 Terje Aurdal for Nanette 
Loennechen  
 
 
 
 

Joachim Thode  
 

 Tatjana Schanche 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. april 2017 
 
 
 

SAK NR 022-2017 
 
ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2016 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar årsregnskapet og styrets årsberetning for 2016.  
 
 
 
Skøyen, 29. mars 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
  

________________________________________________ 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
Det innstilles på at årsregnskapet og styrets årsberetning for 2016 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 2016 
2. Styrets årsberetning Sykehuspartner HF 2016 

________________________________________________ 
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Sykehuspartner HF Årsberetning 2016 

 
Innledning 

 
Om Sykehuspartner HF - Oppgaver og organisering 

 

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. 

Sykehuspartner HF betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med tjenester innen IKT, lønn 

og personal, prosjektutvikling og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren 

med teknologikompetanse utvikles fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 

ansatte ved sykehusene får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. 

 

Filialer 

Hovedkontoret ligger i Drammen. Sykehuspartner HF har også avdelingskontorer i Oslo, 

Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Hamar og på Lillehammer. 

 

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

Sykehuspartner 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. 

 

Vårt verdigrunnlag 
Sykehuspartner HF skal være en pålitelig leverandør av kostnadseffektive fellestjenester av 

høy og forutsigbar kvalitet, videre 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 

 

Organisering 

Sykehuspartner HF ble fra 1. oktober 2016 organisert i seks virksomhetsområder samt stab 

bestående av HR, økonomi og virksomhetsoppfølging. Virksomhetsområder er som følger: 

 Kunder og tjenester 

 Plan og styring 

 Tjenesteutvikling 

 Produksjon 

 HR, økonomi og regnskapstjenester 

 Innkjøp og logistikk  

 

Store deler av Innkjøp og logistikk ble virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF 1.1.2017. 
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IKT 
Den viktigste oppgaven 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. Sykehuspartner HF sine medarbeidere har 

opparbeidet seg god kompetanse og erfaring, og det solide fagmiljøet kommer kundene til gode. 

De ansatte på sykehusene kontakter brukerstøtte hos Sykehuspartner HF 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 et godt og effektivt 

mottak fra prosjekt til forvaltning og drift. 

I 2016 ble det inngått en partnerskapsavtale med Hewlett Packard Enterprise (HPE) om 

modernisering, drift og forvaltning av infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Denne avtalen har 

Sykehuspartner HF fått i oppdrag å gjennomføre på vegne av foretaksgruppen. 

 

HR, økonomi og regnskap 
Sykehuspartner HF forvalter lønn, økonomi- og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse 

Sør-Øst og leverer en lang rekke fremtidsrettede elektroniske løsninger som gir sykehusene 

gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet sammenlignet med tidligere. 

Målet 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. 

 

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. Det er 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. 

 

Innkjøp og logistikk 
Virksomhetsområdet Innkjøp og Logistikk ble virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF 1. 

januar 2017. Avdelingene Logistikk og Master data management ble overført til 

virksomhetsområdet HR, økonomi og regnskap og således beholdt i Sykehuspartner HF. 

 

Forsyningssenteret 
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 over 96 %. 

 

Mål for Sykehuspartner i 2016 
Målbilde 2020 for foretaket ble utarbeidet høsten 2015. Målbildet omfatter 3 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 

 

«Leveransekraft» har vært prioritert fokusområde i 2016. Målbildet er lagt til grunn for 

etablering av årlige mål, sammen med årlig oppdrags- og bestillingsdokument og øvrige 

sentrale styringsrammer. 
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Sykehuspartner HF har hatt følgende hovedprioriteringer i 2016: 

 

1. Stabile tjenesteleveranser 

2. Kostnadseffektiv drift 

3. Bedre bruker- og kundeopplevelser 

4. Gjennomføring av utvalgte prosjekter 

 

Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
Sykehuspartner HF har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver målene, 

måleparameterne og rapporteringsregimet til foretaket i henhold til oppdrag og bestilling for 

2016. Fremdrift, sammen med status på målkrav, er rapportert til styret og eier gjennom året.  

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

styrets behov, interne behov, samt bidrar til å sikre måloppnåelse. Styringsparametere og 

tiltak knyttet til økonomi, tjenesteleveranse, kundetilfredshet og bemanning rapporteres 

månedlig og tertialvis, og følges opp i forhold til årlige mål, budsjett og tidligere oppnådde 

resultater. Resultatene følges opp månedlig i Sykehuspartner HF sin ledergruppe og i hvert 

styremøte, og brukes til å overvåke utviklingstrender og måloppnåelse og som grunnlag for å 

iverksette korrigerende tiltak ved behov. Det gjennomføres en tertialvis risikovurdering for 

hele virksomheten, som knyttes opp mot måloppnåelse. Vurderinger av driftsresultater, 

måloppnåelse og risiko gjennomføres innenfor hvert virksomhetsområde, og status 

aggregeres opp til foretaksnivå for samlet gjennomgang. Resultatene og risikonivå per 

virksomhetsområde gjennomgås av administrerende direktør og virksomhetsdirektør. 

 

Sykehuspartner HF etablerte i 2016 Kvalitetsportalen for å tydeliggjøre krav og retningslinjer 

for alle ansatte. Portalen er Sykehuspartner HFs styrings- og kvalitetssystem. I tillegg ble det 

etablert en prosess for håndtering av avvik fra helseforetak, og arbeidet videre med å etablere 

en helhetlig avvikshåndteringsprosess for virksomheten. 

 

Sykehuspartner HF etablerte et internt revisjonsprogram i 2016, som rulleres årlig i 

treårsperspektiv. Dette gir informasjon om hvordan virksomheten arbeider innen valgte tema 

basert på risikovurderinger og målbildet, og det gir grunnlag for valg av tiltak for forbedring. 

Det gjennomføres også egne modenhetsmålinger (helsesjekker) 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. 

 

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

handlingsplan per revisjon/tilsyn og følges opp som en del av tertialrapporten. I 2016 ble 

oppfølging av revisjonsrapport 2/2014 og revisjonsrapport 5/2015 Revisjon av styring og 

oppfølging av Sykehuspartner HF, levert av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, 

avsluttet. 

 

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2016 et tilsyn hos Sykehuspartner HF (Skøyen) hvor det 

ble kontrollert hvordan Sykehuspartner HF som bestiller av renholdstjenester stiller 

krav til renholdsvirksomhetene som leverer til foretaket. Det ble ikke gitt pålegg. 
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Riksrevisjonen gjennomførte en utvidet kontroll av økonomistyring og ressursutnyttelse på 

IKT-området i Sykehuspartner HF. Rapporten ble offentliggjort 10. november 2016, hvor det 

ble gitt anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst basert på 

rapporten. 

 

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 i store og avgjørende regionale og lokale prosjekter. 

 

Som en konsekvens av inngåelse av avtale med ekstern partner ble delprogrammet 

Infrastrukturmodernisering (IMP) i regi av Digital fornying avsluttet. Noen av prosjektene er 

overført til Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) i Sykehuspartner HF, mens andre 

er avsluttet. 

 

Sykehuspartner HF har levert ressurser og kompetanse, og bidratt inn i blant annet følgende 

prosjekter i 2016: 

 Gjennomført dialogbasert anskaffelse knyttet til drift og utvikling av infrastruktur. 

 Radiologiløsningen RIS/PACS ved Sykehuset Innlandet. 

 Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) som gjør at primærhelsetjenesten kan henvise 

elektronisk til radiologiske undersøkelser og rekvirere til alle typer laboratorieprøver i én 

felles løsning. Løsningen ble i 2016 formelt overlevert til Sykehuspartner HF drift og 

forvaltning. 

 Regional EPJ Standardisering har satt i produksjon regional standard av elektronisk 

pasientjournal. 

 Omleggingsprosjektet ved Oslo Universitetssykehus HF ble avsluttet, og har i tillegg til å 

skifte ut hele PC-parken, modernisert nettverket, samt at flere sikkerhetsløsninger er 

innført for å beskytte klienter og tjenester på sykehuset mot trusler utenfra. 

 Prosjektet Identitets -og tilgangsstyring (IAM) innfører en regional modell for identitets 

og tilgangsstyring og har rullet ut Regional Identity Manager (IDM) plattform på alle 

helseforetak og tatt ned de lokale løsningene. 

 Nye løsninger i Sykehuset Østfold HF er stabilisert. 
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Drift og forvaltning 
Sikker og stabil drift har høyeste prioritet i Sykehuspartner HF. Helseforetakene melder om 

en mer stabil driftssituasjon med færre kritiske hendelser for 2016, og på denne måten bidrar 

Sykehuspartner HF til trygg og god pasientbehandling. 

Sykehuspartner HF har levert i tråd med avtalte Kundetjenesteavtaler (SLA). Det har 

gjennom dette vært avtalt hvilke SLA-oppgraderinger som skulle gjennomføres i 2016, og 

leveransepresisjonen har vært fulgt opp. 

 Kritiske hendelser 

Kritiske hendelser har gjennom året samlet sett blitt redusert med 12 % sammenlignet med 

2015. Manglende applikasjonsvedlikehold og aldrende infrastruktur er de viktigste grunnene 

til kritiske hendelser. 16 % av alle hendelser skyldes eksterne faktorer. Særskilte 

stabiliseringstiltak for Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF har blitt 

gjennomført med gode resultater. Sykehuspartner HF har i tillegg gjennomført flere tiltak 

knyttet til overvåking og beredskap, herunder opprettelse av sekundært regionalt driftssenter 

og redundans av overvåkningssystemer. I tillegg har det vært fokus på kontinuerlig 

forbedring av interne prosesser knyttet til driften og endringshåndtering. 

 Leveransepresisjon 

Det har vært en tydelig prioritering av leveranser av tjenesteendringer i 2016. Det har vært 

jobbet i henhold til kundeplaner for det enkelte helseforetak, og det har gjennom hele året 

vært måling på leveransepresisjonen av tjenesteendringer. Utplassering av IKT-utstyr, 

leveransepresisjon for HRØR tjenester og forsyningssenter ligger stabilt på et høyt nivå, over 

målkravene. 

 
 Forbedringer i 2016 

I løpet av 2016 har Sykehuspartner HF forbedret seg på mange områder og det pågår 

kontinuerlig arbeid med å forbedre planverk og prosesser, samt forsterke proaktivt 

vedlikehold. 

Noen eksempler er: 

 Flere tiltak knyttet til overvåking og beredskap; 

o utbygging og etablering av redundant overvåkingssenter og systemer 

o gjennomført ROS på beredskapsplanene iht. lovkrav 

o gjennomført flere beredskapsøvelser  

o økt overvåkningen på kritiske tjenester (kontinuerlig overvåking av kritiske tjenester, 

samt server- og basisovervåking på over 1000 tjenester) 

o videreutviklet og testet strukturen for disaster recovery prosedyrer 

 Implementert regional prioriteringsmodell 

 Etablert og levert kundeplaner, målt og aktivt arbeidet med leveransepresisjon 

 Tatt ned over 70 tjenester ved Akershus universitetssykehus HF og kartlagt og analysert 

ytterligere flere tjenester for nedtak ved Oslo universitetssykehus HF 

 Gjennomført en rekke tiltak for sikker og stabil drift ved Akershus universitetssykehus HF 

 Gjennomført en rekke tiltak for sikker og stabil drift ved Sykehuset Østfold HF 

 Fått godkjent innovasjonsplan i styret i Sykehuspartner HF 

 Anbefalt og begynt arbeidet med å etablere leveransemodell for MTU-systemer med 

tilhørende SLA- og prismekanismer, og en anbefaling til forvaltningsmodell for 

små/lokale tjenester 

 Videreført arbeidet knyttet til miljø og miljøsertifiseringen ISO 14001:2004. 
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HR og arbeidsmiljø 

 
Sykehuspartner HF legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Medarbeidernes kompetanseutvikling 

og ferdigheter må sees i sammenheng mellom oppgaver og det daglige arbeidet. 

 

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

årlige medarbeiderundersøkelsen gjennomført høsten 2016 hadde en svarprosent på 96 

%. Besvarelsene er på samme gode nivå som tidligere år. Resultatet er bra, gitt de store 

omstillinger virksomheten står i. Resultatene er behandlet i AMU og i styret. 

 

Bemanning 
Sykehuspartner HF har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle personell innen ledelse og 

fag. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde en god rekrutteringssituasjon. 

Bemanningssituasjonen har gjennom året vært stabil, men med noe etterslep i rekruttering i 

forhold til opprinnelig plan og budsjett. 

Antall Ansatte: 1460 (desember 2016) 

Antall FTE: 1431 (desember 2016) 

 

Sykefravær og turnover 
Sykefraværet for 2016 er på 6 %, som er høyere enn resultatmålet på 5 %. Gjennomsnittlig 

turnover viser en nedgang, og har vært innenfor akseptable grenser med et nivå mellom 5 og 6 

% og det er en nedgang sammenlignet med et nivå i 2015 på mellom 7 og 8 %. Turnover er 

jevnt fordelt på ulike virksomhetsområder og avdelinger. 

 

Omstilling 
Det har i 2016 vært gjennomført omstillinger i tråd med målbildet 2020, herunder endret 

organisasjonsstruktur og tilpasning av driften i forhold til tilpasninger til ekstern partner. 

Sykehuspartner HF har fokus på videreutvikling av kompetansen hos medarbeiderne og ser 

behov for en kompetansedreining mot enda sterkere IKT-kompetanse, virksomhetsforståelse 

og kompetanse for å sikre helhetlige tjenesteleveranser. Sykehuspartner HF styrkes innenfor 

forvaltning og anvendelse av kliniske og administrative applikasjoner og forutsetter 

ytterligere omstillinger av organisasjonen. 

 

Skader og ulykker 

Det er ikke registrert arbeidsrelaterte skader i 2016. 
Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele foretaket, herunder 

avviksbehandling og forebygging. Ved opplæring av ledere og verneombudene ved lokasjoner 

tas dette opp som tema. 

 

 

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 tre kvinner og to menn. De 

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

Sykehuspartner HF består av fire kvinner og seks menn. Av totalt 154 lederstillinger er det 71 

kvinner og 83 menn. Dette utgjør en kvinneandel på ca. 46 %. 

Kjønnsfordeling for totalt ansatte i 2016: 40,35 % kvinner og 59,65% menn. 
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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 tolererer ikke noen form for diskriminering av 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 
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 eksterne revisor PwC. Resultatet av 

denne blir lagt frem i 2017. Sykehuspartner HF vil arbeide videre med tiltak og kontinuerlig 

forbedring av internkontrollen. Foretaket følger Helse Sør-Øst 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 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.  

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. 
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Sykehuspartner HFs langsiktige miljøfokus skal sikre redusert miljømessig belastning i 

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

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. 
 

Årsregnskap 2016 

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 HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2016. 

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. 

 

 

Styringsmål og resultat 
Sykehuspartner HFs styringsmål når det gjelder økonomisk resultat for 2016 har vært et 

årsregnskap  med  15,0  MNOK  i overskudd. 

 

Resultatet for 2016 ble et underskudd på -28 MNOK. Dette knytter seg i sin helhet til 

infrastrukturmoderniseringsprogrammet som det ikke var budsjettert for i 2016. I dette 

resultatet er det inkludert en tilbakeføring (avregning) av overskudd til helseforetakene på 

totalt 85,5 MNOK. 

 

 

Inntekter 

Basisrammen utgjorde 51,3 MNOK og totale driftsinntekter var 4.226 MNOK. 

 

Kostnader 
Driftskostnadene utgjorde 4.275 MNOK. Lønns- og personalkostnadene var 25,8 % av totale 

driftskostnader (eksklusiv finans) og utgjorde 1.103 MNOK. Totale avskrivninger utgjorde 933 

MNOK. Netto finanskostnader endte på 29,6 MNOK. 

 

Balanse og likviditet 
Ved utgangen av 2016 har Sykehuspartner HF immaterielle eiendeler til en verdi av 2.872 

MNOK. Teknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 1.070 

MNOK og anlegg under utførelse en verdi av 106,5 MNOK. Det er fordringer for 953,1 

MNOK. Totale omløpsmidler er 1.066,7 MNOK. Balansesummen pr. 31.12.2016 er på 5.140,3 

MNOK. 

 

Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2016 er 865,7 MNOK. Total gjeld er 5.075,8 MNOK, og 

egenkapital er 64,5 MNOK. 

 

Sykehuspartner HF har pr. 31.12.2016 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 948,4 MNOK, 

mens netto pensjonsforpliktelse er på 168,8 MNOK. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke 
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foretakets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2016 

utgjør resultatført estimat- og planendringer -71,3 MNOK. Framtidige resultatføringer vil 

redusere egenkapitalen tilsvarende. 

 

Ved utgangen av 2016 hadde foretaket en kontantbeholdning på 41,9 MNOK (inkludert 

skattetrekksmidler). 

 

Disponering 
Årets underskudd på -28 MNOK overføres fra “Annen egenkapital”. 

Sum egenkapital utgjør etter dette 64,5 MNOK. 

 

Kontantstrømanalyse 
Kontantstrømanalysen viser en total strøm fra investeringsaktiviteter på 2.216,7 MNOK. 

Likviditetsreserven var på 376,9 MNOK 31/12-16. 

Det er en forskjell mellom driftsresultatet og kontantstrømmene fra operasjonelle aktiviteter. 

Dette skyldes i vesentlig grad ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle 

eiendeler. 

 

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 driften. 

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 

H F utvikle sin kapasitet og tilpasse sin faglige profil i de nærmeste årene gjennom å: 

 

 Øke leveransekraften i 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 
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egen organisasjon, etablere en tydeligere styringsmodell, drive kontinuerlig forbedring 

og bruke markedet på en effektiv måte. 

 Tilpasse dagens kompetanse og teknologiske plattform for å sikre at Sykehuspartner 

HF bidrar til å skape verdi for kunden og og har god kompetanse på helseteknologi. 

Sykehuspartner HF skal sikre relevant teknologisk og helserelatert kompetanse for å 

forvalte en fremtidsrettet tjenesteportefølje. Videre skal foretaket tilrettelegge for 

fremtidige helsetjenester gjennom infrastrukturmodernisering og tilpasse kompetanse 

innenfor ledelse for å ivareta krav til nye styrings- og leveransemodeller og forsterket 

fokus på kontinuerlig forbedring og kvalitet. 

 Videreutvikle en felles kundeorientert kultur. 
 

Forventet økonomisk utvikling 

Sykehuspartner HF går inn i et år som preges av infrastrukturmoderniseringsprogrammet.  

Helse Sør-Øst RHF vil for 2017 tillate et resultatunderskudd for å håndtere 

resultatutfordringen som oppstår i Sykehuspartner HF som følge av aktiviteter knyttet til 

infrastrukturmoderniseringen.  

 

Endelig håndtering av den videre resultatutfordringen i Sykehuspartner HF fastsettes i de 

årlige budsjettprosesser, samt i økonomisk langtidsplan. Helseforetakene vil måtte ta hensyn 

til eventuelle mottaksprosjekter i sitt budsjettarbeid for 2017, og som premiss for sitt arbeid 

med innspill til økonomisk langtidsplan for 2018-2021. 

 

For at Sykehuspartner HF skal kunne lykkes med infrastrukturmoderniseringsprogrammet og 

oppnå forventet økonomisk gevinst, er det sentralt at samlet applikasjonsportefølje i 

foretaksgruppen reduseres, og at det i større grad vil være løsninger basert på en felles 

regional modell. 

 

Sykehuspartner HF vil videreføre arbeidet med kostnadseffektivisering, som også blir 

definert i Oppdrags- og Bestillingsdokumentet til foretaket. Foretaket vil prioritere arbeidet 

med å forbedre tjenesteavtalene inkludert prismodellen.  

 
 

Personell- og kompetansebehov 

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

rekrutteringsutfordringer.  

 

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

interne og eksterne opplæringstiltak. Sykehuspartner HFs tilnærming til kompetanseutvikling 

er at kompetente medarbeidere og krevende arbeidsoppgaver sammen utgjør den beste arena 

for læring og utvikling. Det bygges derfor kompetansetiltak som er mest mulig praksisnære. I 

tillegg til interne tiltak tilbys eksterne kurs og sertifiseringer som skal understøtte ytterligere 

profesjonalisering og fremtidsrettet kompetanseutvikling for å bli en enda bedre partner for 

helsetjenester i 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 strukturerte 

kompetanseutviklingstiltak for å bygge kunde- og virksomhetsforståelse. Ansatte er ute på 

klinikkene og følger pasientforløp gjennom ordningen “Skygg en kliniker” og inviterer 

klinikere fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten for å øke de ansattes kundeforståelse. Dette 

for å nå vårt mål om å ha engasjerte medarbeidere med god virksomhetsforståelse og rett 

kompetanse. 
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Siden 2012 har det også eksistert et strukturert tilbud innen ledelsesutvikling. 

Lederprogrammet omhandler integrert utvikling av ledelse, virksomhet og kultur som 

understøtter Målbilde 2020. Sentrale områder er ledelse i endring med fokus på aktiv 

bearbeiding og modning av nye og pågående endringsinitiativ, realisering av endring og 

gevinster, samt effektiv samhandling for realisering av tjenesteorientering. Sykehuspartner 

HF har i ledelsesutviklingen fokus på tillitsbasert ledelse («Ledelse helt ut») som understøtter 

engasjerte og handlekraftige medarbeidere. 
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Styret vil rette en stor takk til foretakets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2016. 

 

Sykehuspartner HF, Skøyen, 5. april 2017 
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Driften i Sykehuspartner viser per februar et negativt økonomisk resultat på 7,4 MNOK eksklusive Forsyningssenteret og iMod. Dette er 
0,5 MNOK bak budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere konsulentinntekter enn budsjettert. Budsjettkravet på denne posten er 
krevende. Det er lavere personalkostnader enn budsjett grunnet etterslep i rekruttering i forhold til opprinnelig plan, sammen med 
lavere andre driftskostnader som følge av opprydding og oppløsning av avsetninger og lavere reisekostnader. Resultatet for iMod er 9,6 
MNOK bedre enn budsjett, men i henhold til samlet business case. 

Målrettet proaktivt arbeid for å redusere antall kritiske hendelser gir resultater med et lavt antall avvik også i februar. Tjenestestabilitet 
og leveransepresisjon er jevnt over stabil, men med noe nedgang for forsyningssenteret på grunn av uforutsette store svingninger og 
volum på ordrer. 

Bemanning er under budsjett med styrt tilførsel av kritisk kompetanse.  

Sykefraværet i januar er nedadgående, etter en oppadgående trend over lang tid. Dette gjelder både i forhold til forrige måned og 
samme måned i fjor. Utviklingen følges tett opp, og særskilte tiltak gjennomføres innenfor enkelte områder. 

Høy aktivitet i driften med forberedelser for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse og overføring av driftsansvar til ekstern 
leverandør. Fortsatt mange aktiviteter på kritisk linje, men overordnet en positiv utvikling. 

2 

Situasjonsvurdering 



RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING 

LEVERANSEKRAFT - ØKONOMI   
Måned Akkumulert 

Operasjonell drift – resultat (uten iMod og Forsyningssenter) 0 MNOK  -7,6 MNOK -7,4 MNOK 

iMod - resultat -333 MNOK 8,13 MNOK -6,3 MNOK 

Driftsinvesteringer1 
 85 MNOK  0,7 MNOK  21,8 MNOK 

LEVERANSEKRAFT – STABILE TJENESTELEVERANSER     
Antall kritiske hendelser 1A -10%/#336 #16 -65% / #27 

Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 80% 79% 

Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 91% 91% 

Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)  100% 100% 100% 

Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 88% 92% 

Leveransepresisjon for tjenesteendringer2 69% 67% 67% 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI - UTVIKLINGSINITATIV     
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og iMod 97%  100% 100% 

Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 90%  90% 

Andel interne ressurser 55% 54% 54% 

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE      

Akkumulert turnover siste 12 måneder - SP totalt 6-8% 0,5% 6% 

Sykefravær - SP totalt  5,5% 6,4% (jan) 6,4% 

Målekort 

3 

11,5 MNOK tilknyttet lisenser er kreditert for januar som gjør at akkumulert pr. februar er redusert ift. rapportert for januar. Disponert pr. februar: 23,9 MNOK 
2Vurdert mht. første kommuniserte dato. 
3Gjennomført korrigering etter januar er årsak til positivt resultat for måneden 



 

 

Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret 
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Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF uten iMod og Forsyningssenteret  
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Avvik kostnader 
• Det er et underforbruk på personalkostnad på 7 MNOK hittil i år. Dette skyldes etterslep på rekruttering og avvik for andre 

personalkostnader.  
• Avtalekostnad er lavere i februar grunnet en opprydding av gamle avsetninger. Kostnader er på budsjett hittil i år.  
• Lavere forbruk på ekstern bistand skyldes meget restriktiv konsulentbruk og kostnadsfokus for å holde budsjettet gjennom året. 
• Andre driftskostnader er lavere grunnet oppløsning av avsetninger og lavere reisekostnader.  
• Avskrivninger har et positivt avvik som gir et tilsvarende avvik på driftsinntekter. 
 
Avvik inntekter 
• Det er et akkumulert avvik på konsulentinntekter på 15 MNOK. Noe av avviket er etterslep på timer, men store deler av avviket 

skyldes lavere timesalg enn budsjettert.  
• Det er lagt opp til et offensivt budsjett for konsulentinntekter, noe som innebærer en risiko for avvik mot faktisk resultat. Det 

vil bli levert en utdypende analyse og tiltak knyttet til disse utfordringene  som en del av  regnskapsavslutning i 1. kvartal.  
• Lavere driftsinntekter skyldes først og fremst lavere utfakturering knyttet til avskrivninger og har av den grunn ingen resultateffekt. 

 
 

 



 

 

Driftsinvesteringer 
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Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer  på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser, 
periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er 
prioritert i regionen fremfor reinvesteringer på eksisterende anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på driftsinvesteringer og 
bruken av midlene  prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet 
ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying. 
 
Rammer for 2017 
For 2017 er det tildelt 85 MNOK i driftsinvesteringsmidler. Dette skal blant annet dekke «normale» driftsinvesteringsbehov fram til 1. 
mai 2017 hvor HPE vil ta over det operative og økonomiske ansvaret for driftsinvesteringer knyttet til den infrastrukturen de skal drifte. 
 
Etter 1. mai 2017 vil Sykehuspartner HF fortsatt måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som ikke overføres 
HPE (som Telekom) og lisenser. 
 
 
Status 
• Ved utgangen av februar er det bokført 21, 8 MNOK av den totale rammen ( 23,9 MNOK disponert). Dette er i samsvar med 

opprinnelig prognose. 
• 1,5 MNOK tilknyttet lisenser er kreditert for januar som gjør at akkumulert pr. februar er redusert ift. rapportert for januar.  
 



 

 

iMod 
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Driftsinntekter: Driftsinntektene er høyere enn budsjett i februar på grunn av ompostering av budsjett mellom iMod og Sykehuspartner. Det er ikke avvik på driftsinntekter hittil i år.  
Konsulentinntekt: Dette er kostnader (negativ inntekt) som knytter seg til Sykehuspartner konsulenter som jobber inn mot iMod. Omfang av ressursinnsats fra Sykehuspartner er 
noe lavere enn budsjettert. Det gir en lavere kostnad for iMod  og en lavere konsulentinntekt i ordinært driftsbudsjett i Sykehuspartner.  
Personalkostnader: Det er budsjettert med 1 FTE i dette budsjettet, men det er ennå ingen som er ansatt på dette området per nå.  
Avskrivninger: Det er budsjettert med ca. 55 MNOK i forserte avskrivninger knyttet til iMod prosjektet. Det er usikkert om det vil påløpte noe her i løpet av 2017. Budsjettet er flatt 
periodisert, mens en eventuell kostnad vil komme mot slutten av året.  
Service og vedlikehold:  Flat periodisering av Transition frem til 1. mai 2017 (69 MNOK av 122 MNOK fordelt flatt over 6 måneder, fra november 2016 tom april 2017) 
 
 



 

 

Forsyningssenteret 
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• Omsetningen i januar og februar har vært relativt lik, men budsjettperiodiseringen estimerte et lavere salg i januar som gjorde at det ble et høyt positivt avvik mot budsjett. 
Dette er noe utlignet per februar, men 11 MNOK foran budsjett.  

• Likviditetstilskuddet fra RHF’et er noe bak budsjett grunnet budsjettperiodiseringer, men dette vil utligne seg gjennom året.   



 

 

Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF inklusive iMod og forsyningssenteret 
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Oppdateres av Nils/Christer 
- Tiltak gjennomført tas som ny foil eller i 

notatfelt.  

Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser 

Målrettet arbeid med SLA leveranseplan, sikker og stabil drift, prosjektene, samt topp-10 verstinger har gitt positive resultater. Ved utgangen av februar er det oppnådd  en 
akkumulert reduksjon på 65% hittil i år. På områder hvor det er gjort driftsinvesteringer er det en stabil positiv tendens, mens der hvor det er aldrende infrastruktur viser tendensen 
økende feilrate. Eksterne forhold er raskest voksende rotårsakskategori. Økt kontroll på innføringer av prosjekter og koordinering av flere prosjekter på tvers har positiv effekt. 

TILTAK 
• Økt kontroll og overvåkning 
• Forbedret change og release prosess 
• Byttet ut fysisk miljø med virtuelle 

løsninger 
• Sikker og stabildrift prosjekt Ahus og 

Østfold 
• 10 på topp verstinger, fortløpende 

adressert 
• SLA leveranseplan, tett oppfølging og 

leveranser 
• Aktiv styring av endringsvinduer og 

store endringer 
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Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying og iMod i februar var 100 %. I februar var 54% av ressursene som leverte timer i Digital fornying og 
iMod  interne ressurser fra Sykehuspartner. 
I perioden har Regional multimedia fått godkjent start av gjennomføringsfasen. Forprosjekt Regional EPJ konsolidering avsluttet, og gjennomføring av pilot for Dips Arena godkjent. 
Prosjekt Migrering av Rettsmedisinske fag ferdigstilte migrering til Oslo universitetssykehus. 

Regional Klinisk Løsning (RKL) 
Regional multimedia har fått godkjent start av gjennomføringsfasen.  
 
Regional EPJ Konsolidering – planlegging er ferdig og forprosjekt avsluttet. Programstyret besluttet også å gjennomføre regional pilot for DIPS-Arena 16.2 i 
henhold til plan, og  iverksette arbeidet med hjelpenummer som del av Regional EPJ Konsolidering.  

Forprosjektet har detaljert en gjennomføringsplan for en første fase av konsolideringsarbeidet i Helse Sør-Øst. I programstyrevedtaket fremgår det at man 
ønsker en ekstra vurdering av alternativer til konsolidering (sammenslåing). Dette begrunnes i høye kostnader og risiko forbundet med konsolidering. Dette 
kommer også som en nødvendig følge av oppdraget med å koordinere med de øvrige regionene. Et resultat av dette er at prosjektet Regional EPJ får en 
pause før arbeidet med gjennomføring kan videreføres.  

Andre prosjekter 

Regional Sak/Arkiv Public 360 er oppgradert til ny versjon for Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner. Oppgraderingen gikk etter plan og prosjektet er klar for 
å oppgradere de resterende 10 helseforetakene før sommeren. Oslo universitetssykehus er ikke en del av denne planen, da de håndteres i eget 
implementeringsprosjekt. 

Prosjekt Migrering av Rettsmedisinske fag (RMF) til Oslo universitetssykehus migrerte over alle tjenester for Rettsmedisinske fag innenfor 
Folkehelseinstituttet (FHI) til sikker og ordinær sone i Oslo universitetssykehus i henhold til tidsplan. Migreringen var svært vellykket. I løpet av litt over tre 
måneder har prosjektet kartlagt og migrert alle systemer, brukere og e-post-kontoer fra FHI og inn på Oslo universitetssykehus sin plattform. Alle tre 
lokasjoner har også fått etablert ny infrastruktur som nettverk, telefoni og nye PC-er for 250 brukere.  

iMod (februar) 
Status og fremdrift har ikke vært som ønskelig i siste periode og alle aktiviteter knyttet til virksomhetsoverdragelsen vil i perioden mot 1.mai kreve 
forsterket oppfølging og økt innsats. Så langt viser erfaringene at programorganisasjonen må styrkes med hensyn til styring og oppfølging for å sikre 
målsettingen med avtalen. iMod rapporteres utdypende i en selvstendig rapport i henhold til krav fra Helse Sør-Øst RHF. 



 

Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%.  

Organisasjon og medarbeidere 

Bemanningsutvikling: Bemanning i februar er under budsjetterte årsverk. Dette skyldes etterslep på rekruttering. 
Sykefravær: Sykefraværet i januar er 6,4%, en nedgang på 0,7% fra desember 2016. Sykefraværet i januar 2016 var på 6,5%. 
Turnover: Turnover hittil i år pr. januar 2017 ligger på samme nivå som 2015 og 2016.  
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TILTAK 
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Bemanningsutvikling SPHF 2017 

Reelt FTE SPHF

Budsjett FTE SPHF

Antall ansatte

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 1,3
2015 0,4 0,7 1,0 0,5 0,5 0,9 0,5 0,9 0,6 0,2 0,4 0,3

-0,1 %
0,1 %
0,3 %
0,5 %
0,7 %
0,9 %
1,1 %
1,3 %
1,5 %

Turnover trend/måned 2015-2017  

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

Sykefravær 

Sykefravær

Mål

Turnover 2017: 0,9% 13 pers. 
Turnover siste 12 mnd: 6% 
Turnover 2016: 6,0% 87 pers. 
Turnover 2015: 6,8% 95 pers. 

• Pågående og planlagte sykefraværsreduserende tiltak i 
HRØR og Kunder og tjenester.  
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. april 2017 
 
 
 

SAK NR 024-2017 
 
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 2018 – 2021. 
2. Styret gir administrerende direktør sammen med styreleder fullmakt til å oppdatere 

økonomisk langtidsplan som følge av dialog med eier frem mot behandling av 
økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst RHF i styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 
2017.  

 
 
 
Skøyen, 29. mars 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 
2018-2021. Innspillet følger vedlagt saken. I prosessen med Økonomisk langtidsplan er det 
lagt opp til dialog i Administrativt dialogmøte 26. april med Helse Sør-Øst RHF, og det tas 
forbehold om endringer på basis av denne dialogen. 
 
Tallene i økonomisk langtidsplan 2018-2021 og dette saksfremlegget bygger på innspill 
mottatt frem til 23. mars 2017 beskrevet i forutsetninger under.  
 
 
2. Bakgrunn og forutsetninger  
Styret ble orientert om arbeid rundt økonomisk langtidsplan 2018-2021 i styremøte 6. 
februar 2017. Med bakgrunn i tidslinje fastsatt av Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehuspartner 
HF levere endelige innspill senest 18. april. Dette i henhold til notat fra Helse Sør-Øst RHF 
av 10. mars; «Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Budsjett 2018 -Skriv nr. 3 – 
forutsetninger og inntektsrammer».  
 
Forslag til innspill er basert på den informasjonen som er kjent frem til 23. Mars 2017. Det er 
utarbeidet foreløpige tjenestepriser som er distribuert til de øvrige foretak i gruppen medio 
mars. Dette for å ha en koordinert økonomisk plan for tjenesteprising fra Sykehuspartner HF 
i foretaksgruppen på henholdsvis IKT- og HRØR-området. 
 
Det er tatt følgende forutsetninger i innspill fra Sykehuspartner HF til økonomisk langtidsplan 
2018-2021: 

• Sykehuspartner HF budsjetterer med underskudd godkjent i styresak 069/2016 i 
Helse Sør-Øst RHF.  

• For Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) er budsjettinnspill levert 
november 2016 benyttet som grunnlag for kostnader inn i ØLP. 

• ØLP fra Digital fornying levert 16. januar 2017 er lagt som grunnlag, inkludert 
gjeldende plan fra Regional klinisk løsning (RKL). Utrullingsplan for ERP-løsningen 
er mottatt fra Digital fornying 16. januar 2017 og inkludert. 

• ØLP er ikke pris/lønnsjustert i perioden 2017 – 2021. 
• MVA refusjon er innarbeidet i ØLP. 
• Det er ikke tatt høyde for noen økning i antall ansatte i Helse Sør-Øst i planperioden. 

Nivået for virksomhetsområde HRØR legges derfor likt antall lønns- og 
trekkoppgaver (LTO) som i 2017 (90 000 LTO). 

• For Tilgjengelighetsprosjektet (Ventetid og fristbrudd) under virksomhetsområde 
HRØR, forutsettes det helårsdrift i årene 2018-2021. 

• Ansvarsforhold knyttet til Bygg-IT er til avklaring i Helse Sør-Øst RHF. Det er ikke 
lagt inn økning i bemanning til dette området i ØLP. 

• Det er ikke tatt høyde for nye ressurser knyttet til utvikling, drift og forvaltning av ny 
teknologi.  

• Det er ikke tatt høyde for drift og forvaltning av teknologi i nye sykehus.  
• Baseline avskrivninger og personalkostnader knyttet til det tidligere IMP programmet 

i Digital Fornying er ikke lagt inn som utfakturering til foretakene. Dette er en endring 
sammenlignet med metode fra budsjettet 2017. 

• Avskrivninger fra iMod er lagt inn med halvårseffekt i investeringsåret og 7 års levetid 
(lineært). 
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• ØLP 2017-2020 er justert til 2017 kroner med 1,8 % for korrekt 
sammenligningsgrunnlag. 

• Modernisert plattform (FMO) fra HPE blir behandlet som leasing regnskapsmessig – 
med delvis redusert MVA fradrag. 

• Investeringer i iMod samt underskudd Sykehuspartner HF forutsettes dekket via gjeld 
til Helse Sør-Øst RHF og er rentebelastet med 2 % (økt finanskostnad). 

 
Dette gir følgende langtidsplan for Sykehuspartner HF: 

 

 
 

Underskuddet i perioden følger kost/nytteanalysen for infrastrukturmoderniseringen som ble 
vedlagt styresak 069/2016 i Helse Sør Øst RHF.  
 
Vurdering av særskilte temaer  
I styremøtet 6. februar ble det gitt en orientering om følgende forretningsmessige elementer 
(dilemmaer) som har vært vurdert spesielt i arbeidet med ØLP; 

• Bemanning- og kompetanseutvikling  
• Effekter i Sykehuspartner HF av applikasjonssanering i foretaksgruppen  
• Utvikling i avtalekostnader  

 

Bemannings – og kompetanseutvikling 
Sykehuspartner HF har inngått et partnerskap med HPE om drift og modernisering av IKT 
infrastruktur. Sykehuspartner HF har mottatt et mandat for å gjennomføre partnerskapet på 
vegne av foretaksgruppen.  

Sykehuspartner HF
(tall i tNOK) B2017 2018 2019 2020 2021

Basisramme  38 000  19 858  1 854   236   59
Driftsinntekter 3 060 465 3 339 622 3 433 449 3 758 582 3 707 629
Konsulentinntekt  186 736  218 461  228 672  236 048  237 450
Periferi og telekom  97 776  97 776  97 776  97 776  97 776
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter 3 382 976 3 675 716 3 761 751 4 092 641 4 042 913
Personalkostnader 1 139 600 1 098 528 1 116 320 1 098 232 1 075 137
Aktiverbare prosjekttimer - 77 108         
Varekostnad  22 970  22 970  22 970  22 970  22 970
Avskrivninger 1 187 768 1 202 673 1 218 282 1 253 400 1 251 855
Service og vedlikehold 1 098 631 1 203 431 1 150 445 1 246 634 1 224 566
Ekstern bistand  91 800  91 460  91 087  77 300  77 300
Andre driftskostnader  202 384  199 683  199 238  199 087  198 287
Sum driftskostnader 3 666 045 3 818 746 3 798 341 3 897 624 3 850 115

Driftsresultat før viderefakturering - 283 069 - 143 029 - 36 590  195 018  192 798

Inntekter Viderefakturering - 19 278 - 19 278 - 19 278 - 19 278 - 19 278
Kostnader Viderefakturering  19 278  19 278  19 278  19 278  19 278
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat  - 283 069 - 143 029 - 36 590  195 018  192 798

Nettofinans - 50 178 - 64 584 - 67 777 - 61 110 - 58 891
Resultat - 333 247 - 207 613 - 104 367  133 907  133 907

ØLP 
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Dette betyr at virksomheten kjøper infrastruktur som en tjeneste fra HPE istedenfor å drifte 
infrastrukturen med egne ressurser. Dette medfører en endring i kompetansebehovet i 
Sykehuspartner HF over tid.  
Moderniseringen av infrastrukturen skal gjennomføres over en 3-års periode, og er 
organisert som et program, Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod). Det er forutsatt 
en høy innsatsfaktor fra egne ressurser i kost/nytte-analysen for dette programmet, en 
egendekning på ca. 90 % over programperioden. 
 
Samtidig medfører implementeringen av den regionale IKT-strategien et behov for å styrke 
Sykehuspartner HFs kompetanse og kapasitet i innenfor forvaltning og anvendelse av 
kliniske og administrative applikasjoner.  

For Drift og forvaltning er følgende områder prioritert i planperioden: 
• Klinisk IKT 
• Spesialistapplikasjoner 
• Administrativ IKT 
• Leveranseplanlegging og kontraktstyring 
• Produksjonskontroll 

 
For utviklingsdelen er det en tydelig målsetning å ha en bemanningsutvikling som bidrar til å 
redusere kostnader, samt å benytte ressurser som kjenner Helse Sør-Øst sin 
leveransemodell og samtidig bygge kompetanse i organisasjonen. 
Foretaket skal bemanne opp kritiske kompetanseområder og planlegger en økning opp til 66 
%  egendekningsgrad i 2019 for regionale prosjekter i Digital fornying. Egendekning mot 
iMod er stabil på 87 % i 2018 og 2019. Totalt er egendekningsgraden 76 % i 2019.  
Det er ikke inkludert nye ansatte for området ny teknologi i langtidsplanen. 
 

Effekter i Sykehuspartner HF av applikasjonssanering i foretaksgruppen 
Applikasjonssanering i foretaksgruppen er en klar forutsetning i kost/nytte-analysen for iMod. 
Applikasjonssanering gjør at foretaksgruppen unngår ekstra kostnader overfor HPE i form av 
håndtering av «Legacy», det vil si økte kostnader for håndtering av eldre applikasjoner som 
må kjøres på gammel infrastruktur. Det forutsettes at alle helseforetakene deltar aktivt i 
prosessen. Dette er også et premiss fra Helse Sør-Øst RHF, og blir gjenspeilet i oppdraget 
til det enkelte foretak.  
 
For applikasjonssanering vil gevinstene være fordelt mellom alle helseforetakene, da 
Sykehuspartner HF kun forvalter en del av den samlede applikasjonsporteføljen. I 
størrelsesorden 80 % av forvaltningsressursene i Sykehuspartner HF benyttes til forvaltning 
av de store kliniske applikasjonene. Disse skal ikke saneres men regionaliseres, 
standardiseres og eventuelt konsolideres. Sanering av den største mengden av 
applikasjoner har derfor en begrenset effekt på kostnader til forvaltning i Sykehuspartner HF 
fordi de i stor grad forvaltes av foretakene selv. 

Utvikling i avtalekostnader 
Sykehuspartner HF har foretatt vesentlige grep for å redusere avtalekostnader i 
planperioden: 

• Det er introdusert forbedrede styringssystemer, styrket kompetanse samt etablering 
av virksomhetsområdet Plan og styring 

________________________________________________ 
Side 4 av 6 

 



 
 

• Intensivert lisenskontroll  
– Økt oppfølging i drift 
– Det er etablert prosjekt for å styrke prosesser, rutiner og verktøy 

• Kartlegging av avtalebasen for kunne redusere kostnadsbasen 
• Andre konkrete tiltak: 

– RKL reduksjon /avvikling av gamle avtaler (radiologi) 17,6 MNOK 
– Videreføring av generell kostnadskutt fra B2017: 25 MNOK 
– Nye kostnadskutt i perioden: 40 MNOK 
– Nedtak av avtaler i forbindelse med iMod: 135 MNOK 

 
For øvrig vises det til det tilhørende notat om økonomisk langtidsplan hvor 
problemstillingene drøftes ytterligere. 
 

Driftsinvesteringer 
Fra et forvaltnings- og driftsperspektiv har driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF historisk 
sett dekket et minimum av reinvesteringer, lisenser, periferiutstyr og andre forhold som 
brekkasje for å ivareta sikker og stabil drift i foretaksgruppen. Det er i den økonomiske 
langtidsplan inkludert en plan for hvordan Sykehuspartner HF skal ivareta sine forpliktelser 
gjennom et fortsatt investeringsbehov på samme nivå som tidligere. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Den økonomiske langtidsplanen er frembrakt med den kjennskap foretaket har i dag til den 
fremtidige inntekts- og kostnadsutviklingen inkludert planer som er lagt frem for henholdsvis 
Digital fornying og Infrastrukturmoderniseringen. Planen for iMod forutsetter en omfattende 
applikasjonssanering og migrering fram mot 2020. Dagens samlede applikasjonsportefølje 
ved helseforetakene er omfattende (~3000 applikasjoner). Etter gjennomført modernisering i 
2020 er det antatt at den samlede porteføljen i regionen er på 700-900 applikasjoner. 
Erfaringene fra tilsvarende prosjekter tilsier at applikasjonskonsolidering og -sanering er en 
omfattende oppgave, og krever stram styring og god forankring i hele foretaksgruppen, En 
vesentlig forsinkelse innen disse områdene vil utfordre Business Caset til 
infrastrukturmoderniseringen og påvirke ØLP. 
 
Økonomisk langtidsplan forutsetter en betydelig kompetansedreining og effektivisering innen 
IKT-området for å imøtekomme behovene som følger av Digital fornying og økt krav om 
utfakturering. Dette bidrar til at planen har en høyere risikoprofil enn tidligere planer.  
 
Det forventes at det vil komme behov for kompetanse og kapasitet som følge av utviklings- 
og innovasjonsaktiviteter i Helse Sør-Øst, det er ikke innarbeidet noen økning av ansatte for 
disse områdene, dette medfører en risiko for økning innenfor perioden. 
 
Økning i årsverk knyttet til utvidede eller nye drifts- og forvaltningsoppgaver er prioritert 
meget strengt og behov som er identifisert men ikke besluttet er ikke lagt inn i innspillet.  
 
Innen virksomhetsområdet HRØR er det hentet ut relativt store effektiviseringsgevinster de 
siste årene. Det fortsetter i denne langtidsperioden. 
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Krav fra eier som er lagt inn i budsjett for 2017 er videreført i planperioden. Dette er krav 
som krever streng prioritering og effektivisering i Sykehuspartner HF. Denne ØLP har et 
høyere risikonivå enn tidligere års ØLP-innspill.  
 
Avskrivningskostnader som følge av Digital Fornying og lokale prosjekter er redusert i 
forhold til forrige ØLP for 2017-2020. Dette er hovedgrunnen til at dette ØLP innspillet har et 
lavere kostnadsnivå for årene 2018-2020 sammenlignet med ØLP for 2017-2020. Samtidig 
har Sykehuspartner HF fokus på effektivisering og har lagt inn effektiviseringseffekter i 
innspillet. Til sammen slår dette positivt ut på tjenesteprisene til foretakene.  
 
Økonomiske langtidsplan er utarbeidet med den kjennskap foretaket har til den fremtidige 
inntekts- og kostnadsutviklingen. Planen krever en vesentlig og nødvendig omstilling i 
Sykehuspartner HF i henhold til målbildet for 2020. Risikoprofilen er høyere enn for tidligere 
planer, men risikoen vurderes som akseptabel basert på de forutsetningene som planen er 
bygget på. Administrerende direktør anbefaler styret å vedta innspill til Økonomiske 
langtidsplan for 2018-2021 for Sykehuspartner HF.  
 
 
Vedlegg:  

- Notat ØLP 2018-2021 Sykehuspartner HF, datert 23. mars 2017 
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0.  Økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 
2018-2021 
 
 

 
Figur 1: Samlet resultatregnskap Sykehuspartner HF i perioden 2017 - 2021 

Sykehuspartner HF
(tall i tNOK) B2017 2018 2019 2020 2021

Basisramme  38 000  19 858  1 854   236   59
Driftsinntekter 3 060 465 3 339 622 3 433 449 3 758 582 3 707 629
Konsulentinntekt  186 736  218 461  228 672  236 048  237 450
Periferi og telekom  97 776  97 776  97 776  97 776  97 776
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter 3 382 976 3 675 716 3 761 751 4 092 641 4 042 913
Personalkostnader 1 139 600 1 098 528 1 116 320 1 098 232 1 075 137
Aktiverbare prosjekttimer - 77 108         
Varekostnad  22 970  22 970  22 970  22 970  22 970
Avskrivninger 1 187 768 1 202 673 1 218 282 1 253 400 1 251 855
Service og vedlikehold 1 098 631 1 203 431 1 150 445 1 246 634 1 224 566
Ekstern bistand  91 800  91 460  91 087  77 300  77 300
Andre driftskostnader  202 384  199 683  199 238  199 087  198 287
Sum driftskostnader 3 666 045 3 818 746 3 798 341 3 897 624 3 850 115

Driftsresultat før viderefakturering - 283 069 - 143 029 - 36 590  195 018  192 798

Inntekter Viderefakturering - 19 278 - 19 278 - 19 278 - 19 278 - 19 278
Kostnader Viderefakturering  19 278  19 278  19 278  19 278  19 278
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat  - 283 069 - 143 029 - 36 590  195 018  192 798

Nettofinans - 50 178 - 64 584 - 67 777 - 61 110 - 58 891
Resultat - 333 247 - 207 613 - 104 367  133 907  133 907

ØLP 
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1. Innledning 
 
Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør innen ikke-medisinske tjenester i Helse Sør-Øst og 
har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og logistikktjenester til alle helseforetakene i regionen. 
Sykehuspartner HF har som oppgave å levere, drifte og forvalte tjenester innen disse kategoriene på 
en kostnadseffektiv måte, og sørge for at stordriftsfordeler realiseres.  

Formålet med den økonomisk langtidsplanen (ØLP) er å beskrive den økonomisk utviklingen for 
Sykehuspartner HF i perioden 2018 -2021. Økonomisk langtidsplan reflekterer den regionale 
strategien for fellestjenester i foretaksgruppen og  tydeliggjør Helse Sør-Øst RHFs og Sykehuspartner 
HFs ambisjoner for fremtidig utvikling. 

Helse Sør-Øst er for IKT-området særskilt involvert i et omfattende moderniseringsprogram (ref. 
Helse Sør-Øst sin IKT-strategi), som vil fortsette i planperioden. Moderniseringsprogrammet skal gi 
en felles, modernisert infrastruktur levert i samarbeid med ekstern partner.  

Dette er nødvendige forutsetninger for at Sykehuspartner HF som leverandør av drift og forvaltning 
kan nå sine mål om effektive leveranser og realisering av stordriftsfordeler.  I utviklingsperspektivet 
har Sykehuspartner HF fått ansvaret for gjennomføringen av infrastrukturmoderniseringen (iMod). 
Sykehuspartner HF er også ansvarlig for oppfølging av avtalen med ekstern partner, DXC Technology 
(tidl. Hewlett Packard Enterprise (HPE)).  

For IKT-området har Sykehuspartner HF et særskilt ansvar for å sikre 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 helseforetakene.  

Sykehuspartner HF skal levere helhetlige tjenester til foretaksgruppen.  I dette ligger et ansvar for å 
sikre effektive prosesser og ivareta rollen som systemintegrator på tvers av løsninger. 

HR- og økonomi-/logistikktjenester basert på felles regionale løsninger skal bidra til like 
arbeidsprosesser og administrativ effektivitet i foretaksgruppen. Drift og forvaltning av løsningene 
skal være kostnadseffektive. 

Sykehuspartner HF skal også stille nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for 
løsningsutvikling og -implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra Helse 
Sør-Øst RHF ved Digital fornying. 

Mål Sykehuspartner HF 
Økonomisk langtidsplan skal underbygge de målene som er satt for Sykehuspartner HF i årene 
fremover. Det er definert et målbilde for 2020 som er avstemt med eier og styret i helseforetaket og 
som er i henhold til strategien til Helse Sør-Øst RHF. 
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Figur 2: Målbilde Sykehuspartner HF 2020 
 

Hovedprioriteringer 
I henhold til Oppdrags- og bestillingsdokumentet for Sykehuspartner HF 2017 gjelder følgende 
hovedprioriteringer for virksomheten: 

1. Stabile tjenesteleveranser 
2. Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse 
3. Gjennomføring av prioriterte utviklingsområder 

• Infrastrukturmodernisering 
• Digital fornying 
• Nytt forsyningssenter 

Hovedprioriteringene for 2017 legger retning for årene senere i planperioden.  
 

Om dokumentet 
Dette dokumentet er bygget opp for å beskrive det utfordringsbildet som Sykehuspartner HF står 
ovenfor i planperioden og innvirkningene på ØLP 2018-2021. Dokumentet er delt opp slik at første 
del omhandler IKT-delen av virksomheten, mens andre del omhandler HR-, økonomi og 
regnskapstjenester (HRØR). Den siste del av dokumentet er viet endringer fra ØLP 2017-2020.  
 
Det er utarbeidet et eget tilhørende dokument i powerpoint ; Sykehuspartner HF ØLP 2018-2021 
status pr 15 mars.ppt,  hvor tallmaterialet i økonomisk langtidsplan 2018-2021 for Sykehuspartner 
HF er tatt inn og forklart. Fullstendig tallmateriale er også utarbeidet i excel. 
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2. Forutsetninger lagt til grunn for utarbeidelsen 
av ØLP 

 
ØLP for Sykehuspartner HF er tett integrert med særlig planlegging av IKT-utviklingen i 
foretaksgruppen, og innspill og plandokumenter fra de regionale programmene er viktige 
forutsetninger.  
Det er i utarbeidelsen av ØLP for Sykehuspartner HF 2018-2021 lagt følgende forutsetninger til 
grunn:  
 
• For Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) er budsjettinnspill levert november 2016 

benyttet som grunnlag for kostnader inn i ØLP 
• ØLP fra Digital fornying levert 16. januar 2017 er lagt som grunnlag, inkludert gjeldende plan fra 

Regional klinisk løsning (RKL). Utrullingsplan for ERP-løsningen er mottatt fra Digital fornying 16. 
januar 2017 og inkludert 

• Det er ikke tatt høyde for noen økning i antall ansatte i Helse Sør-Øst i planperioden. Nivået for 
virksomhetsområde HRØR legges derfor likt antall lønns- og trekkoppgaver (LTO) som i 2017 (90 
000 LTO) 

• For Tilgjengelighetsprosjektet (Ventetid og fristbrudd) under virksomhetsområde HRØR, 
forutsettes det helårsdrift i årene 2018-2021. 

• Ansvarsforholdene knyttet til Bygg-IT er til avklaring i Helse Sør-Øst RHF. Det er ikke lagt inn 
økning i bemanning til dette området i ØLP. 

• Det er ikke tatt høyde for nye ressurser knyttet til utvikling, drift og forvaltning av ny teknologi  
• Det er ikke tatt høyde for drift og forvaltning av teknologi i nye sykehus ettersom det inntreffer 

utenfor planperioden 
• Baseline avskrivninger og personalkostnader knyttet til det tidligere IMP programmet i Digital 

Fornying er ikke lagt inn som utfakturering til foretakene. Dette er en endring sammenlignet 
med metode fra budsjettet 2017. 

• Avskrivninger fra iMod er lagt inn med halvårseffekt i investeringsåret og 7 års levetid (lineært) 
• ØLP er ikke pris/lønnsjustert i perioden 2017 – 2021 
• MVA refusjon er innarbeidet i ØLP 
• ØLP 2017-2020 er justert til 2017 kroner med 1,8% for sammenligningsgrunnlag 
• Modernisert plattform (FMO) fra HPE blir behandlet som leasing regnskapsmessig – med delvis 

redusert MVA fradrag 
• Investeringer i iMod samt underskudd Sykehuspartner HF forutsettes dekket via gjeld til Helse 

Sør-Øst RHF og er rentebelastet med 2 % (økt finanskostnad) 
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3.  Endringer i planperioden innenfor IKT- 
området 

Modernisering og standardisering innen IKT-infrastruktur 
Helse Sør-Øst RHF har definert felles IKT-infrastruktur som et strategisk virkemiddel sammen med 
felles tjenester og felles tjenesteleverandør for realisering av regionens IKT-strategi. Ett av målene 
med å standardisere og modernisere IKT-infrastruktur er å få en mer effektiv, sikker og stabil drift. 
En reduksjon i antall datarom og antallet IKT-løsninger totalt sett vil gi en enklere driftssituasjon som 
igjen skal medføre større driftssikkerhet, bedre kontroll og lavere kostnader. Systemtekniske 
sikkerhetsløsninger, informasjonssikkerhet og sikkerhet knyttet til datarom, kommunikasjon samt 
identifisering og autentisering av brukere er en del av IKT-infrastrukturen. En standardisert og 
modernisert infrastruktur vil bidra til en forenkling og effektivisering av innføringen av felles 
regionale løsninger og legge til rette for fremtidige helsetjenester. 
 
For å sikre at Sykehuspartner HF leverer tjenester som understøtter helseforetakenes behov, skal 
Sykehuspartner HFs organisasjon utvikles i en mer «sykehusnær» retning. Dette innebærer at 
kompetansen og kapasiteten i Sykehuspartner HF styrkes innenfor forvaltning og anvendelse av 
kliniske og administrative applikasjoner. Det må sikres at dette gjennomføres på en kostnadseffektiv 
måte.  
 
En viktig forutsetning for at moderniseringen av foretaksgruppens IKT-infrastruktur oppnår de 
planlagte gevinstene er at foretaksgruppen samlet sett evner å bidra til forenkling og standardisering 
av applikasjoner og tjenestenivåer. Dagens samlede applikasjonsportefølje ved helseforetakene er 
omfattende (~3000 applikasjoner). Etter gjennomført modernisering i 2020 er det antatt at den 
samlede porteføljen i regionen er på rundt 700-900 applikasjoner. Erfaringene fra tilsvarende 
prosjekter tilsier at applikasjonskonsolidering og – sanering er en omfattende oppgave, og krever 
stram styring og god forankring i hele foretaksgruppen.  
 
Helse Sør-Øst RHF har inngått en langsiktig avtale med ekstern partner (HPE) for gjennomføring av 
infrastrukturmoderniseringen (ref. Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016; IKT-
infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst). Sykehuspartner HF har fått gjennomføringsansvaret på 
vegne av foretaksgruppen og har etablert et program, Infrastrukturmoderniseringsprogrammet 
(iMod), for å ivareta dette ansvaret. 
 
Etablert kontrakt legger grunnlaget for omfang, tempo, løsning og metode for gjennomføring av 
infrastrukturmoderniseringen de neste årene. Kontrakten omfatter overføring av driftsansvaret for 
IKT-infrastrukturen inklusive virksomhetsoverdragelse (transisjon), samt en modernisering i 
foretaksgruppen over en treårsperiode (transformasjon).  
 
Kontrakten omfatter også drift av eksisterende infrastruktur til den er modernisert og drift av 
modernisert infrastruktur i etterkant av moderniseringen. Dette endrer leveransemodellen for 
utvikling og drift innen IKT. Gjennom kontrakten etableres en felles moderne infrastruktur med 
forbruksbasert prising av standardiserte infrastrukturtjenester. Sammenlignet med gjennomføring 
av modernisering og tilhørende drift i egen regi, skal kontrakten resultere i en kostnadsbesparelse på 
1.9 mrd over en 7-års periode. Noe av besparelsen er et resultat av rimeligere modernisering. Merk 
at dette ikke påvirker ØLP i Sykehuspartner HF direkte. Besparelsen er også et resultat av en 
redusert drift og vedlikeholdskostnad som har sammenheng med flere forhold i Sykehuspartner HFs 
ØLP: 

• Reduserte driftskostnader (årsverksbehov) som et resultat av virksomhetsoverdragelsen 
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• Reduserte reinvesteringskostnader i forhold til et reelt behov. I ØLP 2017-2020 var 
reinvesteringsnivået satt vesentlig lavere enn avskrivningstakten for å maksimere bygging av 
ny infrastruktur. Dette ble det korrigert for i kost/nytte-analysen for infrastrukturavtalen 

• Reduserte avtalekostnader som et resultat av gradvis overføring av 3.parts avtaler til HPE 
• Redusert avtalekost på gjenværende avtaleportefølje 
• Økte avtalekostnader isolert som et resultat av kontrakten med HPE gir lavere 

personalkostnader totalt 
• Økte kostnader knyttet til avtaleforvaltning og kontraktstyring 

Avtalen omfatter virksomhetsoverdragelse innen drift av datasenter, arbeidsflate og nettverk. I 
tillegg gjennomføres det modernisering av telekom-området som en del av avtalen. Sykehuspartner 
HF vil fortsatt være totalansvarlig for driften, og som totalansvarlig for alle tjenester til foretakene 
beholder Sykehuspartner HF ansvaret for tjenesteintegrasjon og leveransestyring, teknisk support, 
overvåkning, informasjonssikkerhet, kontraktstyring, databasedrift, applikasjonsmigrering samt 
applikasjonsdrift og -forvaltning. Anlegg som kreves for å understøtte og effektivisere disse 
områdene vil dekkes (investeringer og re-investeringer) gjennom budsjettet til Sykehuspartner HF. 
 
Inngåelse av en avtale med HPE endrer forutsetningene fra ØLP 2017-2020 med blant annet 
følgende forhold: 

- Modernisering av infrastruktur og utrulling av infrastrukturtjenester gjennomføres av HPE 
som innebærer at det planlagte IMP programmet legges ned, noe som reduserer det 
planlagte investeringsnivået sammenlignet med ØLP 2017-2020. 

- Planlagte IMP investeringer erstattes av en moderniseringskostnad fra både HPE og fra 
Sykehuspartner HF sin side for å oppfylle Helse Sør-Øst sine forpliktelser i gjennomføring av 
moderniseringen. 

- Planlagte driftskostnader knyttet til drift av infrastruktur reduseres som følge av at ansvaret 
for drift og forvaltning av infrastruktur overdras til HPE 

- Driftskostnadsbasen erstattes av en tjenestepris knyttet til drift av infrastruktur fra HPE 
- Tjenestepris fra HPE knyttet til tjenester levert fra ny infrastruktur enhetsprises og kan delvis 

viderefaktureres til helseforetakene basert på konsum, som vil kunne tilrettelegge for 
implementering av en mer forbruksbasert prismodell over tid 

- Total kostnad knyttet til modernisering og drift av IKT infrastruktur reduseres årlig i 
avtaleperioden, og fortsetter frem mot 2023. 
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4. Bemanningsutvikling innen drift og forvaltning 
(IKT) 

Bemanningsutvikling innen regional klinisk IKT 
Programmet Digital Fornying er et viktig virkemiddel for å muliggjøre gunstige drifts- og 
kostnadseffekter i Sykehuspartner HF, men effektene blir i hovedsak gjeldende fra tidspunktet 
tjenestene konsolideres og blir regionalt styrt.  
Det er en utfordring for Helse Sør-Øst at planene til Digital fornying for mange områder innebærer at 
bredding av løsningene krever separate installasjoner (sentralt installert). Dette har som konsekvens 
at bemanning i Sykehuspartner HF øker. Det er først med konsoliderte installasjoner av regionale 
løsninger at Sykehuspartner HF kan ta ut effektene i form av redusert bemanning.  
 
Gjennomføringsplanen for Digital Fornying blir jevnlig justert. Dette påvirker ØLP for Sykehuspartner 
HF. Prosjekter endres og skyves på i tid (f.eks LAB og RAD). Strategien for tjenesteetableringen er 
blitt styrket med tydeligere krav om standardisering og konsolidering av tjenester.  Sistnevnte bidrar 
til at Sykehuspartner HF tar ut effektiviseringsgevinster av linjen når tjenestene er konsoliderte. I 
henhold til gjeldende plan for konsolidering, vil dette i stor grad skje etter planperiodens slutt. 
Samtidig er det en økende kompleksitet i nyere løsninger som gir høyere kostander og lavere 
effektiviseringsgevinster når man kun vurderer Sykehuspartner HF isolert sett. Ser man på totalen vil 
det være effekter for Helse Sør-Øst gjennom mer stabile løsninger, økt kvalitet og økt 
pasientsikkerhet.  
 

 
Figur 3. Bemanningsendringer innenfor virksomhetsområdene. Total økning 62 FTE i planperioden 
 
For en beregning av behovsutvikling legges gjennomføringsplan for Digital fornying mottatt januar 
2017 til grunn. Hovedprinsippene for behovsutviklingen knyttet til de regionale kliniske tjenestene 
baserer seg på de erfaringer og prognoser som er utarbeidet av RKL.  
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Med gjeldende planer og investeringsnivå vil Digital fornying gjennom ØLP-perioden oppnå 
standardisering i regionen innenfor PAS/EPJ innen utgangen av 2018 og mulig full konsolidering 
innen utgangen av 2022. Det er forutsatt at DIPS konsolideres på Classic, men at det i økende grad 
investeres i DIPS Arena i ØLP perioden og at det vil være behov for økt kompetanse innenfor DIPS 
Arena. Det er gjennom RKL identifisert at en Arena løsning vil være mer krevende å drifte og forvalte 
enn en Classic installasjon, og det er lagt inn en økning på 6 FTE i planperioden.  En regional 
konsolidert DIPS installasjon vil også ha en krevende portefølje av integrasjoner avhengig av tidsplan 
for konsolidering av andre kliniske løsninger i programmet.  
 
Innenfor PAS/EPJ (DIPS) området vil det i ØLP perioden pågå standardisering og arbeid frem mot 
regional konsolidert løsning. Det er usikkerhet knyttet til fremdriften på konsolidering og det vil i 
planperioden ikke være mulig å redusere antall FTE innenfor drift og forvaltning. Innenfor 
applikasjonsdrift vil det i perioden være behov for å øke antall FTE for å sikre riktig bemanning og 
kompetanse inn mot en DIPS Arena løsning. Det er innarbeidet en bemanningsøkning på 3 FTE til 
drift og forvaltning.  
 
I planperioden opprettes det nye tekniske installasjoner innenfor Kurve, medikamentell 
kreftbehandling (MKB), RAD og LAB som krever økt bemanning i Sykehuspartner HF. Det legges til 
grunn 5 separate Kurveinstallasjoner, 3 MKB installasjoner og 8-10 installasjoner på RAD og LAB. 
Hver enkelt installasjon har et omfattende teknisk oppsett og integrasjoner for å gi økt effektivitet 
på sykehusene, gjennom mer tilgjengelig informasjon og mer robuste løsninger. Det er generelt 
økende krav til oppetid, kritikalitet og recovery tid som gjør at løsninger blir mer krevende å drifte og 
forvalte. Dette øker ressursbehovet i Sykehuspartner HF, men er positivt for foretaksgruppen med 
tanke på stabilitet i løsningene og dermed økende kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Erfaringen med Kurveløsningen gir et estimat for hver installasjon med full bredding på et 
helseforetak på ca. 5 FTE. Størrelsen på installasjonen (mengden senger og brukere) påvirker 
ressursbehovet. Ressursene skal håndtere applikasjonsdrift, forvaltning og noe mindre tilpasninger 
av løsningen.  For å dekke de planlagte fem installasjonene i planperioden, er det innarbeidet et økt 
behov på 12 FTE til drift og forvaltning.  
 
For radiologiområdet (RAD) vil det være behov for å forsterke bemanningen grunnet 
arbeidsintensive nye løsninger og at det i perioden fremdeles opprettholdes bruk av mange eldre 
løsninger. På dette området er det også slik at flere helseforetak overfører forvaltningen de historisk 
sett har hatt selv til Sykehuspartner HF. Dette er ofte eldre løsninger som er kritiske for 
virksomheten, og hvor løsningene har behov for ekstra fokus. Det er innarbeidet en 
bemanningsøkning på 4 FTE til drift og forvaltning.  
 
Innenfor laboratorieløsninger (LAB) vil det kunne være behov for en viss justering av bemanningen, 
men det vurderes at dette kan gjøres gjennom omprioritering innen eksisterende bemanning. 
Vurderingen er at sanering av gamle løsninger og kompetansedreining i egen organisasjon vil være 
tilstrekkelig gitt tidsplanen som p.t foreligger fra Digital fornying. 
 
Medikamentell kreftbehandling (MKB) opprettes i 2017 med separate installasjoner ved Sykehuset i 
Vestfold og Sykehuset i Østfold. Videre utvikling har usikkerhetsmomenter, men uavhengig om det 
blir en sentral installasjon eller flere, så vurderes behovet å øke med 2 FTE til forvaltning. 
 
Partus forventes i perioden å opprettholdes som separate installasjoner og uten vesentlig endringer. 
Bemanning beholdes på dagens nivå. Det samme gjelder innen området Prehospital og Samhandling.  
 

10 
 



 
 

Det forventes at det vil være økt prioritering av Ressurs- og Prosesstyringssystem med 
Meldingsvarsler (RPSM) og lignende løsninger på flere foretak i ØLP perioden. Det legges opp til at 
området må økes med 3,5 FTE til drift og forvaltning. 
 
Digital Fornying vil levere nye regionale tjenester i ØLP-perioden innen blant annet Digital Patologi, 
Regional Ambulansejournal og Regionalt Multimedia arkiv (MM). Dette vil bety en økning i 
tjenesteporteføljen for Sykehuspartner HF, og det er lagt inn en økning på 4 FTE til dekning av 
Multimedia arkiv (MM). Behovet knyttet til de andre løsningene vil vurderes når de realiseres.  
 

 Bemanningsutvikling innenfor spesialistapplikasjoner 
Sykehuspartner HF har ikke fullt ut ansvar for IKT-løsninger knyttet til understøttelse av det 
medisinsk tekniske området (MTU), bygg-IT og forskning. Dette er en del av Sykehuspartner HF sitt 
oppdrag, men disse områdene er fortsatt under etablering.  
I ØLP legges til grunn regionens behov for økt fokus og kapasitet på MTU. Det er innarbeidet en 
økning på 8 FTE til drift og forvaltning. 
For Bygg-IT er det ikke tatt høyde for oppbygging av årsverk, da det avventes avklaring av oppgave- 
og ansvarsdeling i regionen. Dette innebærer at Sykehuspartner HF i planperioden ikke har kapasitet 
til å overta ansvar for denne type oppgaver innenfor rammene av ØLP.  
 

Bemanningsutvikling innenfor administrativ IKT 
Administrativ IKT er et område som i stor grad er standardisert og regionalisert. I tillegg er det i stort 
gjennomført en rasjonalisering i Sykehuspartner HF innen dette området, det legges derfor til grunn 
at årsverksbehovet innen dette området holdes konstant.   
 

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

• Ny teknologi og innføring av nye tjenester vil medføre oppfølging og dialog med pasienter 
utenfor sykehuset. Dette vil stille krav til integrasjon av ulike 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 blant annet disse områdene pågår det utviklings- og innovasjonsaktiviteter i Helse Sør-Øst. 
Sykehuspartner HF vil per nå ikke bygge opp kapasiteten til å understøtte denne utviklingen i egen 
organisasjon, men vil som felles tjenesteleverandør være ansvarlig for leveranser og integrasjon av 
nye tjenester og vil måtte bygge opp denne kompetansen og kapasiteten når behovene oppstår.  

Det er ikke innarbeidet noen økning i ansatte for å dekke drift og forvaltning av nye teknologiske 
tjenester. 
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Bemanningsutvikling innen leveranseplanlegging og kontraktstyring 
Sykehuspartner HF har etablert virksomhetsområdet Plan og styring for å sikre leveransekraft og for 
å skape større forutsigbarhet i leveranseplanverket for kundene. Sykehuspartner HF styrker seg 
innen kontraktsstyring, tilbudsarbeid og prosesstyring. En styrking av dette området vil gi bedre 
kvalitet på tjenestene og økt kundetilfredshet. Det er til sammen en økning på 6 FTE i planen 
innenfor disse områdene. 
 

Produksjonskontroll 
I virksomhetsområde Produksjon er det opprettet Avdeling for produksjonskontroll. Det er i 
planperioden lagt inn en økning på 8 FTE i denne avdelingen. Prioritet for avdelingen er på kvalitet 
og kontinuerlig forbedring av drift og forvaltning av tjenestene. Områder som har fokus er blant 
annet problemhåndtering, kritiske hendelser, etterlevelse av arbeidsprosesser, mottak av nye 
tjenester og oppfølgning av ekstern partner. 
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5. Bemanningsendring utviklingskapasitet (IKT) 
I ØLP-perioden tilpasser Sykehuspartner HF sin kapasitet og kompetanse innen utvikling til 
gjennomføring av regionale prosjekter og lokale prosjekter (tjenesteendringer). Med 
utviklingskapasitet menes den kapasiteten som Sykehuspartner HF har tilgjengelig til gjennomføring 
av endringer som ikke dekkes av sikker og stabil drift. Eksempler på dette er kapasitet til regionale 
prosjekter, HF-bestilte endringer (tjenesteendringer), SLA-oppgraderinger ikke dekket av 
tjenesteavtale og interne forbedringsprosjekter i Sykehuspartner HF.   
 
For 2017 er det satt en målsetning om at 55 % av kapasiteten fra Sykehuspartner HF til Digital 
fornying og iMod skal leveres med interne ressurser. Dette innebærer en økning i andelen interne 
ressurser, og reduksjon i bruk av ekstern bistand er en underliggende målsetning både for å 
redusere kostnad, benytte ressurser som kjenner Helse Sør-Øst sin leveransemodell og bygge 
kompetanse i organisasjonen. 
Sykehuspartner HF legger opp til en opptrapping av utviklingskapasitet ved å bemanne opp kritiske 
kompetanseområder og planlegger for 61 % egendekningsgrad i 2018 og 66 % egendekningsgrad i 
2019 for regionale prosjekter i Digital fornying. For iMod er egendekningsgraden stabil på 87 % i 
2018 og 2019.  Totalt er egendekningsgraden 73 % i 2018 og 76 % i 2019. Usikkerhet i prognosene 
for regionale prosjekter lengre ut i ØLP perioden gjør at det ikke er laget bemanningsprognoser og 
vekst innen utvikling for årene 2020 og 2021. Det antas at behovet vil være på samme nivå som 
tidligere år, med en egendekningsgrad på 70 %.  
 
Til grunn for vurderingen av bemanning innen utviklingsområdet ligger mottatte innspill fra Digital 
fornying. 
 

 
Figur 4: Bemanningsendring innen utvikling i planperioden. Total økning 48 FTE i planperioden 
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Innen utviklingsområdet i Sykehuspartner HF er det områder hvor det ikke er tilstrekkelig kapasitet 
tilgjengelig. Dette kan gi redusert fremdrift i regionale prosjekter. Sykehuspartner HF legger opp til å 
øke bemanningen innen kritiske områder for å sikre gjennomføringskapasitet.  
 
Et område som styrkes er test- og releasekompetanse der det benyttes prosentvis svært mye 
ekstern bistand på regionale prosjekter. Sykehuspartner HF vurderer at å styrke test- og 
releaseområdet vil gi bedre kvalitet på test og raskere idriftsettelser med mindre feil for bruker- og 
driftsmiljøet. Behovet for økt kapasitet er vurdert til 8 FTE. 
 
Andre områder som også styrkes er informasjonssikkerhet, løsningsdesign og klinisk 
systemkompetanse.  
 
Utprøvingen av mobile løsninger ved Sykehuset Østfold HF i forbindelse med ibruktagelse av nytt 
sykehus på Kalnes har gitt positive effekter for helsepersonellet. Sykehuspartner HF ser det som 
høyst sannsynlig at foretaksgruppen vil ta i bruk større grad av mobile løsninger/tjenester som 
legges på mobile enheter (lettvekts-IKT) i ØLP-perioden. Det er imidlertid ikke lagt opp til noen 
økning i utviklingskapasiteten for å møte etterspørselen og behovene innenfor området, da behovet 
ikke er ferdig konkretisert. 
 
Et annet område som vil kreve mer utviklingskapasitet er kompetanse på å levere IKT i nye 
sykehusbygg. I Helse Sør-Øst er det igangsatt planlegging av flere byggeprosjekter som vil kreve stort 
uttak av utviklingskapasitet fra Sykehuspartner HF. Prosjektene i Sykehuset i Vestfold HF og Vestre 
Viken HF er allerede i gang og det arbeides med idéfaser og konseptfaser ved flere initiativ ved Oslo 
universitetssykehus HF. Ved god planlegging og godt samarbeid med Sykehusbygg HF, HPE samt økt 
gjenbruk av eksisterende løsninger, antas det at kapasitetsuttaket fra Sykehuspartner HF til hvert av 
byggeprosjektene vil være mindre enn ved tidligere byggeprosjekter. Det sees på om det er 
hensiktsmessig å organisere aktive byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF under ett felles program 
med tanke på å utnytte kapasiteten best mulig. I ØLP er det lagt inn en viss kapasitetsøkning for å 
dekke etterspørselen av prosjektressurser til IKT-løsninger for nye sykehus og sykehusbygg. Behovet 
for økt kapasitet er vurdert til 3 FTE. 
 
Innenfor MTU-området har Sykehuspartner HF for lite kapasitet i forhold til etterspørsel. Det 
forventes at antall MTU som skal kobles opp mot IKT-løsninger vil opprettholdes i ØLP-perioden og 
Sykehuspartner HF ser en trend der MTU-løsningene blir stadig mer avanserte og utfordrer 
sikkerhetsløsningene og tilkoblingen mot IKT-løsningene. Sykehuspartner HF legger opp til å øke 
kapasiteten for å bistå med tilkobling av MTU til IKT-løsningene. Behovet for økt kapasitet er vurdert 
til 8 FTE. 
 
Innføring og bredding av nye løsninger stiller krav til drift og forvaltning, men krever også noe økt 
kapasitet til videre utvikling. Det er i ØLP innarbeidet økt utviklingskapasitet innen PAS/EPJ (DIPS) 
med 3 FTE, Kurveløsningen med 3 FTE, Radiologi 2 FTE og Medikamentell kreftbehandling 1. 
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6. Effektivisering i bemanning 
Generelt er bemanningsutviklingen vurdert i relasjon mot konsulentinnleie.  Innleie av eksterne 
konsulenter reduseres først. Dette påvirker i størst grad kostnadsnivået i regionens prosjekter, men 
det er også å innleie knyttet til drift og forvaltning.  

Bemanningsutvikling innen Kundeservice  
Det er innarbeidet en effektivisering innen Kundeservice på 15 FTE i planperioden. Effektiviseringen 
vil kreve investeringer eller at det tas tak i underliggende forhold i de tjenester som det gis 
brukerstøtte på. Kvaliteten i de underliggende tjenestene avgjør behovet for kundeservice og ofte 
også mulighetene for automatisering/selvbetjening. Årsakene som vurderes som de viktigste 
driverne for behovet for kundeservice er mange.  Eksempler som kan nevnes er: 

‒ En applikasjonstjeneste (eks. DIPS) som har mange installasjoner med ulik virkemåte vil 
vanskeligere kunne høste reelle stordriftsfordeler enn en felles installasjon eller 
installasjoner med samme virkemåte/oppsett. Stordriftsfordeler oppnås kun ved reell 
samordning, dvs. ved samme oppsett og virkemåte.  

‒ En applikasjon med mange brukere, med komplekst oppsett og bruksmønster på f.eks. 
tilgangsstyring driver kostnader for kundeservice. Kompleksitet (manglende konsistens eller 
kvalitet i oppsett og retningslinjer for bruk) driver også kostnaden for automatisering. 

‒ En plattform med mindre stabile eller mer komplekse løsninger/tjenester driver kostnader 
for kundeservice. 

Dernest vurderes det at graden av modenhet i analyse og bearbeiding av kundeservicetjenestene er 
den nest viktigste driveren for kostnaden relatert til kundeservice; hvor godt har man jobbet 
gjennom behovene som utgjør saksmengden og sortert disse, slik at man kan utarbeide effektive 
løsninger for de mest hyppige behov. Vår overordnede vurdering i Sykehuspartner HF er at dette 
arbeidet må intensiveres: 

‒ Mange av de store applikasjonstjenestene man driver kundeservice på er ulikt satt opp på de 
ulike foretak og på mange områder ikke tilstrekkelig enkle i bruk eller administrasjon.  

‒ Tilganger og en rekke andre forhold synes fremdeles å være nokså ulikt mellom foretak.  
‒ Kundebehovet er annerledes enn i andre kundesentre da tjenestene er relativt sett mer 

komplekse i brukergrensesnittet. Mulighetene til å bedrive chat eller økt selvbetjening er 
mindre for klinisk personell som utgjør en stor del av brukermassen enn for kontoransatte.  

 
De mest relevante områdene for å søke effektivitetsgevinster gjennom automatisering er identifisert 
som:  

• Automatisering av Windows-passord 
• Innføring av Chat 
• Innføring av ny portalløsning 
• Full innføring av automatisk tilgangsstyring (IDM)  
• Standardisering av DIPS-installasjoner og praksis 

 
Dette vil kreve investeringer i bedre verktøystøtte, og Sykehuspartner HF vil igangsette et 
forprosjekt for å se på mulighetsrommet knyttet til automatisering.  
 
Som en motsats til dette mulighetsrommet innen automatisering er det noen faktorer som vurderes 
å kunne tale for økt bemanningsbehov:  

‒ En mellomperiode med forventet økt antall hendelser eller henvendelser fra brukerne 
gjennom iMod endringer (doble plattformer, innkjøringsfase) kan føre til økt behov for 
bemanning 

‒ Overføring av brukerstøtte fra foretak (eks. for DIPS Akershus universitetssykehus HF ) 
‒ Økning av brukerstøtte omfang, eks Carestream 
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I ØLP for perioden 2017-2020 ble det vurdert at områder med økt behov ble balansert mot områder 
med redusert behov. I denne planperioden 2018-2021 har foretaket lagt inn en effektivisering på 15 
årsverk i de to siste årene av perioden under forutsetning av at de nødvendige investeringer gjøres i 
verktøy for å gjennomføre punktene listet over.  
 

Bemanningsutvikling som følge av applikasjonssanering og standardisering 
av infrastruktur  
Applikasjonssanering i foretaksgruppen er en klar forutsetning i kost/nytte-analysen for iMod. 
Applikasjonssanering gjør at foretaksgruppen unngår ekstra kostnader overfor HPE i form av 
håndtering av «Legacy», det vil si økte kostnader for håndtering av eldre applikasjoner som må 
kjøres på gammel infrastruktur. Det forutsettes at alle helseforetakene deltar aktivt i prosessen. 
Dette er også et premiss fra Helse Sør-Øst RHF, og blir gjenspeilet i oppdraget til det enkelte foretak. 
 
For applikasjonssanering vil gevinstene være fordelt mellom alle helseforetakene, da Sykehuspartner 
HF kun forvalter en del av den samlede applikasjonsporteføljen. I størrelsesorden 80 % av 
forvaltningsressursene i Sykehuspartner HF benyttes til forvaltning av de store kliniske 
applikasjonene. Disse skal ikke saneres men eventuelt standardiseres og konsolideres. Sanering av 
den største mengden av applikasjoner har derfor en begrenset effekt på kostnader til forvaltning i 
Sykehuspartner HF fordi de i stor grad forvaltes av foretakene selv.  
Erfaringene fra Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF underbygger dette. 
Det er gjort et større nedtak og en sanering av applikasjonstjenester ved de to helseforetakene, uten 
at dette har resultert i tilsvarende effektiviseringsgevinster knyttet til drift og forvaltning i 
Sykehuspartner HF. Av ca. 600 applikasjonstjenester som er tatt ned er det et fåtall som har vært 
forvaltet av Sykehuspartner HF (Kun 16 kritikalitet 1 tjenester ved Oslo universitetssykehus HF). Flere 
av applikasjonene var eldre og små i omfang, og infrastrukturen var ofte allerede nedskrevet. 
Tjenestene som er tatt ned er i stor grad erstattet av andre tilsvarende regionale tjenester. Denne 
endringen gir en kvalitetsgevinst gjennom innføring av nye, regionale tjenester, men ingen 
effektiviseringsgevinst i Sykehuspartner HF. Disse erfaringene og forholdene er forsøkt fremskrevet i 
denne ØLP. Det er lagt inn en reduksjon på 15 FTE som en følge av denne saneringen i iMod.  
 
Det forventes effekter av endring til plan-build-run organisering og tjenesteorientering som vil gi 
redusert kontrollspenn og reduksjon i koordineringsbehov i forvaltningen. Det planlegges at intern 
kompetanse dreies og/eller naturlig avgang medfører en reduksjon i behovet til drift og forvaltning i 
virksomhetsområde Produksjon tilsvarende 8 FTE pr år, tilsammen 32 FTE. 
 
Reduksjonen i applikasjonsporteføljen vil ha effekter på flere områder i Sykehuspartner HF. Færre 
systemer vil gi en enklere hverdag for både kunder og Sykehuspartner HF. Det er derfor innarbeidet 
en generell reduksjon på virksomhetsområdene, med unntak av virksomhetsområde Produksjon 
hvor reduksjonen er større og hvor denne er konkretisert på område.  
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Figur 5: Bemanningsreduksjoner innenfor virksomhetsområdene. Det planlegges en reduksjon på 102 
FTE i planperioden 
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7. Bemanningsutvikling stabsavdelingene  
Sykehuspartner HF planlegger å redusere antall administrative årsverk og vil redusere dette med 10 
FTE i planperioden. 
Avdeling for Økonomiprosjektcontrolling blir virksomhetsoverdratt til Helse Sør-Øst 1. april 2017. 
Virksomhetsoverdragelsen omfatter 4 FTE. 
Stabsavdelingene vil bli effektivisert etter hvert som behov for kapasitet blir redusert i perioden med 
eksternt partnerskap. For Økonomiavdelingen forutsettes det også en reduksjon som følge av den 
effektiviseringen som ERP vil tilføre foretaket. Det er lagt inn en reduksjon på 4 FTE for 
økonomiavdelingen i planperioden. For virksomhetsoppfølging er planlagt reduksjon i 
kommunikasjon i 2018 gjennomført i 2017, og synes dermed ikke på oversikten under. 
Stabsavdelingene vil bli vurdert løpende i planperioden, for å sikre at foretaket har en 
administrasjonseffektivitet som er på linje med øvrig forvaltning i helsesektoren, samt i henhold til 
riksrevisjonens vurderinger. 
 
 

 
Figur 6: Bemanningsendring i planperioden Stab 
Netto reduksjon på 10 FTE i planperioden 
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8. Kompetanseutvikling 
Det er nødvendig at alle ansatte i Sykehuspartner HF har en god IKT-kompetanse og en stor 
forståelse for helseforetakenes behov og virksomhet. Videre er det viktig å sikre at Sykehuspartner 
HF har den riktige kompetansen for å løse oppdraget som er gitt. Sykehuspartner HF vil over tid ha 
behov for endring i sin kompetanseprofil.  
I styresak 069/2016 i Helse Sør-Øst RHF om modernisering av IKT infrastruktur er det forutsatt at 
Sykehuspartner HF skal utvikles i en mer sykehusnær retning. Dette innebærer at kompetansen og 
kapasiteten i Sykehuspartner HF styrkes innenfor forvaltning og anvendelse av kliniske og 
administrative applikasjoner. Sykehuspartner HF har inngått et partnerskap med HPE om drift og 
modernisering av IKT infrastruktur, som betyr at virksomheten kjøper infrastruktur som en tjeneste 
fra HPE istedenfor å drifte infrastrukturen med egne ressurser. Dette understreker behovet for en 
endring i kompetansebehovet i Sykehuspartner HF over tid.  
 
Moderniseringen av infrastrukturen skal gjennomføres over en 3-års periode. Det er forutsatt en høy 
innsatsfaktor fra egne ressurser i kost/nytte-analysen for iMod, en egendekning på ca. 90 % over 
programperioden. Det er en utfordring for Sykehuspartner HF å dekke opp dette ressursbehovet 
samtidig som sikker og stabil drift og forvaltning ivaretas i de første årene av planperioden. Dette er 
derfor vurdert grundig opp mot Sykehuspartner HFs leveranseevne knyttet til drift og forvaltning i 
planperioden.  
Basert på de beregninger av fremtidig tidsbruk som er gjort som en del av ØLP-arbeidet og i henhold 
til plan for infrastrukturmoderniseringen, vil imidlertid behovet for ressurser fra Sykehuspartner HF i 
iMod reduseres vesentlig fra 2020.  
 

 
Figur 7: Timebehov i iMod over ØLP-perioden.  
 
Et annet område som krever mange ressurser fra Sykehuspartner HF er Digital fornying. Det har over 
flere år vært et økende behov for ressurser fra Sykehuspartner HF til programmet, og behovene til 
Digital fornying har i de senere år blitt dekket med ca. 45 % ressursbruk fra Sykehuspartner HF, mens 
det øvrige behovet dekkes opp med innkjøp av eksterne ressurser.  Det er ønskelig å øke 
egeninnsatsen ytterligere i Digital fornying. Dette gjelder både prosjektledelse og faglige ressurser 
med god applikasjonskompetanse. Sykehuspartner HF er meget bevisst på en optimalisering av bruk 
av ekstern bistand, og vurderer løpende når det er mest hensiktsmessig å benytte innleie. Ved korte 
behovsperioder og behov for spesialister vil det være riktig fremdeles å nytte innleie. Dette vil være 
gjenstand for en kontinuerlig vurdering. 
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Figur 8: Timebehov i Digital fornying over ØLP-perioden. «Totalt tildelt DF» er lik andel 
Sykehuspartner-ressurser 
 
Den teknologiske utviklingen innen IKT preges av stadig større utveksling av data mellom systemene 
og økende grad av integrasjoner mellom systemer og applikasjoner. På enkelte foretak har 
elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ) over 400 integrasjoner mot andre systemer. Dette viser et 
økende behov for integrasjonsforståelse og kompetanse knyttet til helhetlig drift og forvaltning av 
tjenester. Sykehuspartner HF må øke sin kompetanse på dette området. Det er behov for at 
foretaket er bemannet i henhold til de applikasjonsforvaltningsoppgaver som blir tildelt gjennom 
Digital fornying. Nye løsninger settes i drift i planperioden og fordrer en økning i bemanningen.  
 
I parallell med arbeidet i Infrastrukturmoderniseringsprogrammet og Digital fornying ønsker 
helseforetakene å gjennomføre lokale prosjekter. Vurderingen er at også leveranse av denne type 
prosjekter krever en endring i Sykehuspartner HFs kompetanseprofil fremover, i tråd med hva som 
er beskrevet over. Etterspørselen innen denne type prosjekter har vært større enn det 
Sykehuspartner HF har klart å dekke opp de siste årene. Det er ikke innhentet estimater fra 
helseforetakene for behov utover 2017, men det antas at behovene vil ligge på samme nivå i årene 
fremover.  
 
Total sett viser dette en stor etterspørsel etter ressurser fra Sykehuspartner HF over ØLP-perioden, 
og at behovet for kompetansedreining er stort. Når iMod-programmet er gjennomført, ser vi at 
nedgangen i ressursbehovet fra programmet ikke tilstrekkelig kompenseres av ressursbehovet slik 
det nå er innmeldt fra Digital fornying isolert, men at det er andre oppgaver som vil kreve økt 
kapasitet. Utfordringen blir blant annet å omstille kompetansen i virksomheten i takt med de behov 
som er i foretaksgruppen, noe som medfører en kontinuerlig vurdering av bemanning og kapasitet.  
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9. Utvikling i avtalekostnader 
 
Sykehuspartner HF forvalter en meget stor avtalebase på service og vedlikehold på vegne av 
foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.  Det arbeides kontinuerlig med å se på muligheten for å redusere 
avtalebasen, og dermed redusere kostnaden for foretaksgruppen samtidig som stabil drift ivaretas. 
Gjennom opprettelsen av virksomhetsområdet Plan og styring har dette arbeidet blitt styrket, blant 
annet ved en forsterket leverandør- og kontraktstyring. Sykehuspartner HF vil kartlegge og analysere 
avtalebasen og ut fra denne analysen vurdere et ytterligere innsparingspotensiale. Dette forventes å 
gi reduserte kostnader, og disse er inkludert i ØLP.  
 
Sykehuspartner HF arbeider strukturert med å iverksette forbedringer innenfor lisenshåndtering. 
Prosjektet «Lisenskontroll» skal innføre og videreutvikle lisensforvaltning på en måte som gjør det 
mulig å skape bedre forutsigbarhet. Når det er etablert, blir prioriteringen å oppnå 
kostnadsreduksjoner/-unngåelser gjennom en bedre utnyttelse av lisensavtalene. Det er en risiko 
knyttet til at lisenskostnadene kan øke i planperioden som følge av endringer i tjenester eller som 
følge av at større Softwareavtaler skal fornyes/reforhandles i løpet av perioden. I tillegg er det også 
usikkerhet i forhold til hvordan transformasjonen i iMod vil påvirke lisenskostnader generelt. 
Foretaksgruppen har historisk hatt utfordringer ved tellinger av lisenser knyttet til arbeidsflater. 
Sykehuspartner HF vil derfor også prioritere forberedelse av den såkalte True-up tellingen for unngå 
negative overraskelser. En overgang til eventuelle konsumbaserte skytjenester kan også endre 
lisenskostnadene i planperioden. 
 
Sykehuspartner HF har i 2017 et avtalebudsjett innenfor IKT på 977 MNOK. 688 MNOK er 
forvaltningskostnader fordelt over 1130 avtaler med over 300 leverandører. I tillegg kommer 289 
MNOK som kostnader til HPE som følge av infrastrukturmoderniseringen.  
Sykehuspartner HF vil også være aktiv med å sørge for nedtak av andre eksterne avtaler i forbindelse 
med iMod. Sykehuspartner HF er i gang med en kartlegging av alle avtaler og vil ha en gjennomgang 
av disse for å optimalisere avtaleporteføljen.  
 
I slutten av planperioden vil den totale avtalekostnaden øke til 1 098 MNOK. Den største 
endringsdriveren er iMod-programmet der avtalekosten til HPE gradvis øker til en årlig kostnad på 
556 MNOK. I samme periode vil HPE-avtalen erstatte andre avtaler i størrelsesorden 134 MNOK.  
Gjennom konsolideringsarbeid i regi av iMod vil det i tillegg kunne komme ytterligere gevinster 
innen avtalekosten. iMod har definert et potensiale for konsolidering av 2100 applikasjoner som 
gjennom standardisering, konsolidering og sanering skal kunne reduseres til mellom 700 og 900 
klientserver applikasjoner.  
 
I forslag til ØLP er det lagt inn en kostnadsreduksjon tilsvarende 10 MNOK per år i planperioden, 
tilsvarende 40 MNOK akkumulert frem mot 2021.  
 
Utviklingen gjennom årene forutsetter samme tjenestenivå som i dag justert for endringer som følge 
av planene fra RKL og iMod. I gjennomgangen av alle avtalene som forvaltes vil Sykehuspartner HF 
også vurdere konsekvensene av å redusere avtaledekningen på enkelte områder. Sykehuspartner HF 
har avtaler med de fleste leverandørene med en gitt responstid hvis hendelser skulle oppstå. Det 
kan vurderes om det er tilrådelig å kjøre med en høyere risikoprofil på enkelte områder. Det er ikke 
lagt inn kostnadsreduksjoner knyttet til dette nå. Dette skal vurderes ved en inngående 
gjennomgang av hver avtale.  
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10. Avskrivninger 
 
Figuren under viser avskrivninger innenfor de ulike områdene i planperioden. Eksisterende anlegg 
øker grunnet kostnader fra Digital fornying, mens egne driftsinvesteringer blir redusert. Totalt sett 
reduseres nivået på avskrivninger fra forrige ØLP.  
 

 
 
 
Figur 9: Avskrivninger i planperioden 
 

• Baseline avskrivninger og personalkostnader (IMP) er ikke lagt inn med utfakturering 
• Avskrivninger fra iMod er lagt inn med halvårseffekt i investeringsåret 
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11. Inntekter 
Sykehuspartner HFs inntektsmodell er del av en vedtatt tjenesteprismodell gjeldende fra 1. januar 
2014 for foretaket og foretaksgruppen. Foretaket skal som utgangspunkt ikke gå med overskudd, 
men avregne positive avvik tilbake til foretaksgruppen.  Sykehuspartner HFs kostnader faktureres ut 
til den øvrige foretaksgruppen i henhold til modellen.  
 
Sykehuspartner har i ØLP - perioden en vekst i sine inntekter basert på de kostnadsendringene som 
foretaket har i den samme planperioden. Disse er omtalt tidligere i notatet, men endringene er i 
hovedsak relatert til iMod. I 2018 øker inntektene som følge av at ny infrastruktur er operativ. 
Inntekten øker ikke tilsvarende kostnadene for infrastrukturmoderniseringen, siden en andel av 
kostnadene knyttet til iMod i årene 2017-2019 er besluttet å tas som et underskudd i 
Sykehuspartner HF. Fra 2020 og ut planperioden vil alle kostnader knyttet til iMod inklusive 
underskudd bli fakturert med endelig basisfordelingsnøkkel fra budsjett 2017, dette medfører økte 
inntekter fra 2020.  Basisfordelingsnøkkel fra budsjett 2017 er grunnlaget for første utkast av ØLP.  
 
Alternativkosten, som hadde vært å gjennomføre infrastrukturmoderniseringen i egen regi, hadde 
vært høyere. Dette er omhandlet i Business Caset til infrastrukturmoderniseringen. 
 
 

 
Figur 12: Totale inntekter SP HF 
 

Redusert inntekt fra prosjektarbeid 
Sykehuspartner HF har i 2018 planlagt en redusert konsulentinntekt på 66 MNOK sammenlignet med 
ØLP 2017-2020. Reduksjonen er ytterligere 167 MOK i de påfølgende 3 år (2019-2021).   
Timeprisen til prosjektarbeid er beregnet på en ny måte i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 
for 2017. Dette er videreført inn i ØLP-perioden. Dette medfører at driftsinntekter i Sykehuspartner 
HF øker når inntektene fra salg av konsulenttimer reduseres så lenge kostnadsbasen er den samme.  
Det ligger inne i planperioden en økning i timer solgt til Digital Fornying.  Dette er i tråd med 
innmeldt behov fra prosjektene. Denne økningen kompenserer imidlertid ikke fullt den lavere 
timeprisen slik at faktureringen (i kroner) til prosjektene, går ned. Dette betyr lavere kostnader for 
prosjektene som er en ønsket utvikling. For Sykehuspartner HF betyr dette en redusert inntekt fra 
prosjektarbeid i ØLP 2018-2021 i forhold til ØLP 2017-2020. 
 
Det er flere årsaker til at konsulentinntektene er redusert sammenlignet med ØLP 2017-2020; 

• Personell som er virksomhetsoverdratt til HPE har hatt leveranser av prosjekttimer inn i det 
tidligere infrastrukturmoderniseringsprogrammet i DF (IMP).  Den totale ressursbasen som 
SP HF har tilgjengelig til prosjektarbeid er redusert som en konsekvens av denne endringen.  

• Bidrag fra Sykehuspartner HF til iMod driftsprosjekter reflekteres i underskuddet og ikke 
som konsulentinntekt. 
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• I 2016 (grunnlaget benyttet for ØLP 2017-2020) var gjennomsnittlig timepris levert fra 
Sykehuspartner HF 1103 kr/solgte time. I ØLP 2018 – 2021 er gjennomsnittet 818 kr/solgte 
time.  

 
For å sikre kostnadseffektivitet og tilstrekkelig tilgang til ressurser til ordinær drift og forvaltning 
reduseres interntid i Sykehuspartner HF til fordel for SLA tid. Foretakets tjenestepris justeres for å 
synliggjøre prioriteringer av ordinær drift og forvaltning (SLA). Med andre ord, de mottakende 
foretak vil se at flere tiltak rettet mot å løse deres konkret tjenestebehov. Selve timeprisen til drift 
for disse timene har ikke økt, men antall timer til drift (SLA) har økt ettersom at Sykehuspartner HF 
sin interntid er justert ned. Dette igjen er en ønsket vridning av kostnadsbasen for Sykehuspartner 
HF fra prosjekter til drift. 
 
For Sykehuspartner HF har risikoprofilen i planperioden blitt endret som følge av endring av en 
høyere utfaktureringsgrad for konsulentvirksomheten (VO Tjenesteutvikling og prosjektledere) fra 
80% til 90%. Dette medfører et høyere krav om mer effektivt arbeid ut mot helseforetakene og 
mindre interne prioriteringer i Sykehuspartner HF, og at foretaket frigjør flere timer til fakturerbar 
tid.  
Overhead fordeles på flere fakturerbare timer, både prosjekttid og SLA-tid. Prosjekttiden faktureres 
prosjektene, mens SLA-tiden faktureres via tjenesteprisen til foretaksgruppen.  Timeprisen er ikke 
indeksregulert. Det er en høy ambisjon å øke fakturerbar tid til 90 %. Dette er høyere enn 
tilsvarende bedrifter i andre bransjer har som faktureringsgrad.  Ved å videreføre dette nivået fra 
2017 i hele ØLP-perioden øker risikoprofilen for å nå leveransekravene i planperioden  
Se også avsnitt om kompetanseutvikling. Timeprisen er ikke indeksregulert i perioden. 

Tjenestepriser til foretakene 
Foreløpige tjenestepriser er basert på eksisterende prismodell med basis og kundestyrte tjenester. 
Budsjett 2017 er benyttet som baseline og er vurdert pr år med endringer som følge av; 

•        Nye tjenester fra Digital fornying 
•        iMod 
•        Tjenesteendringer  
•        Vurderinger av fremtidig utvikling innenfor alle tjenesteområder i Sykehuspartner HF 
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12. HR, økonomi og regnskap 
 

  
Figur 12: Resultatregnskap HRØR 
 
Virksomhetsområde HR ØR har gjennom flere år jobbet strukturert for å sikre en effektiv leveranse 
av støttetjenester gjennom stordriftsfordeler og konsolidering av oppgaver. 
 

 
Figur 13: Utvikling årsverk etablerte HR-tjenester i ØLP perioden 
 

HR, Økonomi og Regnskap
(tall i MNOK) B2017 2018 2019 2020 2021

Basisramme  17 000  8 658  1 854   236   59
Driftsinntekter  380 627  410 954  428 776  446 789  441 758
Konsulentinntekt  4 000  2 970  2 970  2 970  2 970
Periferi og telekom           
Annen inntekt           
Sum driftsinntekter  401 627  422 582  433 600  449 995  444 787
Personalkostnader  174 393  191 746  196 548  197 512  191 737
Aktiverbare prosjekttimer           
Varekostnad
Avskrivninger  43 574  58 923  65 585  81 166  82 533
Service og vedlikehold  121 718  124 009  124 009  124 009  124 009
Ekstern bistand  4 300  5 300  5 300  5 300  5 300
Andre driftskostnader  34 804  32 103  31 658  31 507  30 707
Sum driftskostnader  378 789  412 082  423 100  439 494  434 287

Driftsresultat før viderefakturering  22 838  10 500  10 500  10 501  10 500

Inntekter Viderefakturering           
Kostnader Viderefakturering           
Netto Viderefakturerbare kostnader           
Driftsresultat   22 838  10 500  10 500  10 501  10 500

Nettofinans           
Resultat  22 838  10 500  10 500  10 501  10 500

ØLP
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Innenfor de etablerte HR-tjenestene reduseres bemanningen i ØLP perioden med 15 FTE fra 218 til 
203. Dette kommer i tillegg til en reduksjon på 9 FTE i 2017, samlet reduksjon for årene 2016 til 2021 
blir da 24 FTE. Reduksjonen i bemanning forutsetter at NAV prosjekt (DIGIsyfo – digitalisering av 
sykefraværsoppfølging) gjennomføres som planlagt og at virksomhetsområdet tar i bruk teknologi 
som understøtter økt grad av automatiserte arbeidsprosesser. 
 
Produksjonsvolum på 90 000 lønn- og trekkoppgaver (LTO) gjennom planperioden er lagt til grunn 
for beregningene i bemanningsreduksjon.   
 
Planmessig og strukturert arbeid har redusert kostnadene internt i produksjonen samtidig som antall 
lønnsmottakere håndtert per medarbeider øker. Dette er målt som antall lønn- og trekkoppgaver 
per medarbeider.  
 
Det legges opp til en ytterligere forbedring i planperioden der antall LTO pr produktive årsverk er 
ventet å øke til 1 225 ved utgangen av 2021.  
På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomføres det en ekstern årlig revisjon av leveransene knyttet 
til HR lønn og refusjon. Resultatene viser en stadig mer kostnadseffektiv leveranse. Stadig bedre 
prosesser og større grad av automatisering i arbeidet sikrer høyere kvalitet i leveransene, noe som 
gjenspeiles i at antallet henvendelser til brukerstøtte reduseres.  
 

Etablering og oppbygging av nye tjenester innenfor virksomhetsområde 
HRØR i ØLP-perioden - Forsyningssenteret 
Det vil i perioden frem mot 2021 være stort fokus på oppbygging av Regional økonomi- og 
logistikktjeneste og på å sikre en kostnadseffektiv leveranse også av denne tjenesten. Fra 1. januar 
2017 er områdene ERP-systemleveranse, MDM og Logistikk (forsyningssenter) samlet i 
virksomhetsområde HRØR og utgjør samlet sett den regionale økonomi- og logistikktjenesten.  
Fra 1. april 2017 leveres regional ERP løsning til 7 helseforetak, inkludert Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF. Dette utgjør ca. 40 % av det totale volumet av brukere/transaksjoner i regionen. Frem 
til 2021 skal regional ERP-løsning innføres i samtlige foretak i Helse Sør-Øst og antall årsverk i 
forvaltningen vil øke fra 12 FTE i 2017 til totalt 21 FTE i 2021 i takt med utrullingsplanen. Økningen 
forutsetter dagens omfang av tjenester. En utvidelse av tjenesteomfanget vil kunne påvirke behovet 
for årsverk i forvaltningen, eksempelvis en utvidelse av support/forvaltning av rapportering og 
analyse gjennom BI-Apps. Det legges videre til grunn at arbeidet knyttet til produksjon av ERP-
varekatalog (MDM) vil øke i omfang etter hvert som flere foretak tar regional ERP i bruk. Det 
forventes en økning i perioden fra 7 FTE i 2017 til 9 FTE i 2021 innenfor dette området. Ved 
vesentlige endringer innhold og omfang av varekatalogen vil dette kunne utvikle seg annerledes. 
 
I løpet av 2017 skal Helse Sør-Øst bytte leverandør av forsyningssenterløsning fra Bring AS til 
OneMed Services AS og det forventes en økning i omsetningen ved forsyningssenteret i ØLP-
perioden fra dagens nivå på 750 MNOK til 1,2 Milliarder kroner (inkl MVA). 
 
En økning i omsetningsvolumet stiller høyere krav til utførelse av sortimentsanalyser og 
implementering av nye kategorier og sortimentsområder sammenlignet med dagens nivå. Videre 
kreves en økt innsats for å ta ut stordriftsfordeler og gevinster i Forsyningssenteret gjennom lavere 
priser, oppfølging av avtalesortiment og sørge for avtaleimplementering på Forsyningssenteret. Det 
er estimert en økning på 2 FTE knyttet til økt omsetning og økt fokus på gevinstrealisering i perioden. 
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Forbedring av forsyningsprosesser i tråd med regionalt målbilde for vareforsyning til 
helseforetakene, arbeid knyttet til utrulling av ny lastebærer og avdelingspakkelogistikk medfører en 
økning av 1 årsverk innen logistikkområdet i perioden.  Dette behovet vil avhenge av beslutning om 
utrullingsplan for avdelingspakkelogistikk.   
Det vil være et investeringsbehov knyttet til å etablere løsning og kjøp av egnede lastebærer for 
effektiv vareforsyning som ikke er hensyntatt i dette innspillet.  
For økonomi- og logistikktjenesten vil oppbemanning i Sykehuspartner HF måtte tilpasses til enhver 
tid gjeldende utrullingsplan for regional ERP-tjeneste, lastebærer osv.  
 
I løpet av 2017 etableres en kompetansetjeneste for å understøtte legenes spesialistutdannelse  
(LIS). Det er ikke lagt inn en økning i ØLP-perioden for en eventuell utvidelse av denne tjenesten til å 
omfatte kompetanseplaner for andre yrkesgrupper. Det legges heller ikke opp til en økning innenfor 
leveranser innenfor utvikling av digitale læringskonsept og spørreundersøkelser.  Dette må vurderes 
dersom behovet oppstår 
 
Oppsummert er det lagt inn en vekst på totalt 14 FTE innenfor nye tjenesteområder i perioden 2017-
2021, og en reduksjon på 24 FTE gjennom effektivisering av etablerte tjenester. Dette gir samlet sett 
en reduksjon på 10 FTE innenfor virksomhetsområde HRØR i perioden 2017-2021. 
  
Bemanningsutvikling IB 2017 2018 2019 2020 2021 Netto 
Eksisterende tjenester;  
HR-tjenester 

227 216 213 211 203 -24 

Tjenester under 
oppbygging;  
a)ERP-løsning 
b)MDM 
c)Forsyningssenter/Logistikk 

 
 
a)12 
b)7 
c)5 

 
 
a)14 
b)7 
c)7 

 
 
a)18 
b)8 
c)8 

 
 
a)20 
b)9 
c)8 

 
 
a)21 
b)9 
c)8 

 
 
9 
2 
3 

Sum  251 244 247 248 241 -10 
Figur 14: Bemanningsutvikling virksomhetsområde HRØR (2017-2021). Samlet en reduksjon på 10 
FTE. 
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13. Likviditet og soliditet 
Sykehuspartner HF er i utgangspunktet selvfinansierende ved at foretakets løpende kostnadsbase 
fordeles og faktureres foretakene. I tillegg finansieres investeringer ved at motregning av 
basisfordring (fakturerte avskrivninger) og lokale investeringer Sykehuspartner HF gjør på vegne av 
øvrige foretak, finansieres ved hjelp av låneavtaler. Dette er forankret i Helse Sør Øst RHF sin 
finansstrategi, samt vedtatt tjenesteprismodell.  
 
Med unntak av driftskostnader relatert til iMod i perioden 2016 til 2019 er Sykehuspartner HF 
selvfinansiert. Driftsandelen av iMod skal resultatføres og dekkes inn via økt driftskreditt. 
Akkumulert driftsunderskudd relatert til iMod skal finansieres ved hjelp av økt driftskreditt på bank. 
 
ØLP forutsetter ikke bruk av fortsatt leasing da HPE skal foreta utskiftning av PC, 
lagringskomponenter osv. som en del av avtalen med dem. 
 
Foretakets bæreevne og soliditet ansees med disse sikringer som å være solid. 
  

28 
 



 
 

14. Driftsinvesteringer 
Fra et forvaltnings- og driftsperspektiv har driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF historisk dekket et 
minimum av reinvesteringer (eksisterende anlegg), skalering (volumvekst), lisenser, periferiutstyr og 
andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift.  
 
Driftsavtalen med HPE trer i kraft 1. mai 2017. Sykehuspartner HF vil også etter denne dato fortsatt 
måtte dekke driftsinvesteringskostnadene knyttet til de områdene som ikke overføres HPE (som 
telekom) og lisenser.  
I ØLP perioden er det fra forvaltning og driftsperspektivet følgende områder som vil ha behov for 
investeringsmidler 

• Sikkerhet og regionalt loggmottak (Splunk). Overvåking av datatrafikk og mottak av logger. 
Det er estimert et betydelig behov for lisenser til loggmottak og utstyr til 
sikkerhetsovervåking - ca. 12 MNOK pr år i perioden fordelt på ca. 2 MNOK på hardware og 
ca. 10 MNOK på lisenser (software). Hardware pris er basert på kjøpspris og ikke leiepris. 

• Telekom. Midler til reinvestering og brekkasje. Med antatt fremdrift i iMod for å flytte 
tjenester til FMO vil behovene for re-investeringer i «legacy» plattform være synkende 
gjennom perioden til det gjøres en forventet virksomhetsoverdragelse av Telekom 

• For kommende periode vil Sykehuspartner HF fortsatt være kostnadsbærer for flere av de 
store softwareavtalene. Estimeringen av disse kostnadene er vanskelige da det er mange 
avhengigheter og faktorer som spiller inn: 

• Det forventes at det vil bli tatt i bruk flere lisenser enn i dag gjennom organisk vekst 
• I løpet av ØLP-perioden vil alle disse avtalene måtte fornyes/reforhandles (vanligvis 

en livssyklus på 3-5 år) 
• Hva som genereres av nye behov styres av helseforetakene gjennom 

tjenesteendringer, av HPE gjennom valg knyttet til modernisert plattform (FMO-
plattform) og valg/aktivitetsnivå i Digital fornying 

• Alle avtalene vil måtte fornyes i ØLP-perioden og da vil strategiske valg kunne være 
styrende for framtidig kostnadsbilde 

• Sikker og stabil drift. Reinvestering for sikker og stabil drift på HW for 
sikkerhetsløsninger, legacy, TMO utstyr hvor kontrakt med HPE ikke er dekkende.  

 
• Organisatorisk effektivisering og kvalitet. Det vil være behov for å investere i verktøy for økt 

automatisering, effektivisering og kvalitet internt i Sykehuspartner HF for å kunne ta ut 
gevinstene (redusert bemanning) som er forutsatt. Det vil være behov for investeringer 
innenfor datavarehus, anskaffelse av nødvendig verktøystøtte for eksempel innen 
risikostyring, kontraktstyring og andre verktøy som gir økt administrativ effektivitet.  
 

For Regionalt testsenter er følgende betraktninger gjort for investeringsnivået: 
• Øke effektiviteten av testgjennomføring (tid og ressursbruk) understøtter kostnadseffektivt 

kundetjenester 
• Redusere bruk av manuelle testere fra Sykehuspartner HF og ute på helseforetak 
• Øke graden av standardisert metodeverket for testing 
• Gir prosjektet en produktiv tilnærming til funksjonell testing.  
• Heve kvaliteten på tjenestene 
• Bedre og grundigere testing (teste hendelser som ikke kan gjennomføres manuelt). Økt grad 

av testing -> redusere graden av repeterende testing, håndteres maskinelt (verktøy) 
• Redusere behov for tilsyn av tjenester i produksjon -> bidrar til færre feilsituasjoner i 

produksjon. Finne feil i produksjon er dyrere enn å finne feil før produksjonssetting    
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• Testautomatisering bidrar til å spare penger ved å redusere behov for manuelle testere og 
koordinering av personell, og er i tillegg en effektiv måte for generelt å forbedre kvaliteten 
og nøyaktigheten for leveransene, ikke minst for videre drift og forvaltning av regionale 
tjenester   

• HP ALM/Dashboard – støtteverktøy for prosessen Service Validation and testing -> 
understøtter sporbarhet og rapportering 

• Verktøy for konstruering av data som understøtter lovkrav for bruk/håndtering av data for 
testing -> Ny EU forordning mai 2018 

 

 
 
Figur 11: Planlagte investeringer i planperioden 
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15. Endringer fra ØLP 2017-2020 til ØLP 2018-
2021 

Den totale endring i reduserte kostnader som Sykehuspartner HF fakturerer til foretaksgruppen 
mellom ØLP 2017-2020 til ØLP 2018-2020 er planlagt til 149 MNOK. Dette er basert på de 
overstående beskrevne føringer. 
 
Sykehuspartner HF fører dette beløpet som endring i sine årlige driftsinntekter, og foretakene 
mottar dette som en lavere driftskostnad.  
 

 
Figur 15: Beskrivelse av endring i fakturering til foretakene i plan perioden 
 
Beregning av personalkost er endret i ØLP 2018-2021 i forhold til ØLP 2017-2020. I ØLP 2017-2020 
ble prognose for personalkost pr FTE beregnet ved en gjennomsnittvurdering med utgangspunkt i 
regnskapet for personalkostnader, mens det i ØLP 2018-2021 er benyttet gjennomsnittlig lønn i 
Sykehuspartner HF ut fra lønnsliste fra personalportalen. Dette gir en økning i personalkost i forhold 
til tidligere beregning på 31 MNOK per år. Dette er et resultat av mer detaljert beregning av 
lønnskostnader i denne planprosessen. 
 
Total endring i kostnadsutviklingen er som vist i grafen under sett på B2017 mot ØLP i 2021: 
 

 
Figur 16: Total endring i kostnadsutviklingen B2017 mot ØLP i 2021 
 
 
Merk at tidligere ØLP 2018 her er nedjustert med MVA.  MVA er kalkulert fra følgende grunnlag: 
25 % av ekstern bistand, 11 MNOK fratrekk ADK og 182 MNOK på avtalekostnad.  
 
 

Sykehuspartner uten HR-ØR
(tall i tNOK) B2017 2018 2019 2020 2021

Driftsinntekter 2 678 367 2 928 668 3 004 673 3 311 793 3 265 871
Resultat - 357 557 - 218 113 - 114 867  123 406  123 407

Resultatkrav RHF 2018-2019   - 207 613 - 104 367  133 907  133 907

ØLP 

Netto endring i fakturering HF 2018-2020 ØLP er 149 MNOK lavere enn gammel ØLP 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. april 2017 
 
 
 

SAK NR 025-2017 
 
 
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL ES NORGE AS 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen knyttet til virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF 
til Enterprise Services Norge AS til orientering. 

2. Styret tar kriteriene knyttet til virksomhetsoverdragelsen til etterretning. 
3. Styret ber administrerende direktør legge frem anbefaling til virksomhetsoverdragelse 

i et ekstraordinært styremøte 26. april. 
 
 
 
 
 
 
Skøyen, 29. mars 2017 
 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Saken redegjør for virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services 
Norge AS. Enterprise Services Norge AS omtales i saksdokumentene som HPE ES, dette er 
knyttet til fusjonen mellom deler av HPE og CSC og omtales nærmere i vedleggene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar kriteriene knyttet til 
virksomhetsoverdragelsen til etterretning, og at styret ber administrerende direktør legge 
frem anbefaling til virksomhetsoverdragelse i et ekstraordinært styremøte 26. april 2017. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
2.1 Hva saken gjelder 

Det vises til tidligere saker angående eksternt partnerskap innen infrastruktur. Den første 
store milepælen etter kontraktsignering 14. oktober 2016 er virksomhetsoverdragelse av 
driftsansvar og personell fra Sykehuspartner HF til Enterprise Services Norge AS 1. mai 
2017.   

For å sikre sikker og stabil drift, leveranser og en god prosess knyttet til overdragelse av 
personell, er det etablert en rekke krav i kontrakten med HPE ES. Det er i tillegg behov for å 
gjøre tilpasninger i driften til Sykehuspartner HF. For å sikre en vellykket 
virksomhetsoverdragelse og en forutsigbar beslutningsprosess er det utarbeidet kriterier 
som skal vurderes og gi grunnlag for en anbefaling om virksomhetsoverdragelse. Saken 
redegjør for disse kriteriene (vedlegg 1). Videre orienteres det om status på kriteriene, se 
vedlegg 2. 

Saken og kriteriene ble behandlet i iMod programstyre 24. mars 2017. Programstyre iMod vil 
i programstyremøte den 25. april ta endelig stilling til en anbefaling om 
virksomhetsoverdragelse på bakgrunn av den status som da foreligger. Det er iverksatt 
ekstern kvalitetssikring av iMod og som en del av dette vil det også være gjennomført 
kvalitetssikring prosessen for vurdering opp mot kriteriene når disse legges frem som 
grunnlag for vurdering i programstyret iMod den 25.april. 

 

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Virksomhetsoverdragelsen består overordnet av overføring av driftsansvar og overdragelse 
av medarbeidere. Sykehuspartner HF overfører driften av grunnleggende IKT infrastruktur 
innen områdene dynamisk arbeidsflate, lagring, nettverk og datasentre til HPE ES.  

I utgangspunktet skal ikke de ansatte i helseforetakene merke noen forskjell, da HPE ES 
overtar drift av dagens løsninger med tilhørende personell. Det er de interne prosessene og 
rutinene i Sykehuspartner HF og hvordan Sykehuspartner HF samhandler med HPE ES 
som endres. Det er transisjonsprosjektet i iMod som har ansvaret for prosessen knyttet til 
virksomhetsoverdragelsen, i tillegg forbereder driften i både Sykehuspartner HF og HPE ES 
seg til virksomhetsoverdragelsen og etablerer grensesnitt mellom organisasjonene, gjør 
nødvendige tilpasninger i prosesser og rutiner og sørger for opplæring i disse.  

Det er etablert et sett med kriterier som danner grunnlaget for godkjenning av 
gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen. Kriteriene er etablert på et overordnet nivå 
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og dekker et helhetsperspektiv, men er bygd opp av en rekke mer detaljerte delkriterier som 
gjennomgås som en del av klargjøringen innen de ulike fagområder og 
virksomhetsprosesser. Kontrakten omfatter en rekke vilkår/krav som skal tilfredsstilles for 
godkjenning av virksomhetsoverdragelse. Disse er inkludert i og omfattes av kriteriene som 
foreslås lagt til grunn. Ledergruppen i Sykehuspartner HF og iMod programstyre har tilsluttet 
seg kriteriene. Kriteriene er videre forankret i relevante fagmiljøer i Helse Sør-Øst RHF. 
Kriteriene omfatter blant annet forhold knyttet til; 

• Sikker og stabil drift 
• Informasjonssikkerhet og personvern 
• Personellhåndtering 
• Organisatoriske forhold  
• Risikovurderinger 
• Kontraktuelle og økonomiske forhold 
• Beredskap 
• Kvalitetssikring 
• Kommunikasjon til helseforetakene 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør vektlegger viktigheten av å ha en forutsigbar prosess frem mot 
virksomhetsoverdragelsen, inklusive selve beslutningen. Kriteriene som er etablert ivaretar 
kravene i kontrakten og vurderes som relevante og tilstrekkelige. Det er en krevende 
prosess frem mot virksomhetsoverdragelsen med flere aktiviteter på kritisk linje. Etablert 
plan for virksomhetsoverdragelsen og foreslåtte beslutningskriterier vil bidra til en trygg 
gjennomføring. 
 
 

4. Vedlegg 
Vedlegg 1 – Virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS 
Vedlegg 2 – Status kriterier for virksomhetsoverdragelse 
Vedlegg 3 – U.off. § 23 - Kontraktsmessige forhold 
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1. Hensikt 
Hensikten med dette dokumentet er å redegjøre for virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner 
HF til ES Norge AS, i dokumentet omtalt som Hewlett Packard Enterprise, Enterprise Services (HPE ES) 
1. mai 2017. Dokumentet beskriver hva virksomhetsoverdragelsen innebærer og hvilke kriterier som 
ligger til grunn for å vurdere om virksomhetsoverdragelsen kan gjennomføres. Det utarbeides et eget 
dokument som beskriver status på kriteriene og hvilke risikoer og avbøtende tiltak som er 
identifisert. Dette utarbeides første gang som en status til styremøtet i Sykehuspartner HF 5. april 
2017, og oppdateres og munner ut i en anbefaling om virksomhetsoverdragelsen til iMod 
programstyre 25. april og eventuelt i et ekstraordinært styremøte for Sykehuspartner HF 26. april. 

2. Bakgrunn og organisering av programmet 
2.1. Innledning 
Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse 
Sør-Øst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT strategi. Helse Sør-Øst RHF har 
vedtatt å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for gjennomføring av infrastruktur-
moderniseringen, ref. Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse 
Sør-Øst.  

Sykehuspartner HF har fått ansvaret for drift og forvaltning av tjenestene innenfor avtalens omfang i 
tråd med ordinære fullmakter i Helse Sør-Øst, samt prinsipper for leverandørstyring innenfor IKT-
området i regionen. Det forutsettes at forhold av strategisk karakter eller som berører den samlede 
foretaksgruppen, skal forelegges Helse Sør-Øst RHF uavhengig av økonomisk omfang. Dette kan for 
eksempel være forhold som gir vesentlige endringer i tjenesteomfang eller volumantagelser i 
avtalen, eller betydelige forhold knyttet til applikasjonskonsolidering og – sanering.  

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med relevante gjeldende standarder og metodeverk i Helse 
Sør-Øst, inklusive kvalitetssystemet i Sykehuspartner HF. Her henviser vi spesielt til prinsipper og 
retningslinjer for program- og prosjekteierstyring, prosjektveiviseren, de etiske retningslinjer, HMS-
krav, informasjonssikkerhet og miljøstyring.  

Hewlett Packard Norge AS (HPE) er valgt som strategisk partner. HPE sitt morselskap, Hewlett 
Packard Enterprise Company, har opplyst om at det legges til rette for å skille ut tjenestedivisjonen, 
den såkalte «Enterprise Service» delen av morselskapet, og fusjonere denne med Computer Sciences 
Corporation (CSC). På sin side har CSC foretatt en tilsvarende utskillelse av sin tjenestedivisjon. De to 
utskilte delene er planlagt fusjonert sammen til et nytt, globalt selskap kalt DXC Technologies. 
Partene kaller denne fusjonen en «Spin-Merger».   

Som en følge av Spin-Merger skal også HPE overføre sin tjenestedivisjon til et nytt selskap kalt 
Enterprise Services Norge AS (ES Norge AS) . Derfor har HPE bedt om at avtalen med Sykehuspartner 
HF overføres til ES Norge AS. ES Norge AS er eid av Hewlett-Packard Norge Holding AS. 
Sykehuspartner HFs ansatte overføres til Enterprise Services Norge AS. I dette dokumentet er 
selskapet omtalt som HPE ES. 
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Programmet er delt opp i tre hovedfaser; Transisjon, Transformasjon, og Fremtidig drift (FMO). 

• Overføringsfasen (Transition) 1. november 2016 til 1. mai 2017: Sykehuspartner HF drifter 
og forvalter dagens infrastruktur. Det gjennomføres kompetanseoverføring og 
detaljplanlegging av virksomhetsoverdragelse. Detaljering av gjennomføringsplanen av 
moderniseringen, rekkefølge og avhengigheter planlegges sammen med hvert enkelt foretak. 
Integrering av HPE ES og Sykehuspartners prosesser og verktøy. I tillegg etableres 
styringsmodell. Det er foretatt en replanlegging av overføringsfasen. Dette betyr at selve 
fasen blir noe forlenget. Dato virksomhetsoverdragelsen er ikke endret. 

• Moderniseringsfasen (Transformation) 1. mai 2017 til 31. oktober 2019: HPE ES drifter og 
forvalter dagens infrastruktur. Applikasjons- og datamigrering og gradvis ibruktagelse av nye 
infrastrukturtjenester og tjenestemodell. Prosess og verktøy for tjenestestyring 
videreutvikles. 

• Ferdig modernisert infrastruktur (FMO) 1. november 2019: Ny drifts- og tjenestemodell er 
fullt ut etablert. HPE ES eier og drifter modernisert infrastruktur og ivaretar kontinuerlig 
levetidsoppdateringer.  

2.2. Programstyret 
Det er etablert et programstyre som er overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, omfang, 
kvalitet, risiko innenfor programmets levetid, samt sikre at ansvar og planer for uttak av gevinster i 
de berørte helseforetakene er etablert. Programstyret skal sikre at kvalitet, kostnader og framdrift på 
gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen og moderniseringen er i henhold til gjeldende 
beslutningsdokumenter. 

Programstyret har ansvar for å gjennomføre programmet i tråd med de rammer og forutsetninger 
som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF.  Programstyret rapporterer til styret i 
Sykehuspartner HF via administrerende direktør.  Deltakerne er: 

• Administrerende direktør, Sykehuspartner HF (leder) 
• Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF 
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• Finans og økonomi, Helse Sør-Øst RHF 
• Økonomidirektør, Sykehuspartner HF 
• VO direktør Plan og styring, Sykehuspartner HF 
• HTV, Sykehuspartner HF 
• Direktør, Hewlett Packard Enterprise (HPE ES) 
• Direktør økonomi, Helseforetak 
• Direktør virksomhet, Helseforetak 
• Direktør IKT, Helseforetak  

 

2.3. Programorganisering 
Programmet er organisert med en programleder som rapporterer til viseadministrerende direktør i 
Sykehuspartner HF. Viseadministrerende direktør har det daglige ansvaret for oppfølging av 
programmet iht. mål og rammer på vegne av administrerende direktør. Han er sammen med de 
andre direktørene i Sykehuspartner HF ansvarlig for å sikre gode og samkjørte prosesser og 
integrerte verktøy for en felles drift og forvaltning av løsningene sammen med ekstern partner. Dette 
vil være på plass før virksomhetsoverdragelsen. 

 

 

2.4. Kvalitetssikring 
Det er etablert særskilt økonomi- og virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner HF knyttet til IKT-
infrastrukturmodernisering og avtalen med ekstern leverandør. Dette omfatter egne krav til 
månedlig rapportering, særskilte oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF og tertialvis rapportering. 
Disse kravene omhandler både moderniseringen, drift og forvaltning.  

Sykehuspartner HF har etablert en operativ ledergruppe (OLG) som følger opp hvilke prosesser og 
aktiviteter som må fungere før ansvaret for infrastrukturtjenester overføres til HPE ES 1. mai 2017. 
Gruppen består av Sykehuspartner HFs toppledergruppe, forsterket av programleder for iMod og 
ledelsesstøtte. Operativ ledergruppe følger opp mottaks- og operasjonaliseringsplanen (MOP) og 
sikrer at nødvendige tiltak i Sykehuspartner HF gjennomføres frem mot overdragelsen. Andre 
aktiviteter er hvilke kriterier som skal inngå i gjennomgang av operasjonell status (ORR), som skal 
foregå i perioden mellom påske og 1. mai.  
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2.5. Ekstern kvalitetssikring 
Det er etablert ekstern kvalitetssikring av programmet tilsvarende øvrige programmer i digital 
fornying. Kvalitetssikringen skal bidra til at leveranser og økonomi overholdes, også i et 
omdømmeperspektiv. Aktivitetene for den rådgivende kvalitetssikringen vil rettes mot områder hvor 
risikoen for at programmet eller det enkelte prosjekt ikke har tilfredsstillende styring og kontroll.  

Ernst & Young har fra høsten 2015 gjennomført kvalitetssikring av anskaffelsesprosjektet. EY står 
også for den eksterne kvalitetssikringen av programmet og har hatt spesielt fokus på 
virksomhetsoverdragelsen og vil kvalitetssikre prosessen for vurdering opp mot kriteriene i tilknyttet 
til anbefalingen som skal legges frem. 

Det er gjennomført en egen risikovurdering samt en ekstern risikovurdering av gjennomføring med 
ekstern partner og gjennomføring i egen regi av DNV GL.  

2.6. Sikkerhet 
Prosjektet skal støtte resten av iMod-prosjektene sikkerhetsområdet.  

Sikkerhet skal påse at sikkerhetsprinsipper og -krav fra det regionale styringssystemet, samt avtalens 
sikkerhetsbestemmelser, ivaretas i leveransene i iMod. Det er flere risikovurderinger som må være 
godkjent innen virksomhetsoverdragelsen 1. mai, det jobbes med å få på plass en prosess som er 
forutsigbar for begge parter både med tanke på nødvendig kvalitet på grunnlagsdokumentasjon, 
nødvendig tid til selve vurderingen inklusive et mandat til Sykehuspartner HF og iMod Security board 
som sikrer tilstrekkelig framdrift. 

2.7. Kontraktstyring 
Rutiner for oppfølging av kontrakten er for det meste ferdig og er utarbeidet i samarbeid med HPE 
ES. Utfordringen er å håndtere alle henvendelser som kommer om kontraktsmessige og juridiske 
avklaringer og spørsmål både fra Sykehuspartner HF og HPE ES. Programmet har utarbeidet en 
detaljert prosess for endringsstyring og det føres en egen endringslogg for foreslåtte 
kontraktendringer. Det fokuseres på å effektivisere prosessen knyttet til henvendelser som kommer 
inn, samt å sørge for at prosessen til endelig beslutning blir effektiv. Det er tilført ekstra ressurs for 
prosjektstøtte/ prosjektstyring som etter hvert vil frigi tid til saksbehandling og oppfølging. Dette er i 
henhold til budsjettet. 

Det er bedt om innsyn i kontrakten og i henhold til offentlighetsloven er offentlig versjon av 
kontrakten utarbeidet i samarbeid med HPE ES, som det gis innsyn i. Sykehuspartner HF har 
utarbeidet rutiner for hvordan slike henvendelser håndteres og hvordan kontrakten utleveres ved 
forespørsler om innsyn.  

2.8. Involvering av helseforetakene  
Gjennomføringen av kontrakten medfører behov for økt samhandling og koordinering på tvers i 
foretaksgruppen. I noe grad vil også dette kunne påvirke oppdrag og prioriteringer i foretaksgruppen. 
Dette vil innebære et betydelig kommunikasjonsbehov. Programmet har etablert en 
kommunikasjonsplan som oppdateres kontinuerlig. Bred involvering og et tett og godt samarbeid 
med helseforetakene er av avgjørende betydning for å lykkes med gjennomføringen av programmet. 
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Derfor er det som en del av programorganiseringen etablert en egen gruppe bestående av 
kontaktpersoner fra helseforetakene og denne kontaktgruppen, «Single Point of Contact» (SPOCer) 
har blitt involvert både individuelt og som gruppe i planleggingen av gjennomføringen. Videre er 
helseforetakene inkludert i programmets styringsgruppe som beskrevet tidligere. 

De viktigste interessentene for programmet er: 

• Helseforetakene 
• Helse Sør-Øst RHF 
• Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon 
• Programmet Regional klinisk løsning (RKL) (Digital fornying) 
• Øvrige programmer i Digital Fornying 
• Fremtidens Sykehuspartner 

Kontrakten med HPE ES innebærer forpliktelser for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
Sykehuspartner HF er i gang med å etablere leveranseavtaler mellom programmet og 
helseforetakene for å sikre omforent forståelse av ansvar og leveranser i gjennomføringen. Disse 
utarbeides i samarbeid med helseforetakene.  

2.9.  Overordnet risikohåndtering 
Programmets risikostyring foregår på flere nivåer og dimensjoner. Risikoområder er identifisert, 
beskrevet og vurdert og det er utarbeidet konkrete tiltak for å håndtere risikoområdene.  
Risikovurdering av virksomhetsoverdragelsen av medarbeidere er gjennomført i samarbeid med de 
tillitsvalgte i henhold til retningslinjer for omstilling.  

Risikostyringen skal sikre en helhetlig oversikt over risiko og tiltak. Leverandørprosjektene registrerer 
risiko i konsortiets risikoregister merket «Konsortiets risikoregister». Risikoer som ikke skal deles med 
konsortiet, for eksempel kommersiell risiko for Helse Sør-Øst, føres i det interne risikoregisteret 
merket «iMod risikoregister». Rapportering til programstyret inkluderer risiko fra begge registre, og 
disse er merket slik at det fremgår hvilket register de kommer fra. 

Risikobildet er nå høyt. Det preges av at mange prosjekter ligger på kritisk linje, spesielt i transisjon, 
omfanget av haleaktiviteter etter 1. mai er usikkert og av at det er flere forhold som krever avklaring. 
Det er iverksatt tiltak på alle risikoområdene for å bringe prosjektene ut av rød sone. 

3. Virksomhetsoverdragelsen 
Virksomhetsoverdragelsen består overordnet av overføring av driftsansvar og overdragelse av 
medarbeidere.  Sykehuspartner HF overfører driften av grunnleggende IKT infrastruktur innen 
områdene dynamisk arbeidsflate, lagring, nettverk og datasentre til HPE ES. 

I utgangspunktet skal ikke de ansatte i helseforetakene merke noen forskjell, da HPE overtar drift av 
dagens løsninger med tilhørende personell. Det er de interne prosessene og rutinene i 
Sykehuspartner HF og hvordan Sykehuspartner HF samhandler med HPE som endres.  

Ansatte ved helseforetakene skal forholde seg til Sykehuspartner HF som før ved melding av feil eller 
bestillinger og all brukerstøtte vil foregå på norsk.  
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Mellom påsken og 7. mai vil Sykehuspartner HF innføre streng endringsstyring. Som en følge av 
virksomhetsoverdragelsen kan det i en overgangsperiode ta noe lenger tid å få gjennomført 
endringer på eksisterende tjenester. For brukerne kan det i en overgangsperiode kunne ta noe lenger 
tid å få svar fra Brukerstøtte.  

Det redegjøres mer for virksomhetsoverdragelsen av henholdsvis driftsansvar og personell i kapittel 4 
og 5. 

3.1. Tidslinje for virksomhetsoverdragelsen  
Den første store milepælen i programmet for infrastrukturmodernisering (iMod) er 
virksomhetsoverdragelsen som i henhold til kontrakten skal gjennomføres 1. mai 2017, Service 
Commencement Day (SCD). I forkant av denne er det etablert en prosess som skal sikre at begge 
parter er klare til virksomhetsoverdragelsen og kan opprettholde sikker og stabil drift og at 
beslutning om å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen fattes på et tilstrekkelig grunnlag. I forkant 
av beslutningen utarbeider programmet en anbefaling basert på kriteriene i kap. 3.2. Prosessen er 
kvalitetssikret og forankret med Helse Sør-Øst RHF. Det henvises til plan A, B og C i dokumentet. 
Programmet arbeider etter plan A. Plan B og C er alternative planer hvis programmet ikke evner å 
holde plan A. Disse er etablert på et overordnet nivå, der plan C representerer en utsettelse av SCD. 
 

 

7. mars 

•Programstyremøte iMod  
(status virksomhetsoverdragelse) 

8. mars  

•Styremøte Sykehuspartner HF  
(status virksomhetsoverdragelse) 

14. mars  

•Ledergruppe Sykehuspartner HF  
(godkjenning utsendelse av overføringsbrev) 

15. mars 

•Helse Sør-Øst RHF (forankring utsendelse av 
overføringsbrev) 

15. mars 

•Overføringsbrev inkludert informasjon om 
reservasjonsrett sendt til ansatte i omfang 

24. mars 
•Programstyremøte iMod 

30. mars 

•Oppfølging av avtalen med ekstern partner 
(Forankring HSØ) 

5. april 

•Styremøte Sykehuspartner HF 
(Virksomhetsoverdragelse) 

21. april 
•Executive meeting 

25. april 
•Programstyremøte iMod (Godkjenning overdragelse) 

26. april 

•Eventuelt ekstraordinært styremøte Sykehuspartner 
HF (Godkjenning overdragelse) 

28. april 
•Oppfølging av avtalen med ekstern partner 

1. mai 
•Virksomhetsoverdragelsen 

 

15. mars 
 til  

25. april 

 

• Operasjonell test og verifikasjon (ORR) 
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3.2. Kriterier for å godkjenne virksomhetsoverdragelsen 1. mai  
Som et grunnlag for å vedta virksomhetsoverdragelsen er det etablert et sett med kriterier. Det er 
flere prosjekter og prosesser både i iMod og i driftsorganisasjonene i henholdsvis Sykehuspartner HF 
og HPE ES som forbereder virksomhetsoverdragelsen. Operational Readiness Review (ORR) skal sikre 
at alle relevante leveranser i henhold til kontrakten er vurdert i forhold til ferdigstillelse. ORR bidrar 
til å danne grunnlaget for endelig godkjennelse av virksomhetsoverdragelsen. 

Styring og rapportering 
1) Rapportering og oppfølging i henhold til forsterket oppfølgingsregime er implementert 
2) Foretakene er informert (brev) om konsekvenser, risiko og beredskap knyttet til SCD 
3) Kommunikasjonsplaner som ivaretar plan A, B og C for SCD er utarbeidet 

HR 
4) Partene har oppfylt drøftings- og informasjonsplikten i arbeidsmiljøloven 
5) HR-data er utvekslet i samsvar med kontrakten, og er oppdatert månedlig 
6) Utsendelse av brev om reservasjonsrett, overføringsbrev m.m. (gjennomført 15.mars) 
7) Utsjekksliste for signering av alle ansatte i omfang og prosess for å sikre at dette gjøres er 

utarbeidet  

Informasjonssikkerhet 
8) Risikovurdering for å verifisere at leverandøren møter kravene knyttet til 

informasjonssikkerhet og at risikonivået tilknyttet TMO ikke øker er gjennomført (CT-SEC-
TRV-01) 

9) Sikkerhetsnivå på tjenestene er vurdert og risikoreduserende tiltak nødvendig før overføring 
av ansvar knyttet til databehandling er implementert (CT-SEC-TRV-02) 

Drift og leveranser 
10) Beredskapsplan er oppdatert og beredskapsøvelse gjennomført 
11) ORR gjennomført og godkjent i henhold til kontrakten (4D_T1-P19 Transfer of Ops Resp.) 
12) Bekreftelse av overføring av kompetanse foreligger (P08) 
13) Nødvendige tilpasninger i Sykehuspartner er gjennomført og verifisert (organisasjon 

tilpasset, prosesser implementert, opplæring gjennomført) 
14) Risikoanalyse knyttet til sikker og stabil drift er gjennomført og vurdert akseptabel 
15) Risikoanalyse knyttet til leveranseevne er gjennomført og vurdert akseptabel 
16) Ekstern kvalitetssikring av prosessen knyttet til virksomhetsoverdragelsen er gjennomført og 

vurdert akseptabel 

Kontrakt og økonomi 
17) Økonomisk risiko vurdert og funnet akseptabel 
18) Kontraktsmessige forhold knyttet til virksomhetsoverdragelsen er ivaretatt og 

kontraktsmessig risiko er vurdert og funnet akseptabel 
19) Overføring av avtalen til HPE ES er gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverk, finansiell 

risiko er vurdert og funnet akseptabel 
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4. Overføring av driftsansvar 
Avtalen med HPE ES innebærer at Sykehuspartner HF overfører driften av grunnleggende IKT 
infrastruktur innen områdene dynamisk arbeidsflate, lagring, nettverk og datasentre til HPE ES 1. mai 
2017. I tillegg etableres det nye prosesser for samhandling (SIAM) og tilhørende verktøy. Det 
overføres ingen eiendeler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. 

4.1. Service management 
Verktøyløsningen til HPE ES har til hensikt å sikre kontroll på og konsistens i de tekniske tjenestene 
Sykehuspartner HF og HPE ES skal levere. Disse løsningene legger grunnlaget for HPE ES sin 
automatiseringsevne, SLA-rapportering, fakturering, eiendelskontroll og lisenskontroll.  

Gitt det omfanget som er definert i kontrakten, vil Sykehuspartner HF og HPE ES forvalte ulike deler 
av informasjonsgrunnlaget om de tekniske tjenestene og hvordan de henger sammen med 
applikasjonene som tilbys. De strukturer HPE ES har behov for med tanke på infrastruktur-
komponentene, er de samme strukturene Sykehuspartner HF må bruke for de deler av tjenestene 
som Sykehuspartner HF vil forvalte videre. Denne strukturen er i tillegg viktig for å sikre sikker og 
stabil drift gjennom økt kontroll på hvilke komponenter som påvirkes ved endringer, samt mulighet 
for å effektivisere leveransene fra Sykehuspartner HF som følge av bedre oversikt og kontroll enn i 
dag. Verktøyløsningene som benyttes vil derfor måtte bygges slik at disse kravene ivaretas.  

Sykehuspartner har til nå ikke hatt en slik konsistent og komplett datamodell for verktøybruk, men 
må implementere dette for å være i stand til å forvalte sin del av felles informasjonsgrunnlag om de 
tekniske tjenestene. Det er også nødvendig for at HPE ES skal få den informasjonen som er 
nødvendig for å ha kontroll på infrastrukturtjenestene.  

4.2. Kompetanseoverføring 
Denne leveransen skal identifisere og håndtere kompetanseoverføring til HPE ES innen alle 
områdene som virksomhetsoverføres. Det er et spesielt fokus på områder der hvor det ikke følger 
med ansatte i overføringen. Dette skyldes i hovedsak at noen har sluttet eller bruk av innleide. 
Området omfatter ikke overføring av personer. De viktigste aktivitetene er: 

• Identifisere kritiske medarbeidere som ikke overføres og definere roller, ansvar og 
kompetanse 

• Planlegge Knowledge Transfer (KT) aktiviteter for disse personene 
• Identifisere omfanget av tjenestene som skal overføres og identifisere de nødvendige 

ressurser for KT-prosessen 
• Kartlegge kompetansebehovet via spørreskjemaer, intervjuer med relevant personell, 

gjennomgang av operasjonell-, teknisk- og prosessdokumentasjon 
• Oppdatering og overføring av drifts- og teknisk dokumentasjon, samt kompetanse i henhold 

til den etablerte KT-prosessen 
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4.3. Test, verifikasjon og kvalitetssikring  
Operasjonell test og verifikasjon er en viktig prosess som skal sikre en mest mulig sømløs overgang av 
det operasjonelle ansvaret fra eksisterende driftsmodell og ansvar i Sykehuspartner HF til HPE ES ved 
SCD 1. mai 2017. 

De viktigste oppgaver er: 

• Forberedelser til og gjennomføring av testing 
HPE ES gjennomfører «Ready to Production Test» på alt utstyr vi overfører driftsansvaret for.  

• Emergency Drill 
Gjennomføring av en beredskapsøvelse sammen med HPE ES. Dette for å sikre at de nye 
prosessene og grensesnittene mellom Sykehuspartner HF og HPE ES fungerer.  

• ORR (Operational readiness review) 
Klargjøring og gjennomgang av sjekklister for å se at alt er under kontroll. Dette er det siste 
steg for å godkjenne at HPE ES er klare til å overta driften 1. mai. 

• Avhengigheter og leveranser fra andre 
Ha kontroll på avhengigheter og leveranser fra andre prosjekter (verktøy, prosesser, tilganger 
og PC-er, varelager for tanking av PC-er, opplæring etc.)  

 

4.4. Logistikk og lager 
Et eget prosjekt er etablert innen dette området for å sikre at disse tjenestene leveres fra HPE ES fra 
og med 1. mai 2017.  

5. Overdragelse av medarbeidere 
Det er lagt til grunn at personell følger med oppgavene som skal overføres, og dette skjer gjennom 
en virksomhetsoverdragelse i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 16. Partene har i kontrakten 
administrativt avtalt bestemmelser som gir berørte arbeidstakere rettigheter utover 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Omfanget som er lagt til grunn ved virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner til HPE ES er basert 
på vedtak i Helse Sør-Øst. Omfanget ble drøftet med organisasjonene i Sykehuspartner 25. februar 
2016 (Omfang av eksternt partnerskap) og 29. mars 2016 (Omfang av eksternt partnerskap og 
tilhørende virksomhetsoverdragelse).  Dette kapittelet inneholder de rettslige, økonomiske og sosiale 
følgene av virksomhetsoverdragelsen for Sykehuspartner sine medarbeidere. 

5.1. Overføring av arbeidsforholdet og reservasjonsrett 
Arbeidsforholdet for de ansatte i Sykehuspartner HF overføres HPE ES. Individuelle rettigheter som 
følger av arbeidsavtalen og /eller tariffavtaler videreføres. Arbeidsforholdet i Sykehuspartner HF 
opphører på overdragelsestidspunktet, uten oppsigelse. Fra samme tidspunkt anses arbeidstakeren å 
være ansatt i HPE ES.  

Den enkelte arbeidstaker fikk et overføringsbrev (medio mars) der det ble gitt utfyllende informasjon 
om forhold rundt virksomhetsoverdragelsen, samt et eget informasjonsbrev om reservasjonsrett, jf. 

Side 11 av 17 
 



 

 
 

Virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS 
  
Dato: 28.03.2017 Versjon: 1.0 
 

arbeidsmiljølovens § 16-3. Reservasjonsrett betyr at de ansatte kan motsette seg at arbeidsforholdet 
overføres til ny arbeidsgiver. Frist for reservasjonsrett er satt til 30. mars 2017. 

Det er i overføringsbrev gitt et forbehold om at informasjon med vedlegg som gis i overføringsbrev er 
forutsatt at Sykehuspartner HFs styre formelt beslutter at virksomhetsoverdragelsen skal 
gjennomføres. 

Sammen med overføringsbrevet fikk også den enkelte sin nye arbeidsavtale fra HPE ES.  

Ledere vil overføres til HPE ES «som de er» 1. mai 2017. HPE ES har imidlertid tidlig i prosess gitt 
informasjon om at ledere vil få endrede roller i deres driftsorganisasjon da denne er organisert på en 
annen måte. HPE ES har enten personalleder eller fagledere, og kombinerer ikke disse rollene slik 
Sykehuspartner HF gjør. For å skape forutsigbarhet for disse lederne, har HPE ES allerede nå dialog 
med ledere for å bli enige om og skape forståelse for nye roller i ny organisasjon etter 1.5.2017.  

Sykehuspartner har oppfordret HPE ES til å finne løsninger som ikke påvirker operasjonell risiko. Slik 
det ser ut p.t. er det enighet om ny rolle i HPE ES med de aller fleste lederne.  

5.2. Særskilte endringer for medarbeidere på Ensjø (lager) og ledere 
For syv medarbeidere som arbeider på Ensjø (lager), er det avklart en særskilt løsning. 
Utgangspunktet er også for disse at de overdras til HPE ES i tråd med kontrakten. Fordi 
driftsløsningen raskt går over i modernisert drift (FMO), ser vi allerede nå at dette vil medføre større 
endringer for medarbeidere.  

For å skape forutsigbarhet for berørte medarbeidere har HPE ES, i tillegg til å finne nye oppgaver i 
HPE ES, også arbeidet med en løsning som innebærer å tilby nye stillinger hos deres 
underleverandører. Løsningen med frivillig jobbtilbud hos underleverandør ivaretas ikke direkte av 
kontrakten, men vil kunne skape større forutsigbarhet om hva som skjer etter modernisering for 
medarbeiderne. Partene er enige om at vern mot oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold på tolv 
måneder (se pkt. 5.6) videreføres også der hvor arbeidstaker takker ja til et nytt jobbtilbud hos 
underleverandør.  

5.3. Endringer i tarifforhold 
Ny arbeidsgiver har allerede gitt informasjon på allmøte at de vil reservere seg mot eksisterende 
tariffavtaler. Ny arbeidsgiver har ikke tariffavtaler i dag. Imidlertid vil individuelle rettigheter som 
følger av tariffavtalene videreføres i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  

5.4. Ferie og fleksitid 
Ferierettigheter og feriepenger overføres i samsvar med ferielovens bestemmelser. Feriepenger 
opptjent i 2016 vil utbetales av HPE ES 25. juni 2017. Feriepenger opptjent i perioden januar til og 
med april 2017, vil utbetales av ny arbeidsgiver med unntak av feriepenger som er opptjent med 
grunnlag i variable tillegg i april. Disse vil utbetales av Sykehuspartner HF i forbindelse med 
sluttoppgjør.   
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Det er utarbeidet policy for håndtering av fleksitid. Fleksitid bør være i null ved overføringstidspunkt, 
men dersom driftsmessige hensyn tilsier at dette ikke er mulig, vil eventuelle plusstimer utbetales 
ved sluttoppgjør. 

5.5. Pensjon og forsikring 
De ansatte meldes ut fra sin eksisterende pensjonsordning (ytelsesordning) og inn i ny arbeidsgivers 
pensjonsordning (innskuddsordning) med virkning fra overføringstidspunktet. Hvilke konsekvenser 
dette får for den enkelte medarbeider beror på flere faktorer, for eksempel alder, lønn og 
opptjeningstid i nåværende og tidligere pensjonsordninger.  

Reglene om virksomhetsoverdragelse setter ikke krav til nivået på pensjonsordningen hos ny 
arbeidsgiver, og det er heller ikke et krav om at overdragende virksomhet skal kompensere et 
beregnet pensjonstap. Tidlig i prosessen fikk vi signaler fra våre medarbeidere og tillitsvalgte om at 
endring pensjonsordningen var et viktig element i virksomhetsoverdragelsen. 

Etter drøfting med organisasjonene, er det blitt vedtatt kompensasjonsmodeller for medarbeidere 
som virksomhetsoverdras (styresak 056-2016). Et viktig moment i saken er at Sykehuspartner HF og 
strategisk partner har behov for kompetansen fra våre medarbeidere etter overdragelsen for å sikre 
videre sikker og stabil drift, og kompensasjon har redusert risiko for turnover og uro. 

Hovedprinsipper for kompensasjonsmodell er som følger:  

Et beregnet kompensasjonstap fra en ytelsesordning til innskuddsordning skal på en balansert måte 
kompenseres. Eldre arbeidstakere skal ha en større kompensasjon enn yngre.  

Bortfall av AFP skal på en balansert måte kompenseres, og eldre arbeidstakere skal ha en større 
kompensasjon enn yngre.  

Arbeidstakere med mindre enn tre års medlemskap i en offentlig ordning, og som ikke har oppsatt 
rett i pensjonskassen på virksomhetsoverdragelsestidspunktet, skal få tilbakebetalt 
arbeidstakerinnskuddet (2 %) for den perioden vedkommende har vært ansatt i Sykehuspartner HF.  

Medarbeidere har fått informasjon om kompensasjonsmodeller via allmøte, e-post og «spørsmål og 
svar-ark». Medarbeidere som får kompensasjon har mottatt brev om dette, samt utbetalingsdetaljer.  

Totalkostnad for kompensasjon er beregnet til å utgjøre omlag 13-15 millioner kroner, gitt antall i 
omfang pr. 22. februar 2017. Dette beløp vil kunne endre seg dersom antall i omfang endres f.eks. 
pga. turnover og bruk av reservasjonsrett. Videre vil kostnaden også kunne reduseres dersom 
medarbeidere returnerer til offentlig sektor i løpet av utbetalingsperioden på tre år. 

Medarbeidere vil fra overdragelsestidspunktet være omfattet av HPE ES sine personalforsikringer.  

5.6. Utvidede rettigheter – HR-krav 
Det er i avtale satt utvidede HR-krav utover Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Disse ble drøftet med 
organisasjonene våren 2016 i forkant av beslutning. Avtalte HR krav er som følger:  
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• Overførte medarbeidere kan ikke sies opp med grunnlag i virksomhetens forhold de første 
tolv månedene. Dette gjelder også for medarbeidere som har vært sykmeldt utover 
«verneperioden».  

• Overførte medarbeidere skal sitte på, eller i nærheten av nåværende lokasjon de første tolv 
månedene.  

• Videre overdragelse til underleverandør i løpet av de første tolv måneder forutsetter 
samtykke fra arbeidstaker.  

• Partene har også avtalt at enkelte medarbeidere nær pensjonsalder ikke 
virksomhetsoverføres, slik at de kan gå av med AFP ved fylte 62 år.  

Ovennevnte krav har bidratt til å skape større forutsigbarhet og trygghet i overgangen til Enterprise 
Services Norge AS. Både tillitsvalgte og berørte ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på ovennevnte 
krav. 

Til informasjon har blant annet siste kulepunkt bidratt til at tre medarbeidere ikke 
virksomhetsoverdras på grunn av alder, men leies ut gjennom avtale til HPE ES til de fyller 62 år og da 
kan gå av med AFP.  

5.7. Sikring av lønnsutvikling for medarbeidere i omfang 
Medarbeidere som skal virksomhetsoverføres fra Sykehuspartner HF til HPE, vil hverken omfattes av 
ordinært lønnsoppgjør i Sykehuspartner HF eller HPE ES i 2017. Lønnsoppgjøret i HPE ES ble foretatt i 
februar 2017 og lønnsoppgjøret i Sykehuspartner HF følger tidspunktet Spekter Helse og sentrale 
parter fastsetter, og er normalt i juni/juli. I de sentrale protokoller både fra den innledende og 
avsluttende fase fremkommer følgende ordlyd: «Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er 
fratrådt før overenskomstens vedtakelse.» Spekter bekrefter at virksomhetsoverdragelse faller inn 
under begrepet «fratrådt».  

Basert på ovennevnte er Sykehuspartner HF ikke forpliktet til å iverksette et lønnsoppgjør for nevnte 
gruppe. Sykehuspartner HFs ledelse og de tillitsvalgte har vurdert det som urimelig og som en 
uheldig konsekvens av overdragelsen at disse medarbeiderne ikke skulle få en lønnsutvikling i 2017.  

HPE ES deler denne oppfatningen og har bekreftet at de støtter Sykehuspartner HFs tilnærming for å 
sikre en lønnsutvikling for disse medarbeiderne, og at det ikke medfører en økning i pris.   

Sykehuspartner HF gir med bakgrunn i dette en lønnsjustering innenfor sannsynlig ramme som 
Spekter setter som ramme for helsesektoren. Lønnsregulering gis pr. 1. april 2017 i form av et 
generelt kronetillegg på kr. 10 000,- til alle medarbeidere som virksomhetsoverdras til HPE ES 1. mai 
2017. 
 

5.8. Involvering og medvirkning av medarbeidere 
Det er avholdt mange informasjons-, dialog- og drøftingsmøter siden Helse Sør-Øst RHFs vedtak 8. 
september 2016 og til dagens dato. Det har vært avholdt informasjons- og dialogmøter med alle 
ansatte knyttet til eksternt partnerskap (eksempelvis tema på månedlig Sykehuspartner arena og 
Kommunikasjon på hjul på ulike lokasjoner høsten 2016), spesifikke dialog- og informasjonsmøter for 
medarbeidere i omfang (etter styrevedtak, fellesmøter og individuelt møte om pensjon, felles og 
individuelt møte med ny arbeidsgiver, møte for å sikre forståelse for betingelser etter overdragelsen 
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og andre praktiske forhold etter overdragelsen). Tillitsvalgte har vært invitert til de spesifikke dialog- 
og informasjonsmøter for medarbeidere i omfang. I tillegg har ulike tema og problemstillinger 
knyttet til overdragelsen vært tema, ved behov, på månedlige Samarbeidsforum med tillitsvalgte 
gjennom hele 2016 og 2017. 

Gjennomførte formelle drøftinger med organisasjonene: 

• Omfang (våren 2016) 
• Veileder til bruk ved virksomhetsoverdragelser (våren 2016) 
• HR-krav (våren 2016) 
• Kompensasjonsmodell for pensjon (høst 2016) 
• Virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner HF til HPE ES (februar 2017) 

Sykehuspartner mener vi har overholdt lov- og avtalekrav og retningslinjer for medvirkning og 
involvering.  

5.9. Risikovurdering for overdragelse av medarbeidere 
I tråd med arbeidsmiljøloven § 3-1, Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5 pkt. 6, og retningslinjer i 
Sykehuspartner for omstilling, er det foretatt kontinuerlige risikovurderinger knyttet til avtalen med 
en ekstern partner. 

Risikoene og tilhørende tiltak følges opp av programkontoret i Fremtidens Sykehuspartner og følges 
opp av HR og av programstyret i hvert møte. Høsten 2015 og våren 2016 ble risikovurderinger 
gjennomført av et utvalg sammensatt av HVO, HTV, HR, og representanter fra ulike 
virksomhetsområder. Risikovurderingene bidro til kartlegging av risiko og forslag til risiko-
reduserende tiltak i forbindelse med eksternt partnerskap.  

AMU, som har ansvar for å behandle planer og beslutninger som kan få vesentlig betydning for 
arbeidsmiljøet, hadde til behandling risikovurdering med tiltak i februar-, april- og juni-møte 2016. 

Risikoområdet «Redusert jobbtilfredshet» ble av risikoutvalget vurdert til å være på gult: 

5 Endringsprosessene kan bidra til redusert jobbtilfredshet, 
økt sykefravær og uønsket turnover som kan svekke 
Sykehuspartner eller ekstern partners leveranseevne før og 
under transisjon. 

3 3 9 Redusere 

To hovedårsaker til redusert jobbtilfredshet ble lagt til grunn for vurderingen. 

• Manglende informasjon og involvering av de ansatte kan skape unødvendig usikkerhet og en 
manglende forståelse for endringene.  

• Økt arbeidsbelastning med bakgrunn endringene kan føre til manglende motivasjon, redusert 
helse og økt turnover.  

I tillegg er det utført en oppdatert risikovurdering fra Fremtidens Sykehuspartner per januar 2017 
som har følgende ordlyd:  
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5 Dersom man ikke involverer og informerer medarbeiderne, 
kan det føre til manglende tro på konseptet, usikkerhet og 
oppsigelser. 

2 3 6 Redusere 

 

Risikoreduserende tiltak, på bakgrunn av ovennevnte definerte risikoområder, følges opp i HR og 
Kommunikasjonsavdelingen som fast punkt i programstyremøtene i Fremtidens Sykehuspartner: 

• Tiltak for ivaretakelse av ansatte i omfang og deres ledere i nært samarbeid med HPE ES 
• Strategi for lederutvikling med fokus på endringsledelse, bl.a. iverksettelse av ledernettverk 

og lederutvikling 
• Kommunikasjonspakker for intern og ekstern bruk, aktiv bruk av åpne 

kommunikasjonskanaler 
• Bidra inn i kick-off/samlinger pr virksomhetsområder 
• Felles opplærings- og implementeringsteam, videreføring av tiltak for Kompetanseløft i 

Sykehuspartner HF 
• Medarbeideroppfølging med fokus på jobbengasjement  
• Konsept for medarbeiderskap 

 

5.9.1. Risiko ved utøvelse av reservasjonsrett 

 
Som det fremgår av pkt. 5.1 ovenfor får den enkelte arbeidstaker mulighet til å utøve 
reservasjonsrett i tråd med AML § 16-3 frem til 30. mars 2017.  
 
Dersom mange arbeidstakere utøver reservasjonsrett, vil dette utgjøre en selvstendig operasjonell 
risiko for både HPE ES og Sykehuspartner HF ved at erfaring og kompetanse til å utføre oppgaver 
innenfor omfang går tapt. Risikoen synes imidlertid ivaretatt ved at HPE ES har et rimelig tidsrom til å 
foreta nødvendige omdisponeringer før 1. mai.  

En eventuell utsettelse av virksomhetsoverdragelsen innebærer ingen rene arbeidsrettslige 
implikasjoner. Arbeidsforholdet opphører på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen, selv om 
denne blir utsatt. Sykehuspartner HF er ikke arbeidsrettslig forpliktet til å utsette eller fornye fristen 
for utøvelse av reservasjonsrett.  

Imidlertid vil en utsettelse åpenbart kunne virke negativt for en arbeidstaker som har utøvet 
reservasjonsretten, og som også har skaffet seg nytt arbeid etter virksomhetsoverdragelsen. En 
utsettelse innebærer at arbeidsforholdet hos Sykehuspartner HF vedvarer, og vil kunne komme i 
konflikt med tiltredelsestidspunktet hos ny arbeidsgiver. Forholdet søkes ivaretatt ved at 
arbeidstaker i reservasjonsbrevet får opplyst at virksomhetsoverdragelsen er betinget av endelig 
styrevedtak, således at arbeidstakeren må bære risikoen for tiltredelsestidspunkt hos ny 
arbeidsgiver.  

Omfanget av opplysninger om mulig utsatt virksomhetsoverdragelsestidspunkt er vurdert opp i mot 
hensynet til den usikkerhet slike opplysninger kan medføre for den enkelte arbeidstaker.  
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Etter en konkret vurdering kan Sykehuspartner HF også velge å gi arbeidstaker som har brukt 
reservasjonsretten anledning til å avslutte arbeidsforholdet 1. mai, selv om datoen blir utsatt. Et 
moment i vurderingen vil være om Sykehuspartner HF vil kunne håndtere arbeidsoppgavene til 
arbeidstaker i perioden frem til nytt tidspunkt for virksomhetsoverdragelse. 

5.10. Antall ansatte som overdras 
Alle ansatte som er definert til å være i omfang overdras 1. mai 2017. Status per 10. mars 2017 er 
125 medarbeidere i omfang. Status i omfang vil kunne endres fram til 30. april 2017. Bakgrunnen for 
endring sammenlignet med antall i omfang pr. september 2016 (som var 151 medarbeidere) er at 
grensesnittet ble gjennomgått høsten 2016. Dette medførte en liste på 143 personer. Av disse har 
noen valgt å gå av med AFP, fått ny jobb i Sykehuspartner HF, eller har fått tilbud om stilling i 
Sykehuspartner HF på grunn av særskilte individuelle forhold. I tillegg har noen sagt opp og vi har 
inngått avtale om utleie av et fåtall personer knyttet til alder og avgang med AFP.   

Selv om kun 125 medarbeidere virksomhetsoverdras, vil Sykehuspartner HF redusere sin 
kostnadsbase tilsvarende 151 årsverk, som ble lagt inn i TMO-pris. 
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1. Hensikt 
Hensikten med dette dokumentet er å redegjøre for status på kriteriene for å anbefale 
virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til ES Norge AS, i dokumentet omtalt som Hewlett 
Packard Enterprise, Enterprise Services (HPE ES) 1. mai 2017 (SCD). Virksomhetsoverdragelsen er 
redegjort for i dokument «Virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS». 

1.1. Kriterier for å godkjenne virksomhetsoverdragelsen 1. mai  
Som et grunnlag for å vedta virksomhetsoverdragelsen er det etablert et sett med kriterier. Det er 
flere prosjekter og prosesser både i iMod og i driftsorganisasjonene i henholdsvis Sykehuspartner HF 
og HPE ES som forbereder virksomhetsoverdragelsen. Operational Readiness Review (ORR) er en 
viktig del av prosessen fram mot virksomhetsoverdragelsen av driftsansvaret, der verifiseres det at 
driften på begge sider er klar. I tillegg skal det blant annet gjennomføres risikoanalyser knyttet til 
sikker og stabil drift og leveranseevne i Sykehuspartner HF. Videre må det sikres at informasjonen til 
helseforetakene er hensiktsmessig, og at det er etablert kommunikasjonsplaner som ivaretar ulike 
scenarier. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet er også et viktig forhold. Når det gjelder 
overdragelse av personell er det viktig å sikre at prosessen er i henhold til arbeidsmiljøloven og at 
den ivaretar partenes og medarbeidernes behov på en balansert måte. I tillegg er det viktig å vurdere 
kontraktuelle og økonomiske forhold til virksomhetsoverdragelsen. Kriteriene søker å ivareta disse 
aspektene. 

2. Status godkjenningskriterier 
Tabellen under oppsummerer status på godkjenningskriteriene.  

Definisjon på kriteriene (underveis i prosessen / når anbefaling utarbeides): 
• Grønn – kriteriet er tilfredsstilt og ferdig 
• Gul – kriteriet er under arbeid / delvis oppnådd, ikke kritiske mangler 
• Rød – Kriteriet er på kritisk linje / ikke oppnådd, må vurderes om risikoen er akseptabel 

 
ID Kriterium Ansvarlig Status 

22.03 

1 Rapportering og oppfølging i henhold til forsterket 
oppfølgingsregime er implementert 

Olav Berg  

2 Foretakene er informert (brev) om konsekvenser, risiko og 
beredskap knyttet til SCD 

OLG, Kenneth 
Iversen 

 

3 Kommunikasjonsplaner som ivaretar plan A, B og C for SCD er 
utarbeidet 

iMod, Olav Berg  

4 Partene har oppfylt drøftings- og informasjonsplikten i 
arbeidsmiljøloven 

iMod, Siv 
Halvorsen 

 

5 HR-data er utvekslet i samsvar med kontrakten, og er 
oppdatert månedlig 

iMod, Siv 
Halvorsen 

 

6 Utsendelse av brev om reservasjonsrett, overføringsbrev 
m.m. gjennomført 15. mars 

iMod, Siv 
Halvorsen 
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ID Kriterium Ansvarlig Status 
22.03 

7 Utsjekksliste for signering av alle ansatte i omfang og prosess 
for å sikre at dette gjøres er utarbeidet  

iMod, Siv 
Halvorsen 

 

8 Risikovurdering for å verifisere at leverandøren møter 
kravene knyttet til informasjonssikkerhet og at risikonivået 
tilknyttet TMO ikke øker er gjennomført (CT-SEC-TRV-01) 

iMod, John 
Vestengen 

 

9 Sikkerhetsnivå på tjenestene er vurdert og risikoreduserende 
tiltak nødvendig før overføring av ansvar knyttet til 
databehandling er implementert (CT-SEC-TRV-02) 

iMod, John 
Vestengen 

 

10 Beredskapsplan er oppdatert og beredskapsøvelse 6. april 
gjennomført 

SP, Merethe 
Austgulen 

 

11 ORR er gjennomført og godkjent i henhold til kontrakten 
(4D_T1-P19 Transfer of Ops Resp.) 

iMod, Stig 
Nydal 

 

12 Bekreftelse på at overføring av kompetanse foreligger (P08) iMod, Stig 
Nydal 

 

13 Nødvendige tilpasninger i Sykehuspartner HF er gjennomført 
og verifisert (organisasjon tilpasset, prosesser implementert, 
opplæring gjennomført) 

Hver enkelt 
direktør i SP 

 

14 Risikoanalyse knyttet til sikker og stabil drift er gjennomført 
og vurdert akseptabel 

SP, Merethe 
Austgulen 

 

15 Risikoanalyse knyttet til leveranseevne er gjennomført og 
vurdert akseptabel 

SP, Axel Bull  

16 Ekstern kvalitetssikring av prosessen knyttet til 
virksomhetsoverdragelsen er gjennomført og vurdert 
akseptabel 

Olav Berg (EY)  

17 Økonomisk risiko vurdert og funnet akseptabel SP, Atle Helle  
18 Kontraktsmessige forhold knyttet til 

virksomhetsoverdragelsen er ivaretatt og kontraktsmessig 
risiko er vurdert og funnet akseptabel 

iMod 
programstyre, 
Terje Takle 
Johnsen 

 

19 Overføring av avtalen til HPE ES er gjennomført i tråd med 
anskaffelsesregelverk, finansiell risiko er vurdert og funnet 
akseptabel 

iMod 
programstyre, 
Terje Takle 
Johnsen 
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2.1. Styring og rapportering 
1. Rapportering og oppfølging i henhold til forsterket oppfølgingsregime er implementert 
Overordnet styringsdokument infrastrukturmodernisering ble første gang godkjent av styret i sak 
056-2016. I brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 25. januar 2017 med referanse 15/01041-7 mottok 
Sykehuspartner HF krav til oppfølging av avtalen med ekstern leverandør, samt fullmakter og 
budsjettrammer for gjennomføring av avtalen. Styringsdokumentet ble oppdatert i henhold til dette 
og godkjent av styret i sak 006-2017. 

2. Foretakene er informert (brev) om konsekvenser, risiko og beredskap knyttet til SCD 
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for virksomhetsoverdragelsen 1. mai. Den inneholder en 
oversikt over interessentgruppene det bør kommuniseres mot, samt hovedbudskap og tidsplan. Det 
er sendt brev til helseforetakene om streng endringsstyring fra påske til 7. mai. Brev om øvrige 
konsekvenser, risiko og beredskap knyttet til SCD er planlagt sendt i uke 13 og status er i henhold til 
plan. 

3. Kommunikasjonsplaner som ivaretar plan A, B og C for SCD er utarbeidet 
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for virksomhetsoverdragelsen 1. mai og punktet 
rapporteres som ferdig. Den inneholder en oversikt over interessentgruppene det bør kommuniseres 
mot, hovedbudskap internt og eksternt for de tre alternativene, samt en tidsplan med 
budskap/hensikt, målgrupper og ansvar for utførelsen. Kommunikasjonsplanen er et levende 
dokument og vil oppdateres etter hvert som nye tiltak eller momenter rettet mot de ulike 
interessentgruppene justeres. 

2.2. HR 
4. Partene har oppfylt drøftings- og informasjonsplikten i arbeidsmiljøloven 
Det er gjennomført flere HR-møter med medarbeidere, herunder informasjon om betingelser, 
pensjon og så videre. Det er blitt vektlagt å skape forutsigbarhet for berørte arbeidstakere. Dette 
gjelder både informasjon, men også gjennom konkrete utvidede avtalte rettigheter. Vi mener at 
avgivende og ny arbeidsgiver er klare til å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen, og at partene har 
oppfylt drøftings- og informasjonsplikten i arbeidsmiljøloven. 

Vi mener også at vi gjennom de ulike informasjonsaktiviteter, utvidede HR-krav og 
kompensasjonsløsning for pensjon har bidratt til å redusere operasjonell risiko ved at turnover for 
medarbeidere i omfang pr. 1. mars 2017 ikke var særlig høyere enn i Sykehuspartner HF totalt. Vi ser 
imidlertid at det i løpet av siste uker har kommet flere oppsigelser, enten på grunn av ny stilling 
eksternt eller i Sykehuspartner HF internt. Dette, sammen med eventuell bruk av reservasjonsrett, vil 
kunne øke operasjonell risiko. Sykehuspartner HF har her tett dialog med HPE ES om endringer i 
omfang. Dette for å sikre kompetanseoverføring og at HPE ES må ta ansvar for påfyll av ressurser og 
kompetanse. Se for øvrig kommentar under status ferdigstillelse av ORR. 

5. HR-data er utvekslet i samsvar med kontrakten, og er oppdatert månedlig 
HR-data er utvekslet ukentlig, og etter hvert fortløpende etter at reservasjonsbrev ble utsendt. Dette 
for å sikre informasjon til HPE ES knyttet til behov for påfyll av kompetanse og 
kompetanseoverføring.  
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6. Utsendelse av brev om reservasjonsrett, overføringsbrev m.m.  

Brev er utsendt med forbehold om styrets godkjenning av overdragelsen. Frist for utøvelse av 
reservasjonsretten er satt til 30. mars 2017.  

7. Utsjekksliste for signering av alle ansatte i omfang og prosess for å sikre at dette gjøres er 
utarbeidet  

Utsjekksliste og prosess for å sikre signering og ansvarlige er under utarbeidelse og vil være klar til 
overføringsdato.  

2.3. Informasjonssikkerhet 
8. Risikovurdering for å verifisere at leverandøren møter kravene knyttet til informasjonssikkerhet 
og at risikonivået tilknyttet TMO ikke øker er gjennomført (CT-SEC-TRV-01) 

Overordnet status: Under arbeid, på plan. 

Aktiviteter: 

- Landvurdering Bulgaria -> Ferdig. Vurdering av landrisiko for Bulgaria tilsluttet i Security 
Board. 

- Vurdering P71 Temp. solution -> Ferdig. Vurdering av oppsett av midlertidig løsning tilsluttet i 
Security Board. 

- Vurdering av Bulgaria CMO -> Avventer beslutning. Vurdering sendt Security Board som 
holdes på fredag. 

- Vurdering av Bulgaria TMO -> Ikke påbegynt. Avventer til Bulgaria CMO er avklart på fredag. 

- TMO RV -> Under arbeid. Audit i/av Bulgaria, som gjennomføres fredag/mandag, inngår i 
dette arbeidet. 

-             P81 -> Under arbeid. Gapanalyse gjennomført. Jobber med plan for lukking av gapene som 
ble funnet.  

9. Sikkerhetsnivå på tjenestene er vurdert og risikoreduserende tiltak nødvendig før overføring av 
ansvar knyttet til databehandling er implementert (CT-SEC-TRV-02) 

Overordnet status: Under arbeid, på plan. 

Status på aktiviteter: 

- Arbeidet gjennomføres i prosjekt P85 «Tactical Security TMO Fixes». Dette er konsortiets 
TMO RV. 

- Under arbeid. Gapanalyse gjennomført, jobber med lukking (og plan for) lukking av gap. 
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2.4. Drift og leveranser 
10. Beredskapsplan er oppdatert og beredskapsøvelse gjennomført 
Beredskapsplan for VO Produksjon versjon 2.7 er til godkjenning. Denne ivaretar berøringspunktene 
mot HPE ES. Det er ikke behov for å endre på Strategisk beredskapsplan for Sykehuspartner HF, da 
denne ikke har betydning for SCD. Planleggingen av beredskapsøvelsen 6. april går i henhold til plan.  

11. ORR gjennomført og godkjent i henhold til kontrakten (4D_T1-P19 Transfer of Ops Resp.) 
Ferdigstillelse av ORR 
Operational Readiness Review (ORR) sjekkliste med tilhørende akseptansekriterier og prosesser er 
ferdig utarbeidet fra iMod programmet. Testplaner og ressursallokeringer både fra HPE ES og 
Sykehuspartner HF er under implementering. UAT (user acceptance testing) i de enkelte 
delprosjektene startes uke 12. Dette er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan.  

12. Bekreftelse av overføring av kompetanse foreligger (P08) 
Knowledge Transfer (KT) sjekkliste med tilhørende akseptansekriterier og prosesser er ferdig 
utarbeidet fra iMod programmet. Testplaner og ressursallokeringer både fra HPE ES og 
Sykehuspartner HF er under implementering og KT starter i uke 12. Dette er noe forsinket i forhold til 
opprinnelig plan.   

13. Nødvendige tilpasninger i Sykehuspartner HF er gjennomført og verifisert (organisasjon 
tilpasset, prosesser implementert, opplæring gjennomført) 
Forberedelser i hvert enkelt virksomhetsområde (VO) mot SCD pågår for fullt, og hvert VO er 
ansvarlig for å ha en «Go to green» plan for sine kritiske SCD aktiviteter (fokusområder). Hvert VO 
har siden januar rapportert status ukentlig på sine fokusområder til OLG, og gjennomgående har flere 
og flere fokusområder beveget seg mot grønt i løpet av denne perioden. 

Nødvendige tilpasninger av organisasjonen for å understøtte «Plan-build-run» er for en stor del 
gjennomført. Resterende mindre tilpasninger skal etter plan være gjennomført før 1.5. 

Alle kritiske prosesser for SCD er definert og forankret i organisasjonen. Det gjenstår noe avklaring 
rundt enkeltroller som inngår i de nye prosessene og bemanning av disse. 

Opplæring er igangsatt, og det er planlagt et opplæringsløp fram mot SCD som skal sikre tilstrekkelig 
kompetanse på rett sted i organisasjonen. Det er et stramt tidsløp som avhenger av at alt 
opplæringsmateriale blir ferdigstilt i løpet av uke 12 og 13. Verktøy og verktøyintegrasjoner er på 
dette tidspunkt ikke ferdigstilt, dette utgjør en risiko. 

Status opplæringsløp: 

• Alle sluttbrukere er invitert til klasseromsundervisning og e-læring i prosesser og verktøy for 
målgruppene 

• 75 superbrukere har gjennomført første superbruker-samling, og er innkalt til egne 
superbrukerkurs 

• Deltagelse på og gjennomføring av opplæring blir loggført, de som ikke tar nødvendig 
opplæring vil bli fulgt opp av nærmeste leder 

• Engelskopplæring av kundeservice og driftssenter er igangsatt 
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• Basisopplæring i form av ITIL grunninnføring og terminologi tilgjengeliggjort via intranettet 
• 105 ledere har gjennomført opplæring i kontrakt med HPE ES pr. 14. mars, 62 deltagere har 

deltatt i fordypningskurs 
• Videre fram mot SCD er det planlagt: 

o 11 superbrukerkurs 
o Ca. 50 klasseromskurs satt opp for sluttbrukere 

14. Risikoanalyse knyttet til sikker og stabil drift er gjennomført og vurdert akseptabel 
Risikoanalyse knyttet til sikker og stabil drift skal gjøres gjennom ORR. Ansvarlig for Sykehuspartner 
ORR vil sende status og vurdering i forhold til «Go-no-go» 1. april, 12. april, og 26. april for SCD. 

Sykehuspartner HF har sin egen ORR ut over det som ligger i iMods P19. Denne fokuserer på at 
Sykehuspartner HF får levert kontinuerlig sikker og stabil drift. ORR i Sykehuspartner HF 
gjennomføres ved: 

• Prosjektene i iMod og Fremtidens Sykehuspartner (FSP) kvitterer ut sine leveranser  
• Virksomhetsområder (Go to green liste) og avdelinger i Sykehuspartner HF kvitterer ut sine 

oppgaver 
• Vurdering fra HPE ES driftsorganisasjon 
• Egne Start-til-slutt brukstilfelle (usecaser) for å verifisere reell prosessflyt og rolleforståelse 

innad i Sykehuspartner HF og mot HPE ES 
• Utarbeider en ROS basert på funn/restanser i ORR aktivitetene/leveranser over 
• Planlegger og kjører en «Early Life Support (ELS)» ved SCD basert på funn fra tidligere 

punkter 

Status nå er at aktivitetene er i gang, og leveranser/resultater fra prosjekter begynner å komme inn. 
Brukstilfelle er planlagt og kjøring av disse internt i Sykehuspartner HF starter i uke 13.  

ORR vil få inn resultater fra prosjekter og brukstilfelle helt frem til SCD, og ROS og ELS vil følgelig 
være dynamisk helt frem til SCD og i perioden videre mot sommeren. 

15. Risikoanalyse knyttet til leveranseevne er gjennomført og vurdert akseptabel 
Under planlegging. Risikoanalysen vil gå lengre frem i tid enn SCD.  Leveranseevnen vil bli påvirket av 
hvor godt prosessforståelsen er i Sykehuspartner HF, hvordan rollene ivaretas fra 1. mai, 
Sykehuspartner HF sin evne til samarbeid med HPE ES om tilbud, planlegging og leveranse, samt 
gjennomstrømming i leveransekjeden. Her blir spesielt designfabrikk og ROS-fabrikk pekt på som 
potensielle flaskehalser. Hvorvidt sikker og stabil drift blir gjennomført uten ekstra ressurspådrag, det 
vil si at leveransekapasiteten er tilgjengelig, må sees i sammenheng med leveranseevnen. 

16. Ekstern kvalitetssikring av prosessen knyttet til virksomhetsoverdragelsen er gjennomført og 
vurdert akseptabel 

Ekstern kvalitetssikring pågår og omfatter følgende forhold; 

• Verifikasjon av overordnet tilnærming og metode for overføring av IKT driftsansvaret 
• Etablering av overordnede kontrollpunkter og kriterier for trygg og sikker overføring av 

ansvaret (ferdig) 
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• Kvalitetssikring av samlet plan for transisjon 

Ekstern kvalitetssikring gjennomføres av EY og vurdering vil inngå som en del av underlaget til iMod 
programstyret. 

2.5. Kontrakt og økonomi 
17. Økonomisk risiko vurdert og funnet akseptabel 

En utsettelse av SCD vil i utgangspunktet forskyve Sykehuspartner HF sine driftsmessige forpliktelser 
(driftspris fra HPE ES) til et senere tidspunkt. Dette må dog avklares og gjensidig godkjennes av begge 
parter, og kan medføre at HPE ES krever ekstra kompensasjon for forsinkelsen. I tillegg vil det kunne 
påløpe ekstra kostnader knyttet til prosjekter i perioden. En utsettelse av tidspunkt for 
virksomhetsoverdragelsen vil kunne ha følgende økonomiske konsekvenser: 

1. Dagens kostnadsbase knyttet til drift av IKT infrastruktur videreføres – Dette gir en høyere 
likviditetsmessig pådrag for Sykehuspartner HF totalt sett. For en kortere periode vil dette 
isolert sett gi en lavere driftskostnad dersom man ser bort fra resultateffekt av avskrivninger, 
vedlikehold, re-investeringer og nyinvesteringer samt andre driftsmessige konsekvenser av å 
utsette SCD. 

2. Sykehuspartner HF vil ha ansvar for vedlikehold og reinvesteringer på dagens IKT 
infrastruktur – At SCD utsettes innebærer at Sykehuspartner HF må ta ansvar for vedlikehold 
og reinvesteringer som vil øke kostnaden på Sykehuspartner HF sin side. En kortvarig 
utsettelse antas ikke å øke kostnaden vesentlig for Sykehuspartner HF. 

3. Sykehuspartner HF vil ha ansvar for gjennomføring av nyinvesteringer/nyutvikling av 
tjenester/løsninger som følge av at tidspunkt for ibruktakelse av FMO tjenester utsettes – 
At SCD utsettes innebærer at Sykehuspartner HF må ta ansvar for utvikling og drift av 
endringer som følge av helseforetakenes behov og vil kunne drive Sykehuspartner HF sine 
kostnader både på kort og lang sikt. En kortvarig utsettelse antas ikke å øke kostnaden 
vesentlig for Sykehuspartner HF. 

4. Kapasitet knyttet til ressurser som ikke takker ja til å inngå i virksomhetsoverdragelsen vil 
kunne måtte erstattes i perioden før HPE ES overtar driftsansvaret – Ressurser som var en 
del av opprinnelig omfang som enten har sluttet, er i oppsigelse, eller som bruker 
reservasjonsretten, vil kunne måtte erstattes i perioden før HPE ES overtar driftsansvaret. 

5. Transisjonskostnaden vil kunne øke som følge av at modernisering pågår over en lengre 
periode – En utsettelse av SCD vil kunne medføre at transisjonsriggen må holdes oppe over 
en lengre periode enn forutsatt både hos HPE ES og Sykehuspartner HF, noe som vil kunne gi 
en økt kostnad. 

6. HPE ES vil kunne kreve kompensasjon for forsinket oppstart knyttet til drift – Ved en 
utsettelse av SCD vil HPE ES kunne hevde at dette medfører økonomiske tap og vil kunne 
kreve kompensasjon for forsinket oppstart av TMO og FMO. 

 

18. Kontraktsmessige forhold knyttet til virksomhetsoverdragelsen er ivaretatt og 
kontraktsmessig risiko er vurdert og funnet akseptabel  
Se vedlegg 3 – u.off. – Off.l. §23 
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19. Overføring av avtalen til HPE ES er gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverk, finansiell 
risiko er vurdert og funnet akseptabel 
Se vedlegg 3 – u.off. – Off.l. §23 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
Administrerende direktør anbefaler at status iMod godkjennes. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Det vises til tidligere saker angående eksternt partnerskap innen infrastruktur. Kontrakt ble 
signert 14. oktober 2016 og implementering av avtalen er igangsatt. 
 
Det gis en orientering om overordnet status på pågående aktiviteter. Ytterligere detaljer gis 
i saksvedlegget, og som en del av presentasjonen i møtet. 
 
 
2.1 Hva saken gjelder 
Status og fremdrift har stabilisert seg i siste periode, men alle aktiviteter knyttet til 
virksomhetsoverdragelsen i perioden frem mot 1.mai er under særskilt oppfølging. 
 
Flere aktiviteter relatert til virksomhetsoverdragelsen ligger fortsatt på kritisk linje og det er 
iverksatt en rekke tiltak både hos HPE og Sykehuspartner HF for å håndtere risiko. Siden 
forrige rapportering har programmet sett en positiv effekt av flere tiltak og fremdrift på 
konkrete leveranser. På bakgrunn av de iverksatte tiltak vurderes det som realistisk å nå 
milepælen for virksomhetsoverdragelsen 1.mai. Virksomhetsoverdragelsen og kriterier 
knyttet til denne fremlegges som egen sak (sak 025-2017).  
 
Overordnet rekkefølgeplan for moderniseringen er nå godkjent av alle foretak og 
detaljplanlegging påbegynnes i samarbeid med de foretakene som ligger først i planen. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Programmets forsinkelser og utviklingen av risikobildet knyttet til virksomhetsoverdragelsen 
er fortsatt krevende. Bemanningen er nå styrket ytterligere på HPE sin side for å 
gjennomføre kompetanseoverføring og klargjøring, samt at underleverandører er brakt 
tettere inn i programmet. Risikovurderingene som gjøres løpende i programmet preges av 
fokuset på virksomhetsoverdragelsen. Risikobildet knyttet til virksomhetsoverdragelsen 
vurderes ikke å påvirke programmets målsetting om fullført modernisering innen utgangen 
av 2019. 
 
Det at programmet er i en situasjon hvor mer må gjøres på kortere tid utfordrer også 
Sykehuspartner HF i gjennomføringen. Det legges større tidspress på beslutninger og 
avklaringer, og det blir kortere tid til å tilpasse og forberede organisasjonen for det som blir 
driftsmodellen fra 1.mai. 
 
Det er viktig å ivareta kontraktuelle rettigheter knyttet til de endringer dette 
medfører slik at ikke Sykehuspartner HF blir sittende med økt økonomisk risiko og ansvar 
som et resultat av den krevende situasjonen som har oppstått. 
 
Brev om reservasjonsrett ble sendt ut til alle ansatte i omfang 15. mars. Brevene inneholder 
et forbehold om endelig godkjenning av virksomhetsoverdragelsen. Forbeholdet er vurdert 
juridisk og ivaretar både Sykehuspartner HFs behov for en eventuell utsettelse og de 
ansattes rettigheter. 
 
Arbeidsmengden knyttet til styring, oppfølging og rapportering i programmet er stort og 
tiltagende. Det vil være et økende behov for en tett oppfølging fremover mot 
virksomhetsoverdragelsen og videre når moderniseringen starter ute hos foretakene. 

________________________________________________ 
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Programledelsen jobber med tiltak for styrking av programorganisasjonen innenfor styring og 
oppfølging for å sikre målsettingen med avtalen. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – iMod utdrag fra statusrapport til programstyret 
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INNLEDNING 
 
Statusrapporten gir en oversikt over status og fremdrift pr. 17. mars 2017, samt status økonomi 
pr. 28.februar 2017.  
   

OVERORDNET STATUS 
 

Hovedpunkter 
Overordnet status på programmet er fortsatt gult. Flere aktiviteter relatert til 
virksomhetsoverdragelsen ligger fortsatt på kritisk linje og det er iverksatt en rekke tiltak både 
hos HPE og Sykehuspartner HF for å håndtere risiko. Siden forrige rapportering har programmet 
sett en positiv effekt av flere tiltak og fremdrift på konkrete leveranser. Brev om reservasjonsrett 
ble sendt ut 15. mars til ansatte i omfang ihht. plan. Status på fremdrift er endret fra rød til gul. 
Risiko vil fortsatt rapporteres som rød mest sannsynlig inntil man har gjennomført en vellykket 
virksomhetsoverdragelse 1. mai. 
 
De vesentligste usikkerhets- og risikoområdene på rapporteringstidspunktet er; 
• Utvikling og tilpasninger av driftsverktøy og prosesser for samdrift fra 1.mai 

(virksomhetsoverdragelse) 
• Sikkerhetsgodkjenning av driftsløsning for EU/EØS (Bulgaria). Siden forrige 

rapporteringsperiode er landgodkjenning gjennomført, og godkjenning er gitt for oppsett av 
løsning for tjenestestyring fra Bulgaria. Det gjenstår sikkerhetsgodkjenning av de spesifikke 
driftsoppgavene og driftsløsning.  

• Godkjenning av løsningsdesign for tilgangsstyring og nettverk sonemodell. 
 
Det er iverksatt flere tiltak for å sikre virksomhetsoverdragelsen pr. 1. mai; 
• Revidert implementeringsplan er etablert 
• Omfanget på prosess og verktøy er besluttet delt opp i to del-leveranser hhv 1. mai og 15. 

juni 
• Leveransen til 1. mai prioriteres inn mot de viktigste prosessene – Change, Incident og 

Config 
• HPE har styrket sin prosjektorganisasjon vesentlig 
• HPE har brakt sine underleverandører på verktøysiden til å sitte i Norge 

• Det er etablert «War room» operasjon og status rapporteres til programdirektør og ledelse 
i Sykehuspartner HF og HPE på daglig basis 

• Det gjennomføres ledelsesgjennomgang av alle prosjekter ukentlig 
 
På bakgrunn av de iverksatte tiltak vurderes det som fortsatt realistisk å nå milepælen for 
virksomhetsoverdragelsen 1.mai, men det er ingen slakk i planen slik den nå foreligger. 
 
Innen telekom pågår avklaringer på kontraktuelt omfang for bygging av sentralbordløsning og 
unified communications (UC).  Fremtidige tjenester knyttet til sentralbordløsning og 
alarm/personsøk vil måtte spesifiseres i økt detalj før bygging av tjenestene kan iverksettes og 
kan få betydning for kontraktuelt omfang. Arbeidet med replanlegging har god fremdrift og det 
forventes at en anbefaling kan legges frem for programstyret i april/mai. 
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Master Roll-Out planen ble sendt til endelig godkjenning i helseforetakene gjennom HF SPOC-
ene (Helseforetak Single-Point-of-Contact) den 27. januar med frist for godkjenning den 15. 
februar. Alle foretak har gitt sin godkjenning. 
 
På tross av de rapporterte forsinkelsene vurderes disse ikke å ha konsekvenser for samlet 
fremdrift for fullført modernisering innen 31/10-2019. 
 
 

Vurdering 
Programmets forsinkelser og utviklingen av risikobildet knyttet til virksomhetsoverdragelsen er 
fortsatt bekymringsfullt. Siden forrige rapportering er det avdekket nye forhold hvor HPE har 
måtte iverksette korrigerende tiltak. Bemanningen styrkes ytterligere på HPE sin side for å 
gjennomføre kompetanseoverføring og underleverandører er brakt tettere inn i programmet. 
 
Det at programmet er i en situasjon hvor mer må gjøres på kortere tid utfordrer også 
Sykehuspartner HF sin rolle i gjennomføringen. Det legges større tidspress på beslutninger og 
avklaringer, og det blir kortere tid til å tilpasse og forberede organisasjonen for det som blir 
driftsmodellen fra 1.mai. Sykehuspartner HF bidrar også mer enn det som har vært forutsatt, 
blant annet setter Sykehuspartner HF nå opp nødvendige servere for HPE sin midlertidige 
driftsløsning. 
 
Det blir viktig for oss å ivareta våre kontraktuelle rettigheter knyttet til de endringer dette 
medfører slik at ikke Sykehuspartner HF bli sittende med økt økonomisk risiko og ansvar som et 
resultat av den krevende situasjonen som har oppstått.  
 
Prosessene knyttet til HR har hatt fremdrift ihht. planen. Brev om reservasjonsrett ble sendt ut til 
alle ansatte i omfang som planlagt 15.mars. Brevene inneholder et forbehold om endelig 
godkjenning av virksomhetsoverdragelsen. Forbeholdet er vurdert juridisk og ivaretar både 
Sykehuspartner HFs behov for en eventuell utsettelse og de ansattes rettigheter. 
 
Arbeidsmengden knyttet til styring, oppfølging og rapportering i programmet er stort og 
tiltagende. Det vil være et økende behov for en tett oppfølging fremover mot 
virksomhetsoverdragelsen og videre når moderniseringen starter ute hos foretakene.  
 
Overordnet er status og fremdrift ikke som ønsket.  Siden forrige rapportering har det vært en 
positiv utvikling, men alle aktiviteter knyttet til virksomhetsoverdragelsen vil i perioden frem 
mot 1.mai fortsatt kreve forsterket oppfølging og økt innsats. 
 
Programledelsen jobber med tiltak for styrking av programorganisasjonen mht. styring og 
oppfølging for å sikre målsettingen med avtalen. 
 
 

STATUS HOVEDPROSJEKTER 
 

A00 Program management 

• Prosjektet ivaretar løpende programledelse og er ansvarlig for å definere og implementere 
styring av hele iMod programmet i tett samarbeid med HPE.  
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• Det vil være et økende behov for en tett oppfølging fremover mot 
virksomhetsoverdragelsen og når moderniseringen starter ute hos foretakene. 
Programledelsen er i ferd med å styrke programkontoret med ytterligere 1-2 ressurser. 

 

A01 Contract Management 

• Contract Management har i hovedsak levert som planlagt pr. februar.  
• Det rapporteres en forsinkelse i delprosjektet som jobber med tredjepartsavtaler. Planer 

og alternative metoder for å forhindre operasjonell påvirkning på SCD er på plass.   
• Innen Kontraktstyring er rutiner for oppfølging av kontrakt er utarbeidet og vedlikeholdes 

i samarbeid med strategisk partner.  
• Grunnet forsinkelser i Transition generelt er det besluttet å gjennomføre tiltak for å nå 

SCD operasjonelt og utsette kommersiell/ kontraktuell behandling. Dette gjelder innen 
verktøy og prosess. 
 

A02 Transition 
Det er gjennomført en «kritisk linje analyse» som synliggjør at det totale leveranseomfanget av 
Transition må deles opp for å sikre kvalitet på de leveransene som må være på plass for at HPE 
kan overta ansvaret 1.5.2017.  

• Det er etablert Transition war room operasjon og status rapporteres til programledelsen  
og HPE på daglig basis. Pr dags dato er «overordnet» status satt til gul iht. omforent 
forståelse etablert i de daglige war room møtene. Dette betyr at planen frem til 1. mai 
med redusert omfang fortsatt vurderes gjennomførbar. 

• Fremdrift er satt til rød da man ikke vil ferdigstille det totale omfanget av Transition. 
Dette betyr at leveranser som ikke er kritisk ift. oppstart 1. mai vil måtte replanlegges og 
legges med sluttdato etter SCD. 

• Knowledge Transfer skal identifisere og håndtere kompetanseoverføring til HPE. 
Området omfatter ikke overføring av personer. Det er forsinkelser i prosjektleveransene 
og overordnet fremdrift rapporteres som gul. Det er startet en strukturert gjennomgang 
for å sikre at kritisk kompetanse og dokumentasjon er på plass slik at SCD kan 
gjennomføres iht. plan.  

 

A03 Service Management 

• Service Management prosjektet (inkl. Governance) omfatter etablering av 
samhandlingsmekanismene (prosesser og verktøy) og implementering av nødvendige 
tilpasninger i Sykehuspartner HF for å ta samhandlingsmekanismene i bruk, samt 
etablering av styringsmekanismer (beslutningsfora).   

• Prosjektet har god fremdrift på de fleste områder, men det har i perioden blitt avdekket 
utfordringer innenfor verktøytilpasninger.  
HPE/ Epicon har et svært omfattende arbeid å ferdigstille på kort tid, men melder at det 
skal være mulig. Tilpasningene som må gjøres i Sykehuspartner HF er under kontroll og 
nødvendige tilpasninger til SCD er realistisk å få på plass.  

• Omfanget av opplæring i ny samhandlingsmodell i Sykehuspartner HF er større enn hva 
som praktisk sett lar seg gjennomføre med god kvalitet innen SCD. Det er svært kort tid 
fra nye løsninger er tilgjengelig til opplæring skal være gjennomført. Sannsynligheten for 
at opplæringen vil strekke seg noe etter SCD er stor. Opplæringsløpet vil prioritere 
opplæring relatert til sikker og stabil drift først slik at dette er ivaretatt innen SCD.  
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A04 Architecture and Security 

• Prosjektet skal støtte resten av iMod-prosjektene innen arkitektur, design og 
sikkerhetsområdene. Det innebærer å sette arkitekturføringer, etablere og drifte en 
designfabrikk, samt påse at regionale sikkerhetskrav og løsninger etableres og etterleves.  

• For å forenkle beslutningsprosessen i programmet knyttet til sikkerhetsgodkjenning, er 
området Sikkerhet i februar løftet opp som eget prosjekt og rapporterer nå direkte til 
iMod programleder.  

 

Sikkerhet 
iMod Security board er etablert.   

• Det er krevende med mange parallelle aktiviteter, dokumentasjon som må etterspørres og 
ferdigstilles sent og svært korte tidsfrister spesielt for leveranser innenfor Transition. Det 
etableres tettere samarbeid med de ulike prosjektene for å komme tidlig nok inn, og 
dermed kunne levere innenfor fristene prosjektene har. 

 
 

A05 Transformation 

• Overordnet status i Transformasjon er gul.  Prosjektet har i februar ikke levert i henhold 
til opprinnelig plan. Kvaliteten på mye av dokumentasjonen som er mottatt fra HPE er 
fortsatt for dårlig. Planleggingsfasen er i hovedsak over, men planleggingsarbeidet er 
ikke ferdig, og det er forsinkelser i flere av prosjektleveransene. Foreløpig mener HPE at 
byggeaktivitetene ikke blir forsinket. Konsekvensene for Sykehuspartner HF har så langt 
vært at planleggingsaktivitetene har tatt lenger tid og vært mer ressurskrevende enn 
opprinnelig planlagt. 

• Master Roll-out planen er nå godkjent av alle helseforetak.  
• I februar er det avholdt to møter med HF SPOC’ene og prosjektet har avholdt møte med 

IT-ledelsen ved Sunnaas sykehus som første foretak som skal rulle ut. Prosjektet er i 
dialog med Sunnaas og Sykehuset innlandet om oppstart av detaljplanlegging (kick-off).   

• Det er risiko for at helseforetak som må gjøre bygningsmessige tilpasninger allerede i 
2017 for å etterkomme krav til strøm, kjøling og kabling for ny infrastruktur ikke vil ha 
rom for dette innenfor sine budsjetter. Det ligger en usikkerhet i at estimert ressursinnsats 
knyttet til utrullingen på HF-ene, herunder applikasjonstilrettelegging og –migrering, 
ikke er tilstrekkelig.  

• Prognoser vil utarbeides fortløpende som en del av detaljplanlegging for det enkelte 
helseforetak. 

 
 
 

A09 Application migration 
Prosjekt Application Standardization and Consolidation startet opp under iMod 01.01.17, etter å 
ha gjennomført en konseptutredning under IMP.  
 
Prosjektet har følgende oppdrag:  
 Opprydning i applikasjonsporteføljen gjennom standardisering, konsolidering og 

sanering 
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• Prosjektet har gjennomført første samarbeidsmøte med Sunnaas om både rasjonalisering 
av applikasjoner og avstemming av applikasjonsporteføljen. Sunnaas ønsker at prosjektet 
legger frem insentiver om rasjonalisering. 

 

A10 IAM 
Prosjektet jobber for å erstatte utgående ressurser og å bemanne opp med nødvendige ressurser 
og kompetanse til å levere ihht plan for 2017. Prosjektet forventes ferdig oppbemannet innen 
31.3. 
 

SPESIELLE USIKKERHETS- OG RISIKOMRÅDER 
 
Programmets risikostyring foregår på flere nivåer og dimensjoner. Leverandørprosjektene 
registrerer risiko i Konsortiets risikoregister merket «Konsortiets risikoregister». Risikoer som 
ikke skal deles med Konsortiet, for eksempel kommersiell risiko for Helse Sør-Øst, føres i det 
interne risikoregisteret merket «iMod risikoregister». Rapportering til styret vil inkludere risiko 
fra begge registre. 
 
Risikobildet er fortsatt høyt. Det preges av at mange prosjekter ligger på kritisk linje, spesielt i 
transisjon, omfanget av haleaktiviteter etter SCD 1.5 er usikkert og av at det er flere forhold som 
krever avklaring. Tidspress kan blant annet føre til at suboptimale «High Level Design» blir 
godkjent og må omarbeides på et senere tidspunkt eller at kontraktuelle spørsmål må avklares i 
etterkant av at en aktivitet er gjennomført. 
 
Virksomhetsoverdragelse pr. 1. mai er programmet første viktige milepæl. Oppnåelse av 
milepælen har stor betydning for omdømmet og den videre moderniseringen i tråd med vedtatte 
plan. Risikobildet knyttet til virksomhetsoverdragelsen vurderes ikke å påvirke programmets 
målsetting om fullført modernisering innen utgangen av 2019. 
Overordnet risiko i forhold til programmets overordnede målsetting er uendret og knytter seg 
primært til følgende forhold: 
- Gjennomføring av moderniseringen på tid, kost og kvalitet 
- Regionens evne til standardisering på en felles infrastruktur 
- Helseforetakenes ibruktagelse av ny standard infrastruktur 
- Standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen 
       
Programmets vesentligste usikkerhets- og risikoområder vil bli nærmere gjennomgått i møtet.  

 
ØKONOMI 
 

Innledning 
Per 28.02.17 rapporterer programmet en prognose lik budsjett. Det belyses likevel noen områder 
som er vurdert i forhold til en eventuell prognoseendring. 
 
Det er identifisert risiko relatert til overholdelse av dato for virksomhetsoverdragelsen. Dette 
omfatter både forholdene at deler av omfanget av virksomhetsoverdragelsen er forskjøvet til 
15.6, risikoen for at 1.5 og 15.6 ikke overholdes og at totalkostnaden som følge av økt innsats for 
å overholde 1.5 og 15.6 kan medføre ekstra kostnader totalt sett. På nåværende tidspunkt kunne 
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det vært aktuelt å varsle prognoseendring som følge av risiko for merarbeid knyttet til å 
gjennomføre plan som følge av økt omfang og forskyving av deler av omfanget. Det er dog 
uklart om dette faktisk vil gi høyere kostnad totalt sett. Analyser og tiltak vil bli fulgt opp i ukene 
som kommer. Programmets vurdering er derfor at prognosen ikke endres, men at det varsles en 
risiko for økt behov.  
 
Transformasjonens planleggingsfase er nå i hovedsak avsluttet. Det er kun noen avsluttende 
planleggingsaktiviteter som gjenstår før master roll-out plan er klar. Totalt sett foreligger det en 
del forsinkelser i forhold til plan samtidig som det er brukt ressurser som forutsatt. Dette 
indikerer at verdiskapingen er litt bak ressursbruken. Programmets vurdering på nåværende 
tidspunkt er likevel at det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon som tilsier at dette vil føre til 
økte kostnader. Planleggingen har også synliggjort kompleksiteten i forhold til tilrettelegging og 
migrering av applikasjoner. Arbeidet med å vurdere totalt omfang av tilretteleggingskostnader og 
migreringskostnad samt gjennomføring av en vurdering opp mot det som er tildelt av rammer er 
ikke ferdigstilt, men det foreligger en usikkerhet om midlene som er avsatt til arbeidet ikke er 
tilstrekkelig. Dette arbeidet vil bli fulgt opp tett fra programledelsen side i tiden som kommer. 
 
 

Finansiell status  
 
Intern ressursbruk 
Det er påløpt mindre kostnader knyttet til internt ressursforbruk i programmet enn forutsatt per 
februar 2017. Dette skyldes hovedsakelig, som rapportert tidligere måneder, forsinket oppstart av 
programmet, i tillegg til tregere oppstart i en del av prosjektene enn forutsatt. Omfanget av 
prosjektleveransene er ikke endret, den forsinkede oppstarten gir kun en forskyving i tid, hvor 
kostnader er forventet påløpt på et senere tidspunkt. Totalt sett ligger iMod programmet ca. 27 
millioner kroner bak på ressursbruk i forhold til budsjett. Per januar var tilsvarende pådrag ca. 29 
bak budsjett. Det betyr at aktiviteten i februar er økende. Totalt sett ligger internt ressursbruk 
inkludert IAM ca. 31 MNOK bak budsjett. I tallene mangler en avsetning knyttet til eksterne 
konsulenter i A03 Service Management som beløper seg til 0,8 millioner kroner. Avsetningen vil 
bli ført kommende måned. 
 
Total prognose knyttet til interne kostnader for programmet opprettholdes i henhold til budsjett, 
til tross for underforbruket i de første månedene samt risikoen beskrevet under innledning. 
Underforbruk per februar er lagt som prognosekorreksjon i resterende måneder i 2017. 
 
HPE kostnader 
Påløpte kostnader omfatter avsetninger knyttet til kontraktuelle leveranser og mottatte faktura for 
deler av de godkjente leveransene. Totalt er det påløpt 51 millioner kroner mer enn budsjett. 
Dette er ikke et merforbruk, avviket fremkommer av to hovedårsaker.  

1. Det er gjort avsetninger for 4/6 av transisjonskostnaden som i sin helhet ligger i 
budsjettet på transisjonstidspunkt i mai 2017, totalt 122 millioner kroner inkl. mva. 
Prognosen for transisjonen er ikke endret. Det legges til at transisjonskostnadene er 
knyttet til flere av prosjektene i programmet, hvor hoveddelen av kostnaden ligger under 
prosjekt A03 Service Management. Periodiseringen av transisjonskostnadene er korrigert 
i oppdatert likviditetsprognose. Det presiseres at dette beløpet er inkludert merverdiavgift 
for den delen som er vurdert som investering.  
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2. Grunnet forsinkelser i leveranser fra HPE er det ikke avsatt i henhold til budsjett per 

28.02.2017. Forsinkede leveranser og avsetninger knyttet til disse beløper seg per 
28.02.2017 til 26 millioner kroner. Kostnaden er tatt inn prognosen. 

 
Total prognose for HPE kostnader opprettholdes som budsjett. 
 
 

Likviditetsprognose 
Av grafene under fremkommer likviditetsprognose for 2017 og per 2019. 
Likviditetsprognosen i programmet er per 28.02.2017 vurdert lik prognosen for påløpte 
prosjektkostnader, med unntak av avsetningene som føres knyttet til transisjonen (122 millioner 
kroner inkl. mva.) som i sin helhet ligger ved transisjonstidspunkt i mai 2017. 
 
Første graf synliggjør faktisk pådrag og prognose mot budsjett akkumulert for 2016/17, mens 
den andre grafen viser faktisk pådrag og prognose mot budsjett akkumulert til og med 
31.12.2019. Totalen per 31.12.2019 viser ikke totalbudsjett og prognose for programmet, da det 
også ligger kostnader knyttet til HPE og Applikasjonsmigrering i 2020. 
 
Per tid synliggjør likviditetsprognosen et avvik mellom akkumulert faktisk/prognose og 
akkumulert budsjett i 2017 med ca. 28 millioner kroner. Avviket skyldes hovedsakelig en 
forskyvning knyttet til HPE kostnader. Enkelte delleveranser som er budsjettert i 2017 har blitt 
flyttet til 2018. Dette gjelder i hovedsak prosjektene A08 Telecom og A05 Hosting. Totalt for 
hele perioden er prognosen lik budsjett for HPE kostnadene.  
 
 

 
 
 

GEVINSTREALISERING 
Innledning 
Gevinstrealiseringsarbeidet er et løpende arbeid som vil pågå gjennom hele iMod programmet og 
etter at programmet er avsluttet. Det vil bli jobbet løpende med å identifisere og gjennomføre 
tiltak relatert til realisering av gevinster og håndtering av risiko. 
 
Statusrapporten gir en overordnet status på driverne for gevinstuttaket. 
 

Status gevinstuttak 
I forhold til realisering av gevinster er det fortsatt svært tidlig i gevinstrealiseringsperioden. Det 
gis derfor på nåværende tidspunkt en kort status på gevinstområdene.  
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A) Transisjon  
Det er rapportert om noen forhold som vil kunne forsinke transisjonen og/eller at deler av 
omfanget av arbeidet må gjennomføres etter at transisjonen er gjennomført.  
 HPE – Det er ikke indikert at det påløper vesentlig ekstra kostnader fra HPE knyttet til 

gjennomføring av transisjonen som helhet, men en forsinkelse medfører likevel en økt 
finansiell risiko. 

 Sykehuspartner HF – Det er indikert risiko for økte kostnader som følge av økt 
arbeidsmengde knyttet til gjennomføring av tiltak for å nå 1.5 og 15.6. Det er fortsatt ikke 
avklart om dette totalt sett vil gi økte kostnader og programmet endret derfor ikke 
prognosen, men vurderer det som en finansiell risiko. 

 
B) Transformasjon 
Det er rapportert om utfordringer knyttet til omfang og gjennomføring på telekomområdet uten 
at det er indikert om og hva dette eventuelt vil medføre av ekstrakostnader for Helse Sør-Øst. 
Transformasjonen ligger også bak på leveransesiden. Per tid er det beregnet at HPE har levert en 
verdi på 26 MNOK bak budsjett som følge av forsinkelser på leveranser. Sykehuspartner HF har 
nå en kjørefart på interne ressurser som planlagt, og per tid ligger verdiskapningen noe bak det 
som er forutsatt. Basert på tilgjengelig informasjon er programmets vurdering likevel at dette 
ikke vil medføre økte transformasjonskostnader. 
På Sykehuspartner HF sin side er det fortsatt uavklarte forhold knyttet til behov for ressursbruk 
til gjennomføring av transformasjonen som konsekvens av planleggingsfasen. Dette gjelder 
spesielt for applikasjonstilrettelegging og -migrering. 
 
Oppsummert 
 HPE – Det foreligger per tid ingen konkrete indikasjoner på at HPE kostnadene endres av 

betydning. 
 Sykehuspartner HF – Det foreligger per tid ingen konkrete estimater og eller adresserte 

behov på at økt behov ut over det som allerede er tatt hensyn til i budsjettet, men 
foreligger en usikkerhet knyttet til om budsjettet for tilrettelegging og migrering av 
applikasjoner er tilstrekkelig. 
 

C) Applikasjonsstandardisering og konsolidering (ASC) 
Prosjektforslag inkludert budsjett for ASC prosjektet ble lagt frem for og godkjent av 
programstyret 7. februar.  

 
D) TMO  
Forsinkelse av transisjonen kan medføre endringer i TMO priser. Det foreligger per tid ikke 
informasjon som tilsier at TMO kostnadene vil bli endret. 

 
E) FMO  
Forsinkelse av transisjonen kan medføre endringer i FMO konsum. Det foreligger per tid ikke 
informasjon som tilsier at FMO kostnadene vil bli endret. 

 
F) Fjerning av eksisterende kostnadsbase i Sykehuspartner HF: 
Status på gevinstområder 
 Overføring av ressurser er i henhold til plan. 
 Fjerning av avtale- og lisenskostnader – Forsinkelse i gjennomføring. Totalt omfang av 

avtaler som overføres avhenger blant annet av teknisk løsning og endelig beslutning 
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knyttet til utskifting/gjenbruk av hardware. Årsaken er at service og vedlikeholdsavtaler 
avhenger av hvem som faktisk eier de aktuelle hardware komponentene. 

 Fjerning av andre driftskostnader – Arbeid omfatter å fjerne driftskostnader knyttet til 
ressurser som overdras til HPE. Det gjennomføres forberedende tiltak for å iverksette 
dette arbeidet. 

G) Baseline – Det foreligger per tid ingen konkrete endringer i omfang eller underliggende 
forutsetninger. Baseline opprettholdes derfor som planlagt. 
 

 

ANDRE FORHOLD 
Samarbeid og samhandling 
Faste møter med HF SPOCene gjennomføres hver 14. dag. Tilbakemelding fra foretakene på 
disse møtene er så langt positiv. Detaljplanlegging av utrulling starter opp med de første 
foretakene primo mars. 
 
Arbeidet med utarbeidelse av utkast til leveranseavtale mellom Sykehuspartner HF og 
helseforetakene er påbegynt i tråd med føringer gitt i oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst 
RHF. 
 
Det er fortsatt en rekke avhengigheter opp mot gjeldende planverk i Digital fornying som må 
løpende avstemmes. Dette gjøres i faste koordineringsmøter mellom iMod og de funksjonelle 
programmene i Digital fornying.  
 
På driftssiden er det daglig koordinering mellom HPE og Sykehuspartner HF som jobber med 
detaljavklaringer knyttet til ansvarsoverføringen og hvordan organisasjonene forutsettes å 
samhandle etter virksomhetsoverdragelsen. Implementering av de absolutt nødvendige 
tilpasninger i rutiner, prosesser og verktøy som må være på plass prioriteres. 
 

Kommunikasjon 
Det er utarbeidet felles kommunikasjonsmateriale som spesielt skal adressere endringene for 
foretakene. En egen informasjonsside med ofte stilte spørsmål er etablert på intranettet til 
Sykehuspartner HF. Det er også tilgjengeliggjort informasjon på hjemmesiden til Sykehuspartner 
HF. 
 
Det orienteres løpende om planer og fremdrift i direktørmøtene i Helse Sør-Øst. Dette bidrar til 
god ledelsesmessig oppmerksomhet på de endringer som kommer.  
 
De funksjonelle programmene i Digital fornying er orientert om overordnede planer og holdes 
løpende oppdatert gjennom faste koordineringsmøter hver 3. uke. 
 
Kommunikasjon blir også med på Kick-off møtene med helseforetakene slik at man kan lage 
kommunikasjonsplaner i fellesskap for hver HF. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Sykehuspartner HF har over tid arbeidet med å få kontroll på lisenskostnadene og etablerte i 
2016 prosjektet Lisenser – tiltak for å utvikle lisensområdet, senere videreført i fase 2 
prosjektet Lisenskontroll. I saken gis en orientering om arbeidet i prosjektet, status og veien 
videre. Videre orienteres det om tiltak som er gjort i linjeorganisasjonen for å bedre 
kontrollen inntil mer permanente tiltak er på plass. 
 
Det innstilles 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 2016, orientert om status på disse områdene. Styret 
fattet 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".  

Styret ble orientert om arbeidet i styresak 026-2016 Lisensforvaltning. Prosjekt Lisenser 
leverte anbefalinger basert på beste praksis knyttet til å etablere prosesser og rutiner 
som sikrer styring av bruk av Software Assets og en revidert policy for lisensområdet. 
Ansvaret for lisensstyring ble i forbindelse med omorganiseringen av Sykehuspartner HF 
flyttet, og i den forbindelse ble fase 2 prosjekt Lisenskontroll etablert. 
 

I oppdrags- og bestillerdokumentet for Sykehuspartner HF for 2017 angis det at 
«Sykehuspartner skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. 
Sykehuspartner skal innen 1.5.2017 etablere plan for å sikre kontroll på og nedtak av de 
samlede lisenskostnadene.» 

Prosjekt Lisenskontroll fortsetter til utgangen av juni 2017 og vil ivareta oppdragsdokumentet 
samt levere på mandatet beskrevet nedenfor:  

• Etablere kontroll med lisensforvaltningen  

• Sikre forutsigbare lisenskostnader.  

• Understøtte Helse Sør-Østs strategiske plan for 2013-2020 med å understøtte 
strategisk partnerskap.  

• Etablere ny løsning for lisensadministrasjon innenfor Sykehuspartner HF sine 
økonomiske rammer, på bakgrunn av besluttet målbildet og løsningskonsept.  

 

Målbilde, løsningskonsept og fokusområder 
Basert på anbefalingene i fase 1 er det utarbeidet et målbilde og løsningskonsept for 
hvordan lisensene skal håndteres for å oppnå kontroll. Målbildet og løsningskonsept ble 
besluttet av prosjektets styringsgruppe 30. november 2016.  
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I løsningskonseptet ble følgende fokusområder og leveranser gjennomgått: 

1. 5 prosessområder ble anbefalt implementert 
2. Rollebeskrivelse og organisatorisk plassering 
3. Policy og forvaltningsdefinisjon 
4. Vurdere og eventuelt anskaffe verktøy for SAM (Software Asset Management) 

 

Ad 1 Prosessområder 
Det er valgt ut fem prosessområder som ikke har vært tilstrekkelig fundamentert og/eller 
dokumentert i Sykehuspartner HF med tanke på lisensforvaltning:  

- Application Licence Governance - sikre korrekt håndtering av forespørsler og 
behandlinger av programvare som faller utenom standardprogramvare. 

- Compliance - sikre jevnlig kontroll over faktisk bruk av programvare og riktig 
lisensiering, skape sporbarhet og etablere et datagrunnlag som kan vedlikeholdes og 
benyttes til strategiske valg og analyser. 

- Kontraktstyring – sikre at nye kontrakter og fornyelser baserer seg på dagens og 
fremtidens faktiske behov innenfor Sykehuspartner HF sitt ansvarsområde i 
foretaksgruppen.  

- Datahouse-keeping – sikre at grunnlagsdata som benyttes til å verifisere om 
Sykehuspartner HF er riktig lisensiert har god kvalitet. 

- Innkjøp – sikre at det kun anskaffes lisenser der dette er nødvendig, på riktig 
tidspunkt og i henhold til valgt strategi. 

Disse prosessområdene er nødvendige å behandle og arbeide med for å sikre at man evner 
å etablere en lisensforvaltning som fungerer over tid, og som gir de rollene som arbeider 
med lisensforvaltningen den nødvendige informasjonen og støtten i form av prosesser og 
verktøy for å skape ønskede resultater. 

Det har vært arbeidet med etablering av prosesser for de 5 ovennevnte prosessområder og 
tilhørende rutinebeskrivelser. De oppdaterte prosessbeskrivelsene ble godkjent i 
Styringsgruppen 6. mars 2017. Disse prosessene er i all hovedsak underprosesser til 
prosesser som blir utarbeidet i iMod-programmet, og vil følge implementeringsplanen til 
iMod-programmet og oppdateres der det avdekkes behov for dette.  

I en periode etter overlevering av driftsansvar til ekstern partner, HPE, gjennom iMod vil det 
være behov for en del midlertidige rutiner frem til ordinære rutiner er innført med større grad 
av automatisering. 

Ad 2 Rollebeskrivelse og organisatorisk plassering 
Det er besluttet å etablere en SAM faggruppe med SAM Manager som øverste leder. Denne 
faggruppen skal bestå av personer som jobber dedikert med lisensforvaltning. 

SAM Manager vil være prosesseier for faggruppen, og ansvarlig på det overordnede nivået. 
Denne rollen skal være en autoritet på området for programvarelisenser i Sykehuspartner 
HF.  I tillegg er det behov for operative lisensforvaltere – Prosess controllere.  

Status per medio mars 2017 er at to medarbeidere er besluttet overført til faggruppen. 
Videre er det utlyst to stillinger, SAM Manager og Lisensforvalter. Vi vurderer også 
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fortløpende om faggruppen bør styrkes ytterligere i tråd med målbildet. Inntil videre bekler 
en innleid ressurs deler av rollen som SAM Manager. 

Når det gjelder organisatorisk plassering, vil de fire ansatte bli organisert i 
virksomhetsområde Plan og styring, avdeling Kontraktsstyring med SAM Manager som en 
faglig leder. På den måten får fagfeltet høyere fokus og autoritet ettersom det etableres på 
et høyere nivå i organisasjonen noe som er i tråd med anbefaling fra Gartner. En sentral del 
av SAM Managers arbeid er å kommunisere viktigheten av lisensforvaltning som fagfelt til 
øvrige deler av organisasjonen. Det vil være en tett kommunikasjon og samarbeid mellom 
lisensforvaltere og kontraktsforvaltere. Lisensforvalterne vil bistå med sin lisenskunnskap 
ved forhandlinger av lisensavtaler inkludert reforhandling ved avtaleutløp. 

Ad 3 Policy og forvaltningsdefinisjon 
En av oppgavene til prosjektet Lisenskontroll er å utarbeide en policy for bruk av 
programvare i Helse Sør-Øst. Formålet med dette er å bidra til at alle ansatte i 
foretaksgruppen agerer innenfor de rammene som er satt og at regler og bestemmelser 
tilknyttet bruk av programvare overholdes. Det er utarbeidet forslag til policy for bruk av 
programvare som er godkjent i Sykehuspartner HFs ledelse 21. mars 2017. Policy vil 
fremlegges for direktørmøtet i Helse Sør-Øst for endelig beslutning. Policy vil deretter 
forankres og kommuniseres ut i Helse Sør-Øst i perioden fram til 1. mai. 

Det arbeides med forvaltningsdefinisjon som skal beskrive hva som skal forvaltes, i hvilke 
kategorier og i hvilken grad de ulike kategoriene skal berøres gjennom prosesser og 
aktiviteter. Kategoriene skal avspeile blant annet hvor hyppig og omfattende 
lisensforvaltningen skal utføres. I vurderingen av forvaltningskategori vil volum, risiko og 
kostnad være viktige faktorer for kategorisering. Forvaltningsdefinisjonen skal leveres som 
en del av prosjektet og SAM Manager vil være ansvarlig for at den implementeres i 
organisasjonen. 

Ad 4 Vurdere og eventuelt anskaffe verktøy for SAM 
Software Asset Management verktøy er en sentral komponent i forhold til å kunne 
administrere programvare som eiendel løpende i organisasjonen. Sykehuspartner HF er en 
svært kompleks organisasjon som vil ha behov for et avansert verktøy for å kunne få kontroll 
og det vil gi økte muligheter for optimalisering og nedtak av lisenskostnader. 

Sykehuspartner HF har anskaffet HP AM som er et «Asset Management» verktøy som også 
kan dekke SAM funksjoner. Det må utredes nærmere i hvilken grad dette verktøyet kan 
dekke de behov som Sykehuspartner HF har for administrasjon av lisenser. Styringsgruppen 
besluttet 6. mars 2017 at prosjektet, gjennom en pilot, skal gjøre en vurdering av i hvilken 
grad HP AM også kan dekke Sykehuspartner HFs behov som SAM verktøy. På bakgrunn av 
erfaringer fra dette og i takt med transformasjonen til FMO i iMod vil Sykehuspartner HF 
foreta en nærmere vurdering av utbygging av eksisterende verktøy eller behov for 
anskaffelse av supplerende SAM verktøy.  
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Tiltak i linjen 
For å sikre kontroll på lisensene på kort sikt er det etablert flere tiltak i linjen. Det er for 
eksempel innført månedlig rapportering og kvartalsvis lisensregnskap for den største 
leverandøren. Dette har resultert i økt bevissthet og kostnadsfokus i Sykehuspartner HF og 
større forutsigbarhet i forhold til kostnader for programvaren. Sykehuspartner HF bruker i 
tillegg en ekstern partner som kvalitetssikring ved ferdigstillelse av lisensregnskap, noe som 
reduserer risiko feilrapportering og underlisensiering. Videre er det utvidet bruk av HP AM 
som gir større grad av kontroll innenfor flere lisensområder.  
 

Revisjon 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF planlegger å revidere lisensområdet. Varsel ble 
mottatt 7. februar 2017 og revisjonen planlegges gjennomført i perioden fra mars til juni 
2017 med påfølgende rapportbehandling i styret. 
 
Bakgrunnen for Konsernrevisjonens gjennomgang er at det er store kostnader knyttet til 
lisensiert programvare og at Sykehuspartner HF har den sentrale forvaltningen og at tiltak er 
under etablering. 
 
Konsernrevisjonens forslag til mål for revisjonen er: 
 

Revisjonens mål er å vurdere om de planlagte tiltakene vil bidra til et helhetlig system for 
forvaltning av lisenser som vil sikre forutsigbarhet i lisensvolum og kostnader, og som 
bidrar til optimalisert lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen. 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Styrking av lisenskontrollen har vært et pågående arbeid over lengre tid både i linjen og i 
prosjektform. Tiltakene som er implementert i linjen har allerede gitt bedre kontroll på 
kostnadene innenfor de største lisensområdene slik at Sykehuspartner HF ikke gikk over 
budsjett i 2016.  
 
Videre er det arbeidet med implementering av HP AM som grunnlag for lisenskontroll. Det 
fortløpende prosessarbeid i Sykehuspartner HF styrker muligheten for å oppnå kontroll og 
kostnadsbesparelser.  
 
Prosjektet er i ferd med å ferdigstille rammeverket som skal danne grunnlag for 
lisenskontroll i parallell med at linjen styrkes for å kunne implementere rammeverket og 
oppnå kontroll på lisenser.  
 
Nye beslutningsfora som etableres i forbindelse med iMod fra 1. mai 2017 og utover vil bidra 
til bedre kontroll og styring av programvare som eiendel i Sykehuspartner HF. I henhold til 
prosessbeskrivelser og forvaltningsdefinisjon utarbeidet i Lisenskontrollprosjektet vil SAM 
faggruppen også delta i relevante beslutningsfora.  
 
Plan for videre arbeid for kontroll og nedtak av de samlede lisenskostnader er under 
utarbeidelse. 
 
Det er viktig å få på plass policy for programvare i foretaksgruppen og sikre etterlevelse av 
denne. Bevissthet hos alle medarbeiderne i foretaksgruppen rundt bruk av lisenser og 
kostnadene forbundet med dette vil bidra til bedre kontroll over lisensbruken. 
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Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF 
 
Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 
6. februar • Virksomhetsrapport 3. tertial 

2016 inkl. ROS 
• Tertialrapport 3. tertial 2016 

iMod 
• Årlig melding 
• Status iMod 
• Styringsdokument 

Infrastrukturmodernisering  

• Økonomisk langtidsplan  
•  Årsplan 2017  
• Høringssvar - NOU 2016: 

25 Organisering og 
styring av 
spesialisthelsetjenesten 

• Driftsorienteringer fra 
adm. direktør 

 

8. mars • Oppdrag og bestilling 2017 - 
Endrede vedtekter og 
protokoll fra foretaksmøte  
15. februar 2017 – 
Virksomhetsplan 2017 

• Virksomhetsrapport januar 
2017 

• Status iMod 
• Godkjenning 

prosjektdirektiver iMod 
• Prinsipper for levering eller 

utøking av tjenester til 
organisasjoner innenfor 
«sørge for»- ansvaret til Helse 
Sør-Øst 

• ROS beredskap 
• Valg av 

ansattrepresentanter til 
styret 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

• Styreseminar 

5. april • Årsregnskap og styrets 
beretning 2016 

• Virksomhetsrapport februar 
2017 

• Økonomisk langtidsplan 
2018-2021 

• Virksomhetsoverdragelse til 
HPE 

• Status iMod 
 

• Lisenskontroll 
• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

• Informasjons-
sikkerhet 

26. april • Godkjenning 
virksomhetsoverdragelse HPE 
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7. juni • Virksomhetsrapport 1. tertial 
2017 inkl. ROS 

• Virksomhetsrapport april 
2017 

• Tertialrapport 1. tertial 2017 
iMod 

• Møteplan for styret 2018 
• Status iMod 

 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  

 

30. august  • Virksomhetsrapport mai 2017 
• Virksomhetsrapport juni-juli 

2017 
• Protokoll fra Foretaksmøtet 

xx. juni 2017 
• Status iMod 

 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør 

 

11.-12. oktober • Virksomhetsrapport 2. tertial 
2017 inkl. ROS 

• Tertialrapport 2. tertial 2017 
iMod 

• Status iMod 
 

• Årsplan 2017  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  
• Budsjett 2018 status 

Styreseminar 

8. november 
(tentativt) 

   

6. desember • Virksomhetsrapport 
september 2017 

• Virksomhetsrapport pr. 
oktober 2017 

• Budsjett 2018 
• Status iMod 

• Ambisjoner og mål 2018 
• Årsplan 2018  
• Driftsorienteringer fra 

adm. direktør  
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 5. april 2017 
 
 
 

SAK NR 029-2017 
 
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 29. mars 2017 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
  

________________________________________________ 

Side 1 av 4 

 



 
 
Nr. Orientering 
1 Tjenesteavtale 2017 
2 Pågående eksterne revisjoner 
3 Nye policyer som del av Sykehuspartner HFs styringssystem 
4 Medieoppslag mars 2017 
5 Byggeplaner ved Oslo universitetssykehus 
 

1. Tjenesteavtaler for 2017 

Etter signering av 2016-avtalene høsten 2016, er det arbeidet videre med å få på plass 
tjenesteavtaler for 2017. 

Helse Sør-Øst RHF sendte 7. november en presisering av oppdraget til Sykehuspartner HF 
som er hensyntatt gjennom en løpende dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF, 
samt at sentrale punkter er lagt frem for Sykehuspartner HFs ledergruppe underveis. 

Siste gjennomgang og avklaring på utestående punkter ble foretatt i Regionalt IKT-
ledermøte 15. mars 2017. 

De vesentligste endringene i ny tjenesteavtale 2017 er: 

• Tydeliggjøring av prioriteringsmekanismene ut fra Sykehuspartner HFs økonomi- og 
ressurssituasjon og for øvrig i dialog med helseforetak i tråd med overordnede 
føringer for prioritering i foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF er eskaleringspunkt. 

• Tydeliggjøring av omtvistet endring, dvs. at Sykehuspartner HF for slike endringer vil 
starte arbeidet selv om den er omtvistet, men at det kun omfatter endringer som er i 
henhold til planlagte prioriteringer. 

• For HR-området er det kun snakk om oppdaterte og forbedrede tjenestebeskrivelser. 

Når det gjelder punktet om tydeliggjøring av hva som ligger innenfor SLA og hva som er 
fakturerbart, legges det ut fra avklaringen i siste regionale IKT-ledermøte opp til at det ikke 
gjøres endringer i avtaleteksten, men at dette vil tydeliggjøres i de nye og forenklede 
rutinene som Sykehuspartner HF legger opp til for å svare opp endringsanmodninger med 
endringsoverslag i dialog med helseforetakene. 

Øvrige punkter er det enighet om at vi tar videre inn i arbeidet med Tjenesteavtale 2018, 
også i lys av det pågående arbeidet med nye kundetjenester og ny tjenesteprismodell. 

Sykehuspartner HF utarbeider nå endelig endringslogg og gjør de siste avklaringer med 
hvert enkelt helseforetak, med intensjon om utsendelse til helseforetakene senest 30. mars. 
Det bør derfor ligge til rette for at tjenesteavtalene for 2017 er underskrevet innen 1. mai. 

2016-avtalen er forlenget frem til 1. mai 2017. 

 

2. Pågående eksterne revisjoner 

I uke 12 gjennomføres en periodisk revisjon for miljøstyring relatert til sertifisering i henhold 
til ISO 14001: 2004. Revisjonens mål er å bekrefte styringssystemets overensstemmelse 
med standardens krav, og fokusområdet er avhending av IKT-utstyr. Revisjonen 
gjennomføres av DnV GL. Dette er den andre periodiske revisjonen etter sertifiseringen i 
2015. 
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Som omtalt i sak 027-2017 «Orientering lisenskontroll» pågår det også en revisjon i regi av 
Konsernrevisjonen med tema forvaltning av programvarelisenser.  

 

3. Nye policyer som del av Sykehuspartner HFs styringssystem  

Som del av arbeidet med et helhetlig styringssystem, er det etablert retningslinjer som viser 
hvordan Sykehuspartner HF organiserer sine styrende dokumenter. Dette skal bidra til økt 
etterlevelse og ledelse helt ut ved at overordnede føringer gjenspeiles i hvordan 
arbeidsprosesser skal utføres. Hierarkiet består av tre nivåer i tillegg til eksternt 
styringsrammeverk; internt styringsrammeverk, prosesser og rutiner og støttedokumenter.  

En policy er del av internt styringsrammeverk som beskriver overordnede føringer og 
prinsipper som er førende for oppgaveutførelsen for alle i Sykehuspartner HF. Følgende 
virksomhetsovergripende policyer er så langt etablert: 

Kvalitetspolicy: 
I Sykehuspartner skal vi styre og lede vår virksomhet på en slik måte at vi leverer det vi sier 
vi skal levere, og at våre kunder, leverandører og oppdragsgiver opplever oss som en 
pålitelig partner. 

Risikopolicy:  
Risiko skal være kjent, eid, kommunisert og håndtert. 

Informasjonssikkerhet:  
Sykehuspartner skal kontinuerlig og systematisk arbeide for å forbedre 
informasjonssikkerheten, både internt og for våre oppdragsgivere. De strategiske føringene i 
sikkerhetsstrategien skal understøtte organisasjonens overordnede sikkerhetsmål, og 
gjelder for alle deler av informasjonsbehandlingen, både i egen forvaltning og i oppgaver 
som utføres som databehandler på vegne av behandlingsansvarlig. 

Beredskap: 
I Sykehuspartner er vi proaktive, forebyggende og systematiske i vårt beredskapsarbeid. 

Policy for bruk av programvare: 
All bruk av programvare skal være i tråd med strategiske og operasjonelle behov, være tillatt 
og i henhold til lisensavtaler og -regler. 

HMS og miljøpolicy: 
I Sykehuspartner skal vi arbeide aktivt for helsefremmende arbeidsplasser, samt forebygge 
ulykker og skade på indre og ytre miljø. Vi skal sikre en bærekraftig utvikling ved å ta et 
helhetlig ansvar for helse, miljø og sikkerhet. 
 
Innenfor informasjonssikkerhet gjennomføres det en kampanje frem mot påske med fokus 
på overholdelse av passordpolicy, der målet er et hver enkelt medarbeider aktivt skal 
bekrefte overfor administrerende direktør at de overholder denne. Dette bidrar til fokus på 
informasjonssikkerhet spesielt, men vil også bidra til økt bevissthet knyttet til policyer 
generelt. 
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4. Medieoppslag mars 2017 

I kjølvannet av at kontrakten med HPE ble frigitt 17. februar 2017 har det vært en rekke 
oppslag i Computerworld. Både Helse Sør-Øst RHF v/Thomas Bagley, Sykehuspartner HF 
v/Mariann Hornnes samt tillitsvalgte har blitt intervjuet i tillegg til anonyme kilder og to 
eksterne. 

Sikkerhet og prosessen med medarbeidere (informasjon, involvering og spesielt 
pensjonsrettigheter) som skal overføres har vært tema. Sakene vektes som både positive, 
nøytrale og negative. Titlene på sakene fremstår som mer tendensiøse enn det faktiske 
innholdet i artiklene. Oversikt over artikler med tittel: 
8. mars 2017; I samsvar med norsk lov og forskrift 
8. mars 2017; Hele toppledelsen burde få fyken! 
8. mars 2017; Hasard med helsedata 
8. mars 2017; Ansatte raser etter outsourcing-avtale 
14. mars 2017 Offshoring på grunn (leder) 
21. mars 2017; Ansatte føler seg dårlig behandlet 

Helseforetakene ble informert om oppslagene og mottok både gjennom iMod kontaktpunkt 
(SPOCer) og kommunikasjonsdirektører en artikkel som hadde som hensikt å unngå 
usikkerhet omkring sikkerhetsspørsmål i avtalen. 

 

5. Byggeplaner ved Oslo universitetssykehus 
Sykehuspartner har blitt kontaktet av Sykehusbygg HF knyttet til byggutviklingsplaner ved 
Oslo universitetssykehus HF (OUS). Sykehusbygg HF er engasjert av Helse Sør-Øst RHF 
for gjennomføring av Konsept- og Idefasene ved OUS.  Sykehuspartner HF har i denne 
omgang blitt bedt om å delta i konseptfasen med vurdering av/innspill på planer for IKT-
området i Konseptrapport Nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og Konseptrapport 
Regional sikkerhetsavdeling. Begge konseptene skal etter planen behandles i Helse Sør-Øst 
RHF sitt styre 15. juni 2017. 

Sykehuspartner HF har også blitt informert om behov for deltakelse inn i prosjektene som 
foreløpig er i idefase: Utbygging ved Aker sykehus og Utbygging ved Rikshospitalet som 
begge skal behandles i styremøte 15. juni 2017 for beslutning om oppstart konseptfase.  

Dersom Helse Sør-Øst RHF gir klarsignal for videre planlegging av alle de fire initiativene vil 
dette sammen med Nytt Drammenssykehus og Tønsbergprosjektet kreve en opptrapping av 
Sykehuspartner HFs deltakelse inn i IKT-området for byggeprosjekter allerede fra starten av 
2018. Sykehuspartner HF er i tett dialog med Sykehusbygg HF med tanke på hvordan man 
skal organisere sammensetningen av IKT-delen for byggeprosjektene på en mest mulig 
effektiv måte.  
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