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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021 
 
 
 

Sak 050-2021 
Sykehuspartner HF, kjernevirksomhet og kjernekompetanse 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til det fremlagte målbildet for fremtidig kjernevirksomhet og 

kjernekompetanse i Sykehuspartner HF. 
 

2. Styret ber Sykehuspartner HF om å konkretisere en plan for kompetanseutvikling i 
foretaket i tråd med målbildet. 
 
 

3. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HFs arbeid med kompetanseutvikling 
rapporteres som del av ordinære tertialrapporter for virksomheten i foretaksgruppen.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. april 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Sykehuspartner HF fikk i oppdrags- og bestillerdokument 2020 krav om å beskrive behov 
for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon innen første halvår 2020. Videre 
ble det stilt krav om at foretaksgruppen skulle være involvert i arbeidet og at resultatet skulle 
fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF.   
 
Styret i Sykehuspartner HF behandlet sak om kjernevirksomhet og kjernekompetanse i sak 
008-2021. Dokumentet hvor Sykehuspartner HF svarer på oppdraget og beskriver fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse legges i denne saken frem for behandling i styret i 
Helse Sør-Øst RHF.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet følgende enstemmige vedtak i sak 109-2019 
Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av leverandørmarkedet i programmet STIM: 

1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav om at 
helseforetaket skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen 
organisasjon. Hele helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig 
beslutning skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 

2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet 
STIM i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført 

 
Sykehuspartner HF fikk oppdraget i oppdrags- og bestillerdokument 2020.  Det ble stilt krav 
om at foretaksgruppen skulle være involvert i arbeidet og at resultatet skulle fremlegges for 
styret i Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet ble startet opp i 2020, men det har oppstått forsinkelser 
grunnet covid-19 pandemien.  
 
Sykehuspartner HF har gjennom 2020 involvert helseforetakene i arbeidet med egen 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Det er gjennomført flere arbeidsmøter med 
helseforetakenes teknologiledere, og det er gjennomført en høringsrunde hvor 
helseforetakene har fått anledning til å gi innspill på utkast til dokumentet som beskriver 
målbildet for Sykehuspartner HFs fremtidige kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 
Videre har saken vært diskutert i møte med alle de administrerende direktørene for 
helseforetakene i regionen.  
 
Det har også vært dialog mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF i perioden 
arbeidet i Sykehuspartner HF har foregått. 
 
Styret i Sykehuspartner HF behandlet i sak 008-2021, strategisk målbilde 2025 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 
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Overordnede utviklingstrekk 
I helsesektoren er det gjennom de siste tiårene innført et stort antall IKT-løsninger. 
Innføringen av IKT-løsninger har gjort at informasjonen i stadig økende grad registreres 
digitalt i stedet for på papir. Videre har innføringen av IKT-løsninger innenfor mange 
fagområder, for eksempel innenfor radiologi, effektivisert og forbedret helsetjenestene. 
Teknologi har gått fra å være et støtteområde innenfor helsesektoren, til å være en sentral 
og integrert del av helsetjenestene.  
 
I samfunnet for øvrig har digitaliseringen akselerert og resultatet av denne utviklingen er at 
befolkningen forventer at både kommersielle og offentlige aktører tilbyr gode digitale 
tjenester og brukeropplevelser. 
 
En konsekvens av digitaliseringen er at informasjon kan bli lettere tilgjengelig. Dette legger 
igjen et grunnlag for effektivisering av virksomheter og for nye tjenester. 
 
I parallell med økende grad av digitalisering er cyberkriminalitet blitt et økende problem. 
Ved at virksomheter er tilkoblet internett, er de eksponert for kriminelle aktører globalt. Det 
betyr at enhver internettilkoblet virksomhet, uansett størrelse, må beskytte seg mot globale 
profesjonelle aktører innenfor cyberkriminalitet. Desto mer sensitive data en virksomhet 
håndterer og desto større den kommersielle verdien av virksomheten er, desto mer 
attraktivt mål er virksomheten for cyberangrep. 
 
Et annet utviklingstrekk er utviklingen av skybaserte tjenester. Tidligere ble programvare 
utviklet for innstallering lokalt hos den enkelte virksomheten. Utover 90-tallet vokste det 
frem virksomheter som spesialiserte seg på å drifte andre virksomheters maskinvare og 
programvare. Dette utviklet seg videre utover 2000-tallet til at virksomheter kunne tilby 
fullverdige digitale tjenester, som for eksempel et økonomisystem, via internett («skyen»). I 
dag utvikles nesten all programvare for at de skal kunne leveres som skybaserte tjenester. 
 
Samtidig har Schrems II-dommen1 gjort at alle europeiske virksomheter må være mer 
forsiktige når det gjelder å bruke skybaserte tjenester som håndterer personopplysninger 
hvis tilbyder av skytjenesten er utenfor Europa. 
 
I takt med utviklingen av flere IKT-løsninger, øker også viktigheten av å kunne integrere 
digitale tjenester på en sikker og effektiv måte. Integrasjonskompetanse er blant annet 
viktig i forbindelse med tilkobling av medisinskteknisk utstyr til IKT-løsninger for 
utveksling av informasjon.  
 
Informasjonsutvekslingen vil øke, både innenfor Helse Sør-Øst som foretaksgruppe, og som 
en konsekvens av behovet for økt digital samhandling på tvers av regioner og på tvers av 
omsorgsnivåene. Dette er blant annet drevet av ambisjonen i Én innbygger én journal.  
 
Helse Sør-Øst har anskaffet en rekke regionale IKT-løsninger som brukes av helseforetakene 
i regionen. Noen eksempler på slike regionale løsninger er DIPS (pasientadministrasjon og 
pasientjournal), Metavision (kurve- og medikasjonssystem), Partus (fødejournal) og LVMS 
(laboratoriedatasystem). Disse systemene er anskaffet basert på omfattende funksjonelle 
kravspesifikasjoner, og brukes i dag av en stor andel av de ansatte i foretaksgruppen. 
  

                                                 
1 Se mer om Schrems II på: Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU/EØS er opphevet | Datatilsynet 

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/privacy-shield-avtalen-mellom-usa-og-eueos-er-opphevet/
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Universitetet i Oslo ved Institutt for informatikk har siden 2010 utført følgeforskning på 
digitaliseringen i Helse Sør-Øst. Denne forskningen har avdekket hva som er de største 
utfordringene med porteføljen av IKT-løsninger i foretaksgruppen. Utfordringene er knyttet 
til at det er begrensede muligheter til å gjøre endringer i løsningene og at løsningene er 
komplekse å integrere. Dersom brukerne ønsker endrede brukergrensesnitt eller ny 
funksjonalitet knyttet til informasjonen i en løsning, krever dette stort sett utvikling av 
løsningen hos leverandøren. En helt ny versjon av løsningen må deretter installeres og 
gjøres tilgjengelig for brukerne, noe som er en ressurs- og tidkrevende prosess. Effekten av 
dette er at helseforetakenes endringsevne blir sterkt begrenset. 
 
Et viktig tiltak som følgeforskningen har identifisert, er at de store regionale løsningene må 
få åpne tekniske grensesnitt slik at informasjon enklere kan leses og skrives til og fra disse 
løsningene på en sikker måte. På den måten vil det bli enklere å utvikle nye, såkalte lettvekts 
IKT-løsninger som utveksler informasjon med de regionale løsningene. Nye behov i 
helseforetakene vil dermed enklere kunne dekkes og endringsevnen vil øke. 
 
En annen driver for nye digitale tjenester og økt informasjonsutveksling er digital 
hjemmeoppfølging. Digital hjemmeoppfølging er sentral i den regionale utviklingsplanen for 
å bidra til en bærekraftig helsetjeneste og ikke minst for å oppfylle innbyggernes 
forventninger til digitale helsetjenester. 
 
Det er i kontekst av dette utviklingsbildet, Regionale utviklingsplan 2035 og regionale 
delstrategi for teknologiområdet, Sykehuspartner HF skal definere sitt målbilde for 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 
 
Sykehuspartner HFs strategisk målbilde 2025 
Sykehuspartner HF har definert sitt strategiske målbilde for 2025 som oppsummert i figur 1.  
 

 
Figur 1: Strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF 

 
Dette strategiske målbildet skal realiseres gjennom Sykehuspartner HFs kjernevirksomhet.  
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Fremtidig kjernevirksomhet  
Fremtidige kjernevirksomhet i Sykehuspartner HF er de tjenestene foretaket skal ha 
ansvaret for å levere til foretaksgruppen med egne medarbeidere eller ved bruk av 
markedet. Følgende tre områder er definert som kjernevirksomhet for Sykehuspartner HF 
fremover: 

1. Være tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer regionale og standardiserte 
fellestjenester. 

2. Sørge for at informasjon er tilgjengelig for dem som trenger det ved å legge til rette 
for sikker og sømløs samhandling og informasjonsdeling. 

3. Være katalysator for sykehusenes digitalisering – styrket samspill for å støtte 
helseforetakenes endringsbehov. 
 

Område 1 bygger godt opp under viktigheten av å kunne håndtere sammensatte leveranser 
fra flere tjenesteleverandører slik at de fremstår som en helhetlig og brukervennlig tjeneste 
for helseforetakene.  
I dette området ligger videreføring av forvaltning og drift av regionale fellestjenester, noe 
som er kritisk for helseforetakene. Sykehuspartner HF skal ha kompetanse og kapasitet som 
gir en sikker og stabil drift av IKT-tjenester, inkludert IKT-tjenester relatert til 
medisinskteknisk utstyr. 
Rollen som tjenestetilbyder av IKT-tjenester i foretaksgruppen inkluderer ansvaret for at 
tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet ivaretas i tjenestene som tilbys. 
Parallelt med videre drift av dagens datasentre, blir det viktig at Sykehuspartner HF i årene 
fremover kontinuerlig vurderer hva som er best egnet til å drifte i egne datasentre og hva 
som egner seg for drift av andre selskaper.   
 
Område 2 beskriver viktigheten av informasjonsdeling og samhandling mellom ulike 
aktører. Dette inkluderer blant annet deling av informasjon mellom helsepersonell på 
samme sykehus, på tvers av sykehus og regioner, på tvers av omsorgsnivå og med 
innbyggerne. Med systemer som er godt integrert, reduseres dobbeltregistrering av 
informasjon. Dette bidrar dermed til mer tid til pasientrettet arbeid for helsepersonell. 
Kompetanse og kapasitet om tjenestegrensesnitt mot fagapplikasjonene vil være viktig for å 
understøtte utvikling av nye såkalte lettvekts IKT-løsninger både for helsepersonell og 
innbyggere. 
Dette området beskriver også at Sykehuspartner HF skal gi verdiøkende bidrag ved å 
kombinere ulike datakilder, og legge til rette for økt tilgang til og bruk av data på tvers av 
ulike aktører på en sikker og brukervennlig måte.  
Integrasjon og datadeling vil spille en stadig mer sentral rolle i verdiskapningen i 
foretaksgruppen, se figur 2.  
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Figur 2: Tilrettelegging for datadeling og godt integrerte systemer er sentralt i Sykehuspartner HFs fremtidige 

kjernevirksomhet 

Område 3 beskriver Sykehuspartner HFs rolle som tilrettelegger for innovasjon og 
løsningsutvikling i helseforetakene. Dette inkluderer blant annet å legge til rette for at nye 
løsninger lar seg realisere på felles infrastruktur i foretaksgruppen. På denne måten vil 
Sykehuspartner HF bidra til at innovasjon som gjøres ved ett helseforetak enklere kan tas i 
bruk av de andre helseforetakene i regionen. Katalysatorrollen for videre digitalisering i 
helseforetakene skal Sykehuspartner HF realisere ved å kombinere sin teknologiske innsikt 
om infrastruktur og helseforetakenes IKT-løsninger med leverandørmarkedets 
spisskompetanse i grensesnittet mellom teknologi og klinikk.  
I dag er det en stor utfordring at helseforetakenes endringsevne svekkes av den store 
kompleksiteten som finnes i de tekniske integrasjonene mellom helseforetakenes IKT-
løsninger. Det er derfor viktig for katalysatorrollen at Sykehuspartner HF har kompetanse 
og kapasitet som gjør at de evner å forbedre og forenkle integrasjonslandskapet, jamfør 
område 2.   
 
Fremtidig kjernekompetanse  
Som felles tjenesteleverandør for foretaksgruppen vil Sykehuspartner HF bygge og 
videreutvikle fagmiljøer som skaper merverdi for helseforetakene og bygger opp under 
kjernevirksomheten.  
Sykehuspartner HF skal over tid effektivisere arbeidet med drift og forvaltning slik at en 
større andel av medarbeiderne brukes til å støtte endringsbehovene hos helseforetakene 
gjennom videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester.  
 
Ved utvikling og etablering av nye tjenester skal Sykehuspartner HF vurdere bruk av 
markedet. Dette blir et viktig bidrag for å øke samlet leveransekapasitet til helseforetakene. 
Leverandørmarkedet skal benyttes når det vurderes å være mest kostnadseffektivt og der 
det ikke er strategisk viktig å inneha kompetansen i Sykehuspartner HF, mens egne 
medarbeidere skal benyttes når det vurderes å gi størst merverdi. 
Et eksempel på et fagområde som er sterkt i Sykehuspartner HF i dag og som fortsatt skal 
videreutvikles er informasjonssikkerhet. 
Modellen vist i figur 3 vil Sykehuspartner HF bruke i operasjonaliseringen av intern 
kompetanseoppbygging og bruk av markedet. 
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Figur 3: Modell for å bygge intern kjernekompetanse, kompetansedreining og bruk av markedet 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør konstaterer at Sykehuspartner HF har utarbeidet et dokument 
som beskriver fremtidige kjernevirksomhet og kjernekompetanse i foretaket.  
Sykehuspartner HF er Helse Sør-Østs IKT-tjenesteleverandør og oppsummert støtter det 
beskrevne målbildet opp under foretaksgruppens IKT-behov de kommende årene. 
Beskrivelsen harmonerer med Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan, generelle 
utviklingstrekk og trender relatert til digitalisering, samtidig som den også forholder seg til 
dagens situasjon. Administrerende direktør konstaterer videre at Sykehuspartner HF har 
gjennomført en involverende prosess i arbeidet med kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse.  
  
Det er kombinasjonen av bruk av egne ressurser og bruk av markedet som i sum skal dekke 
IKT-behovene til helseforetakene. Helseforetakenes IKT-behov vil fortsette å øke i årene 
fremover og Sykehuspartner HF må derfor evne å øke den totale leveransekapasiteten.  
  
Utviklingen de neste årene medfører at Sykehuspartner HF skal slutte med enkelte av 
dagens oppgaver, samtidig som nye skal håndteres. Det betyr at medarbeidere må skaffe seg 
ny kunnskap for å kunne håndtere nye oppgaver. En dreining av Sykehuspartner HFs totale 
kompetanse fordrer en god plan for utvikling av medarbeidernes kompetanse. 
Administrerende direktør forutsetter derfor at Sykehuspartner HF legger til rette for en slik 
kompetanseutvikling til det beste for medarbeiderne og foretaksgruppen. Det er avgjørende 
at Sykehuspartner HF nå konkretiserer en plan for kompetanseutvikling i foretaket, slik at 
målet for fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse kan brukes aktivt i arbeidet med 
omstilling av Sykehuspartner HF de neste årene. Videre er det avgjørende at Helse Sør-Øst 
RHF følger opp dette arbeidet i Sykehuspartner HF. 
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Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til det fremlagte målbildet for 
fremtidige kjernevirksomhet og kjernekompetanse i Sykehuspartner HF. Videre anbefaler 
administrerende direktør at styret ber Sykehuspartner HF om å utarbeide en konkret plan 
for kompetanseutvikling i foretaket i tråd med målbildet. Endelig anbefaler administrerende 
direktør at styret legger til grunn at Sykehuspartner HFs arbeid med kompetanseutvikling 
rapporteres som del av ordinære tertialrapporter for virksomheten i foretaksgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg/lenker: 

• Styresak 008-2021 i Sykehuspartner HF: https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-
2021%20-%20Strategisk%20m%C3%A5lbilde%202025%20-
%20kjernevirksomhet%20og%20kjernekompetanse.pdf 

• Vedlegg til styresak 008-2021 i Sykehuspartner HF: 
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021-1%20-
%20Sykehuspartner%20HF%20-%20Kjernevirksomhet%20og%20kompetanse.pdf 

• Foreløpig protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 3. februar 2021:  
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/0%20-
%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2003.02.2021.pdf  

https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021%20-%20Strategisk%20m%C3%A5lbilde%202025%20-%20kjernevirksomhet%20og%20kjernekompetanse.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021%20-%20Strategisk%20m%C3%A5lbilde%202025%20-%20kjernevirksomhet%20og%20kjernekompetanse.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021%20-%20Strategisk%20m%C3%A5lbilde%202025%20-%20kjernevirksomhet%20og%20kjernekompetanse.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021-1%20-%20Sykehuspartner%20HF%20-%20Kjernevirksomhet%20og%20kompetanse.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021-1%20-%20Sykehuspartner%20HF%20-%20Kjernevirksomhet%20og%20kompetanse.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2003.02.2021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2003.02.2021.pdf
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