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0. Sammendrag 
I tråd med styrets vedtak i sak 67/ 2008 nr. 3 har prosjektet gjennomført videre utredning som 
forberedelse til etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT som en del av 
Sykehuspartner.  

Prosjektet har gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering i forhold til valg av modell for 
gjennomføring av virksomhetsoverdragelser, og anbefaler at virksomhetsoverdragelsene 
gjennomføres samlet for alle helseforetakene med bakgrunn fra Helse Øst samt 
Rikshospitalet. 

For helseforetak med bakgrunn fra Helse Sør, som tidligere har overdratt sin IKT- virksomhet 
til dagens Sykehuspartner IKT, vil etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT innebære 
endringer i ansvarsdeling, prosesser og rutiner i grensesnittet mot tjenesteleverandøren. 

Prosjektet har gjennomført en intern høring i form av et høringsnotat, en dialogkonferanse og 
senere anledning til etterfølgende skriftlig tilbakemelding. Resultatene av den interne 
høringen viser at det er stor grad av tilslutning til prosjektets vurderinger, inkludert 
anbefalingen om samlet virksomhetsoverdragelse.  

Prosjektet anbefaler prinsipper for styring av ny felles tjenesteleverandør for IKT som 
innebærer at det etableres tjenestepriser som inkluderer organisasjonskostnader/ overhead 
for etablerte tjenester. Det anbefales gjensidig forpliktende avtaler som gir forutsigbarhet i 
forhold til ytelser, kostnader og inntekter. Etablering av nye, eller vesentlig endring av 
tjenester, anbefales finansiert og gjennomført som prosjekter eid av premissgiver og 
underlagt krav til porteføljestyring i tråd med tidligere vedtak. 

Prosjektet har identifisert behov for etableringskostnader, og har i dette inkludert kostnader 
for etablering av organisasjon, gjennomføring av virksomhetsoverdragelser, utskifting av 
kritiske komponenter i infrastruktur og nødvendige omlegginger i forhold til 
sikkerhetsarkitektur slik at alle helseforetak skal kunne ta del i felles løsninger.  

Det er lagt til grunn at de tjenester som overtas videreføres i den stand de er for 2009. Det 
anbefales etablert en strategi og handlingsplan for videre utvikling av tjenesteleverandøren 
fra 2010.  

Prosjektet anbefaler at virksomhetsoverdragelsene gjennomføres pr. 1.6.2009, og har 
identifisert aktiviteter som må gjennomføres i perioden fra styrets vedtak 19.11.08 og fram til 
iverksettelse av virksomhetsoverdragelsene.  

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres, og prosjektet mener det er behov for å 
videreføre en prosjektorganisasjon ledet av RHF for å ivareta koordinering og framdrift i 
denne perioden. 

 

1. Innledning 

 

Helse Sør-Øst er inne i en stor omstillingsprosess hvor et av satsningsområdene er utvikling 
av fellesfunksjoner innen stab/ støtte. Styret besluttet i juni 2008, sak 67 nr. 3 at det skal 
etableres en felles enhet for leveranse av IKT- tjenester som en del av Sykehuspartner. I 
dette vedtaket la styret også premissene for etablering av en ny modell for organisering og 
styring av IKT- området i Helse Sør-Øst basert på Y- modellen1, og stilte krav til at det skal 
etableres felles styring og samordning av prosjektporteføljen innen IKT. 

                                                 
1 Y- modellen ble valgt som generell modell for organisering og styring av Stabs- og støttefunksjoner i styresak 57/2007.  
Y- modellen er i dette dokumentet benyttet som betegnelse på den modellen som er under implementering for styring av IKT- 
området basert på styrets vedtak i sak 67/ 2008. 
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Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT som en kritisk innsatsfaktor i 
tjenesteproduksjonen. Ambisjonene for videre utvikling og samhandling innad i regionen, med 
kommunehelsetjenesten, fastlegene og private aktører, stiller ytterligere krav til leveranse av 
IKT- tjenester. På stadig flere områder legges også nasjonale føringer for utviklingen. 

 

I Helse Sør-Øst er det tidligere gjennomført en samling av IKT- ressurser og driftsoppgaver 
for helseforetakene tidligere organisert i Helse Sør; med unntak av Rikshospitalet. 
Helseforetakene med bakgrunn fra Helse Øst og Rikshospitalet har til nå hatt selvstendig 
ansvar for implementering, produksjon og leveranse av IKT- tjenester; men basert på 
regionale rammeavtaler for prioriterte systemområder for Helse- Øst foretakene.  

 

Når det gjelder de øvrige regionale helseforetakene har Helse Midt-Norge RHF bygget videre 
på et samarbeid som var etablert før helsereformen, og har etablert HEMIT som en felles 
leverandør av IKT tjenester som et eget virksomhetsområde underlagt RHFet. Helse Nord 
RHF har etablert en tilsvarende organisering, mens Helse Vest RHF har valgt å etablere et 
eget AS, Helse Vest IKT AS, som leverandør av IKT- tjenester i regionen. 

 

De 4 regionale helseforetakene har gjennom flere år fokusert på felles behov for utvikling på 
IKT- området gjennom prosjektet ”Nasjonal IKT”. Det nasjonale samarbeidet med fokus på 
felles strategier og grunnleggende standardiseringsarbeid er i ferd med å bli formalisert 
gjennom etablering av Norsk Helse IKT AS.  

 

Fra før eier de fire regionale helseforetakene i fellesskap Norsk Helsenett AS, som leverer et 
lukket og sikret bransjenett til alle aktører i sektoren. 

 

2. IKT omstillingsprogram og rammebetingelser 
 

2.1 Ny modell for organisering og styring av IKT- området (Y – modellen):   

Modell for organisering og styring av IKT- området er etablert ut fra de føringene som ble lagt 
i sak 57/ 2007 om prinsipper for etablering av fellesfunksjoner innen stab/støtte. Her ble den 
såkalte Y-modellen, som skiller mellom rollene som premissgiver, bestiller og leverandør, 
valgt som utgangspunkt for videre organisering av fellestjenestene. Det er senere besluttet at 
alle fellestjenestene skal organiseres i Sykehuspartner som en virksomhet under RHFet med 
eget driftsstyre.  

 

Styret har fattet følgende vedtak om organisering og ledelse av IKT- området i sak 67 nr. 3: 

 
1.  Organiseringen av IKT skal sikre god kvalitet på tjenesten, god driftmessig 

sikkerhet og god ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig 
prioritering og uttak av organisasjonsmessig gevinster i helseforetakene. 
Pasientenes behov vil på denne måten bli bedre ivaretatt gjennom forbedrede 
arbeidsprosesser, økt pasientsikkerhet og mulighet for omprioritering av 
ressurser til pasientrettet aktivitet. 
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2. Styringen av IKT skal baseres på prinsipper om felles styring, koordinering, 
samhandling, åpenhet og forutsigbarhet som tidligere er vedtatt av styret i sak 
058/2007 om styring av fellesfunksjoner innen stab/støtte- områdene 

a. Helseforetakene skal ha bestillerkompetanse i egen organisasjon inn 
mot tjenesteleverandøren samt ressurser og kompetanse til å følge opp 
tjenesteavtaler og leveranser fra felles tjenesteleverandør. 

b.  Helseforetakene skal ha kompetanse og ressurser til å ta ut kvalitative 
og kvantitative gevinster gjennom strategisk utnyttelse av IKT.  

 

Administrerende direktør har i samme sak redegjort for hvordan disse vedtakene vil bli fulgt 
opp. Etablering av et Strategisk IKT-forum med god ledelsesmessig og faglig forankring, 
sammen med overordnede systemeierfora for hhv. kliniske og administrative 
systemløsninger, er sentrale grep for å sikre bred deltakelse i utøvelsen av rollen som felles 
premissgiver for utviklingen på IKT- området. 

 

Leverandørfunksjoner innen stab/støtte er besluttet organisert i Sykehuspartner, som i dag 
har følgende organisering: 

 

 

 
 

Ved etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT vil dagens Sykehuspartner IKT inngå i 
den nye enheten på lik linje med IKT- avdelingene fra helseforetak fra tidligere Helse Øst og 
Rikshospitalet. 

 

2.2 Etablering av regional porteføljestyring 

Styret fattet i sak 67/ 2008 nr. 3 følgende vedtak om porteføljestyring: 

 
4. Regional porteføljestyring. 

a. Det etableres metoder, verktøy og rutiner for porteføljestyring av prosjekter 
på områder som er viktige for å realisere nasjonale og regionale mål og 
strategier. Porteføljestyringen skal sikre standardisering, felles prioritering 
og god styring av investeringsmidler på IKT- området. 

b. Det etableres en regional samordning av hele den samlede 
prosjektporteføljen. 

 

Sykehuspartner 

Adm. Dir. 

Sykehuspartner 

IKT 

Sykehuspartner 

Innkjøp 

Sykehuspartner 

HR 
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Administrerende direktør har videre i samme sak redegjort for at porteføljestyringen skal 
knyttes opp mot organisering og ledelse av IKT- området ved at Strategisk IKT- forum også 
innehar rollen som regionalt porteføljestyre.  

 

2.3 Ny felles tjenesteleverandørs plass i organisasjonen 

Som en del av forberedelsene til etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT har 
prosjektet vurdert hvordan samhandlingen med tjenesteleverandøren bør utvikles i henhold til 
valgt modell for organisering og ledelse, samt krav til porteføljestyring.  

 

Prosjektet har lagt til grunn at ny felles tjenesteleverandør for IKT etableres som et 
virksomhetsområde underlagt direktøren for Sykehuspartner som i sin tur rapporterer til et 
driftsstyre oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Denne strukturen 
representerer eierstyringen og oppfølgingen av driften for ny felles tjenesteleverandør for IKT. 
Helseforetakene involveres i eierstyringen gjennom representasjon i driftsstyret.  

 

Prosjektet har videre lagt til grunn at felles IKT -prinsipper, - strategier, -handlingsplaner og  
–prioriteringer behandles gjennom prosesser som sikrer bred faglig og organisatorisk 
involvering i utøvelsen av rollen som felles premissgiver.  

 

Organisering, roller og ansvar kan visualiseres i følgende figur: 

 

 

 

Implementering av denne modellen, og etablering av porteføljestyring, pågår parallelt med 
forberedelse til etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT, og ivaretas som ordinære 
oppgaver i linjen.  

 

o Produksjon av etablerte 
IKT- tjenester 

o Teknisk forvaltning av 
infrastruktur og felles 
løsninger 

Driftsoppgaver           IKT – oppgaver        Brukernære oppgaver 

o Prosessforbedring/ OU 
o Funksjonelle krav til 

løsninger 
o Innovasjon 
o Gevinstrealisering 

Felles  
Tjenesteleverandør 

Forum 
Klin IKT 

Forum  
Admin IKT 

Porteføljestyring 

Strategisk IKT- Forum 
(HF repr.) 

Sykehuspartner 

Driftsstyre for SP 
(HF repr.) 

Adm. Dir. Helse Sør-Øst RHF 
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3. Prinsipper for styring av ny felles tjenesteleverandør for IKT 
 

Styret har gjennom tidligere vedtak lagt klare føringer for organisering og utvikling av ny felles 
tjenesteleverandør for IKT. 

 

Styret vedtok i sak 68/2007 at: 
 Valgt styringsmodell for fellestjenester innen administrative støttefunksjoner 

operasjonaliseres for IKT- området. Utforming av premisser, bestillerrolle og 
styring av felles tjenesteleverandør skjer i samarbeid med helseforetakene.  

 

Styret vedtok i sak 39/2008 at: 
 En felles tjenesteenhet for felles drift av IKT etableres for hele Helse Sør-Øst. 
 En felles tjenesteenhet skal levere tjenester av felles karakter basert på 

omforente tjenesteavtaler (SLA). 
 Som hovedprinsipp skal alle tjenester overføres til en felles tjenesteenhet og 

unntak skal dokumenteres og besluttes av premissgiver i henhold til vedtatte 
styringsmodell.  

 Styringsmodellen skal sikre HFenes medvirkning i styringen av en felles 
tjenesteenhet på en måte som sikrer god forankring og felles prioritering. 

 

Styret vedtok i sak 67/2008 nr. 3 at: 
 Det gjennomføres en samling av alle driftsressursene for IKT i Helse Sør-Øst i 

tråd med vedtak i styresak 039/2008. 
 Ressursene samles gjennom etablering av en Felles TjenesteLeverandør for 

IKT-tjenester (FTL) som en forretningsenhet i Sykehuspartner.  Ressursene i 
Sykehusparters nåværende IKT enhet vil inngå i FTL på lik linje med 
nåværende IKT-ressurser i tidligere Helse Øst og Rikshospitalet. 

 

 

3.1 Anbefalte prinsipper 

Med bakgrunn i føringene fra tidligere styrevedtak er følgende prinsipper for styring av ny 
felles tjenesteleverandør for IKT lagt til grunn: 

 
Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal som hovedprinsipp ha ansvar for all produksjon av 
IKT- tjenester i Helse Sør-Øst. Premissgiver beslutter tjenesteomfang og gir strategiske 
føringer for utvikling av nye tjenester. 
 

Prosjekter som har til formål å etablere nye tjenester besluttes, organiseres og styres av 
premissgiver. Ny felles tjenesteleverandør for IKT deltar i slike prosjekter for å forberede 
mottak, implementering og produksjon av tjenesten. 

 

Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal ha selvstendig ansvar for å utvikle og forvalte egen 
organisasjon og infrastruktur i tråd med oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF. 
Ny felles tjenesteleverandør må ha ledere med god strategisk og forretningsmessig 
forståelse. 
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Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal ha en inntektsmodell basert på enhetspriser for 
etablerte tjenester i kombinasjon med prosjektbasert finansiering av nødvendige investeringer 
ved etablering av nye tjenester. Pilotering av nye tjenester inngår i prosjektfinansieringen. 
 

Tjenestepriser fastsettes årlig i forbindelse med budsjettprosessen basert på beregnet 
kostnad slik at kostnader/ inntekter for kommende kalenderår blir forutsigbare for alle parter. 
Det skal etableres avtaler som beskriver forutsetningene for leveranse av tjenestene.  
 

Det skal gjennomføres sammenlignende undersøkelser (benchmarking) for å sikre at ny felles 
tjenesteleverandør for IKT leverer tjenester som er konkurransedyktige.  
 

Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal ha faglig og ledelsesmessig kapasitet til å utvikle sin 
organisasjon med sikte på effektiv ressursbruk, riktig tjenestekvalitet, god personalutvikling og 
nærhet til kundene. Organisasjonen skal ha IKT- faglig kompetanse og kapasitet til å delta i 
utvikling av eksisterende og nye tjenester.  

 

Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal ivareta relasjonen til eksterne leverandører i forhold 
som gjelder infrastruktur og teknisk forvaltning, mens premissgiver ivaretar denne dialogen 
når det gjelder utvikling av ny eller endret funksjonalitet i kommende versjoner av valgte 
applikasjoner. Helhetlig forvaltning av eksterne avtaler utøves av premissgiver og ny felles 
tjenesteleverandør for IKT i samarbeid. 

 
3.2 Overgangsordninger ved etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT  

  

a) Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal etableres ved virksomhetsoverdragelse av 
personell og eksisterende produksjonsmidler som trenges for å levere de aktuelle IKT- 
tjenestene. Tjeneste skal ikke koste mer første kalenderår, forutsatt at tjenesten leveres 
på sammen nivå og med samme innsatsmidler. Etter etableringen igangsettes arbeidet 
med å legge om til tjenesteprising. 
  

b) Kostnader knyttet til etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT med driftsverktøy 
og styringssystemer, gjennomføring av virksomhetsoverdragelser og nødvendige 
investeringer for å justere infrastrukturen forutsettes dekket av rammeoverføringer i 
oppstartsfasen slik at alle helseforetakene kan benytte felles tjenester. 
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4. Grensedragning mellom ny felles tjenesteleverandør for IKT og 
helseforetakene 
Det er beskrevet tre sentrale roller for styring av IKT som er i samsvar med Y-modellen. Disse 
er nødvendige for god styring av IKT i regionen: 
 
• Administrerende direktør, Direktørmøtet, Strategisk IKT-forum og systemeierfora ivaretar 

regional premissgiverrolle på en måte som fanger opp krav fra eier og nasjonale føringer. 
• Felles tjenesteleverandør ivaretar regional leverandørrolle 
• Helseforetakene ivaretar lokal premissgiver-, bestiller- og forretningsutviklerrolle 
 

God balanse mellom rollene er viktig for å oppnå god dynamikk i samhandlingen. 

Etablering av en ny felles tjenesteleverandør for IKT innebærer at noe ansvar flyttes til 
tjenesteleverandøren, mens annet blir igjen i foretaket. 

 

Følgende ansvarsfordeling bør gjelde mellom helseforetakene og felles tjenesteleverandør:   

 

 

 

 

Med en slik overordnet fordeling av ansvar, kan rollefordeling mellom tjenesteleverandør og 
helseforetakene beskrives nærmere som følger: 

 

Helseforetak Ny felles tjenesteleverandør for IKT 
Strategisk og operativ styring av tjenesten i 
foretaket.  

Ansvar for at tjenestene dekker foretakets 
behov.  

Ansvar for kundekontakt 

Ansvar for å utarbeide tjenestekatalog med 
prissetting.  

Helseforetak Sykehuspartner 
(Felles tjenesteleverandør)

  

•Ansvar for prosessutvikling 
•Ansvar for innføring og opplæring 

•Ansvar for anvendelse av tjenesten. 
•Ansvar for virksomhetsutvikling for å realisere 
gevinstene. 

•Ansvar for å inngå tjenesteavtaler 
•Ansvar for å bevilge midler til å dekke bruk av 
tjenesten. 

•Ansvar for kvalitetssikring 
•Godkjenne nye versjoner 
•Ansvar for  samsvar med lover og forskrifter 
samt krav fra eier. 

•Ansvar for informasjonsarkitektur. 

•Ansvar for å utarbeide tjenestekatalog. 
•Ansvar for å utarbeide og tilby tjenesteavtaler 
(SLA). 

•Ansvar for teknisk drift og forvaltning ihht 
inngåtte avtaler og med ITIL rammeverket som 
basis.  

Tjenesteleverandør Helseforetak 
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Prioritere oppgaver som skal utføres av 
tjenesteleverandøren.  

Følge opp nødvendig vedlikehold og bidra 
til forbedring av tjenesten.  

Forvalte informasjonsarkitektur.  

Koordinere brukerbehov og prioritere 
endringer.  

Ansvar for oppfølging av tjenesteavtaler.  

Ansvar for superbrukere.  

Ansvar for å opprette nye brukere. 

Initiere endringer i kodetabeller og maler.  

Ansvar for brukerdokumentasjon og – 
instrukser.  

Ansvar for funksjonelle testbeskrivelser og 
godkjenning av tester.  

Godkjenne installasjon av nye versjoner før 
de tas i bruk. 

Prosjektledelse og deltakelse knyttet til 
utvikling av nye funksjoner 

Ansvar for utarbeidelse av tjenesteavtaler.  

Ansvar for å følge opp levering av avtalte 
tjenester. 

Ansvar for å levere IKT driftstjenester. Det 
innebærer:  

Drift og forvaltning av nettverk, servere, 
lagring, backup/recovery, 
databaseadministrasjon, arbeidsstasjoner, 
skrivere, drifts av applikasjoner, fysisk 
informasjonssikkerhet, m.m..  Dette 
inkluderer:  

Brukerstøtte.  
Hendelsesstyring.   
Problemstyring.  
Konfigurasjonsstyring.  
Endringsstyring.  
Styring av servicenivå 
Produksjonssetting.  
Økonomirapportering relatert til 
tjenesteleveransen og prisfastsettelse 
av tjenestene.  
Kapasitetsstyring. 
Kontinuitetsstyring. 
Tilgjengelighetsstyring. 

Prosjektledelse knyttet til teknisk utvikling 

I kontakt med eier og eventuelle 
underleverandører, skal ny felles 
tjenesteleverandør for IKT bidra til å 
videreutvikle og forbedre tjenester.  

Ansvar for oppfølging av drifts- og 
forvaltningsmessige kontakter med 
underleverandører (oppgaven kan avtales 
lagt til helseforetak).  

Ansvar for å bidra til riktige strategiske valg 
ved å delta i Strategisk IKT forum.  

Modellen for organisering og ledelse av IKT- området innebærer en deling av ansvar for 
oppfølging av eksterne leverandører som kan variere fra tjeneste til tjeneste. Alle avtaler 
samles i et felles avtaleregister, og skal være tilgjengelige for alle interne parter i HSØ. 
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4.1 Kompetanseområder som helseforetaket skal besitte 

Ved etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT skal helseforetaket ha en rolle i 
grensesnittet mellom virksomheten og leverandøren. Helseforetaket må ha ansvar for styring 
av leveranser gjennom oppfølging av inngåtte tjenesteavtaler. Helseforetaket skal også sørge 
for optimal utvikling, utnyttelse og gevinstrealisering i egen organisasjon.  

 

Hvert helseforetak må ha kompetanse, kapasitet og evne til: 
• Å ivareta og beskrive HF-ets behov for IKT-tjenester. 

• Å være lokal og regional pådriver og fasilitator i endrings- og omstillingsprosesser, for å 
sikre nødvendig gevinstrealisering og strategisk utnyttelse av IKT 

• Å være rådgiver for helseforetakets ledelse og klinikkledelse i IKT spørsmål 

• Følge opp og styre leveranser fra ny felles tjenesteleverandør for IKT 

• Å ivareta krav til informasjonssikkerhet 

 

4.2 Samhandling 

Samhandlingen mellom HF og ny felles tjenesteleverandør for IKT reguleres gjennom 
tjenesteavtaler. Her avtales blant annet hva som leveres, kvalitetsnivå, pris, målepunkter 
(KPI) og merkantile forhold knyttet til leveransene. 

 

Områdene nedenfor er viktige samhandlingstemaer mellom ny felles tjenesteleverandør for 
IKT og HF. 

 
• Lokale IKT-strategier som understøtter helseforetakets virksomhetsstrategier. 

• Finansiering, kostnadsoppfølging og budsjett 

• Leverandørstrategier  

o HF skal bidra til etablering av regionale fellesløsninger på områder bestemt av 
premissgiver, og styre forholdet til eksterne applikasjonsleverandører på områder 
som ikke dekkes av ny felles tjenesteleverandør for IKT. 

• Informasjonssikkerhet 

o HF skal følge opp krav til informasjonssikkerhet, herunder formelle krav til 
etablering og oppfølging av databehandleravtaler.  

• Tjenesteutvikling 

o HF skal beskrive behov og stille krav til ny funksjonalitet og kvalitet i leveransene 

o Nært samarbeid mellom HF, applikasjonsleverandør og felles tjenesteleverandør 
er viktig. 

• Leveranseoppfølging 
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o HF skal følge opp kvalitet og kostnader knyttet til avtalte leveranser 

o Bestillinger og mindre endringer 

 

5. Vurdering av tre modeller for virksomhetsoverdragelse. 
 

Tre ulike modeller for etablering av felles tjenesteleverandør er vurdert av prosjektet: 

 

 

Ved virksomhetsoverdragelse av personell fra helseforetakene til Sykehuspartner, skal 
Omstillingsavtalen, forhandlet mellom konserntillitsvalgte og RHF ledelsen, legges til grunn. 
Virksomhetsoverdragelse er også regulert i arbeidsmiljøloven som sier bl.a. at arbeidstakere 
ikke kan sies opp eller avskjediges på grunn av overføring til ny arbeidsgiver.  

 

Alle tre modellene for virksomhetsoverdragelse beskriver overføring av alle IKT driftstjenester 
til en ny felles tjenesteleverandør for IKT, men med ulik innføringstakt. Det vil ta lengre tid å 
etablere felles IKT-tjenester basert på modell 2 og 3 i forhold til modell 1. Overføring av 
personell i takt med overføring av områder eller tjenester, vil gi en kontinuerlig omstilling som 
vil kunne gå over flere år. 
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Modellene har vært til høring gjennom konkrete spørsmål i dialogkonferanse 26.9.2008 og 
ved skriftlig tilbakemelding fra foretakene. Tilbakemeldingene viser en enstemmig tilslutning til 
prosjektgruppens anbefaling: Alternativ 1 Samlet virksomhetsoverdragele. 

 

Bakgrunnen for denne anbefalingen er: 

 

 Likebehandling av ansatte ved overføring til ny organisasjon. 
 
o Ansatte får bedre muligheter til å vurdere om de har fått et riktig tilbud om stilling i 

den nye organisasjonen. 
o Alle ansatte kan på lik linje søke lederstillinger og faglige arbeidsområder i den 

nye organisasjonen. 
o Hvis noen fagfelt har overkapasitet, vil det lettere kunne dokumenteres hvor 

overtallighet oppstår og hvem som i henhold til lov- og avtaleverk eventuelt må 
omstilles. 
 

 En samlet omstillingsprosess vil gi et skarpere fokus og større endringskraft hos både 
ledere og ansatte. Samtidig vil en slik prosess redusere energitapet og gi mindre uro i 
organisasjonen enn omstillinger som går over flere år. 
 

 Totalkostnadene ved samlet overføring ville være mindre enn summen av 
omstillingskostnadene ved modell 2 eller 3. 

 
 

Motargumentet mot valg av modell 1 er risikoen ved å legge ”alle eggene i samme kurv”. Man 
mister også muligheten for erfaringslæring og tilpasning. Prosjektet har vurdert lignende 
organisasjonsomlegginger og tatt hensyn til deres erfaringer i sine anbefalinger. 

Prosjektet har vurdert revisjonsrapportene fra etableringen av Sykehuspartner og Helse Vest 
IKT. I tillegg er det innhentet informasjon fra Oslo kommune sitt omleggingsprosjekt for IKT 
og rapporter fra internasjonale omlegginger til samdrift, (Shared Services) som er beskrevet 
av Gartner Group. 

 

Med bakgrunn i dette arbeidet anbefalte forprosjektet følgende organisasjonsmodell: 
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Modellen foreslår driftsenheter knyttet til hvert sykehusområde, med faglige nettverksgrupper 
på tvers av områdestruktur. Etter hvert som oppgaver standardiseres og blir felles for hele, 
eller store deler av regionen, overføres driftsansvar til en egen driftsenhet. Denne enheten er 
ikke tenkt som en geografisk enhet; tjenester kan betjenes på tvers av geografi. 

 

De tre aktuelle modellene har et vesentlig skille. I modell 1 etableres en enhetlig ledelse for 
driftsfunksjonene ved etableringstidspunktet. Modell 2 og 3 innebærer delt ledelse og gradvis 
overføring av ansvar over lang tid.  

 

5.1 Risiko og sårbarhetsanalyser 

Prosjektet har utført risiko og sårbarhetsanalyse av etablering av ny felles tjenesteleverandør 
for IKT og gjort en sammenlikning av de tre modellene for virksomhetsoverdragelse. 

Prosjektet har vurdert risikobilde i forhold til følgende områder: 

 Organisasjon og medarbeidere, herunder om hvordan modellen ivaretar ansattes 
rettigheter 

 Understøtte IKT-målbildet 
 Økonomiske vurderinger 
 Tjenester og systemer 

 

5.1.1 Samlet risikovurdering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1 har lavest samlet risiko: 
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 Risiko for at ansattes rettigheter ikke ivaretas er høyere i modell 2 og 3 på grunn av 
stadige omstillinger og vanskeligheter med å gi samme muligheter for alle ansatte 

 Det er større sannsynlighet for at ledere og ansatte slutter på grunn av at 
omstillingene tar lengre tid i modell 2 og 3 

 Det er stor sannsynlighet for at gjennomføringer av felles prosjekter vil ta lengre tid i 
modell 2 og 3, noe som vil forsinke oppnåelse av felles IKT-mål 

 Omstillingskostnadene vurderes til å bli høyere i modell 2 og 3 på grunn av stadige 
runder med overtakelser, dublering av ressurser og lengre gjennomføringstid 

 
Prosjektet vurderer at det vil kreves mer ressurser og høyere kostnader å iverksette tiltak for 
å redusere risiko i modell 2 og 3 enn i modell 1. Spesielt gjelder dette tiltak for å redusere 
risiko for ikke å ivareta ansattes rettigheter og hindre at ledere og ansatte slutter. 
 
Det gis en mer detaljert fremstilling av risikovurdering og tiltak for å redusere risiko under 
hvert område i avsnittene nedenfor. 
 
 

5.1.2 Organisasjon og medarbeidere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til organisasjon og medarbeidere er det prosjektets vurdering at modell 1 har lavest 
risiko.  
 
En samlet virksomhetsoverdragelse vil gi samme muligheter for ansatte og ivareta deres 
rettigheter, mens i modell 2 og 3 vil ansatte i områder eller tjenester som kommer senere i 
løypen, ikke ha samme muligheter for posisjoner i ny felles tjenesteleverandør for IKT. Dette 
vil skape misnøye og frustrasjon og vil også kunne vanskeliggjøre omstillingen.  
 
Tiltakene for å redusere risiko vil allerede være ivaretatt i modell 1 ved at alle ansatte får 
samme muligheter. I modell 2 og 3 vil det være svært krevende og omfattende å gjennomføre 
tiltak for å ivareta ansattes rettigheter. Da må etablerte posisjoner gjenåpnes hos ny felles 
tjenesteleverandør for IKT når nye områder eller tjenester skal dras over. 
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Modell 2 og 3 vil også gi høyere gjennomføringsrisiko enn modell 1 da det er større sjanse for 
at ledere og ansatte slutter eller at det blir større endringsvegring på grunn av at omstillingene 
dras ut i tid. Konsekvensene vil kunne bli manglende lederkapasitet og manglende 
kompetanse på viktige områder. 
 
Tiltak for å redusere risiko for at ledere og ansatte slutter vil være å synliggjøre 
karrieremuligheter, ledelsesposisjoner, spesialisering og større fagmiljøer som vil finnes hos 
ny felles tjenesteleverandør for IKT, samt ha trykk på høy styringsfart i omleggingsprosessen 
og å ha god informasjon og medvirkning av tillitsvalgte og ansatte. Det er prosjektets 
oppfatning at det vil kreves mer innsats og ressurser for å gjennomføre tiltakene i modell 2 og 
3 enn i modell 1 på grunn av stadige nye runder med omstillinger. Dessuten vil noen av 
tiltakene som for eksempel synliggjøring av karrieremuligheter hos tjenesteleverandør, ha 
mer begrenset effekt i modell 2 og 3 på grunn av at karrieremulighetene ikke vil oppfattes 
som like.  

Et viktig risikopunkt rundt organisasjon og medarbeidere er manglende kompetanse eller ”feil” 
fordeling av kompetanse mellom helseforetakene og ny felles tjenesteleverandør for IKT ved 
etableringen. Dette kan medføre at helseforetakene ikke besitter nødvendig 
bestillerkompetanse og ny felles tjenesteleverandør for IKT ikke har kompetanse og evne til å 
levere tjenestene med tilstrekkelig ytelse og kapasitet. Risikoen anses som like stor for alle 
modellene. 
 
Risikoreduserende tiltak vil være å kartlegge ny og eksisterende kompetansebehov og –gap, 
opplæring av ansatte og rekruttering ved behov. Det vil ikke være forskjell på omfang av å 
iverksette tiltakene mellom de tre modellene i dette tilfellet. 
 

5.1.3 Understøtte IKT- målbildet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet anser modell 1 for å ha lavest risiko for ikke å understøtte felles IKT-mål. 
 
Hovedbegrunnelsen for denne vurderingen er at modell 1 vil ha en større 
gjennomføringshastighet enn modell 2 og 3 og dermed bidra til å oppnå målsetningene 
raskere. Dette gjelder spesielt for målet om integrert behandlingskjeder og organisering som 
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skal bidra til økt fleksibilitet og forandring. I modell 1 vil ressursene være samlet under en 
felles ledelse, noe som muliggjør et større trykk på samordning og fleksibilitet for fremtidige 
forandringer.  
 
Hovedtiltaket for å redusere risiko for ikke å nå felles IKT-mål vil være å fokusere på 
gjennomføringsfart. Andre tiltak som valg av felles løsninger og applikasjoner tas gjennom 
rollemodellen (Strategisk IKT forum og applikasjonsforumene) og porteføljestyring. 
 

5.1.4 Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt sett vurderes modell 1 også som å gi lavest risiko i forhold til økonomiske forhold. 
 
Spesielt modell 2, men også modell 3, vil gi flere runder med omstillinger og flere omganger 
med produktivitetstap. Dette vil medføre høyere kostnader.  
 
Tiltak vil være å planlegge og effektivisere omstillingene i form av læring fra tidligere 
omstilling (dette gjelder spesielt for modell 2 og 3).     
 
Et felles, høyt risikopunkt for alle modellene vil være uklarhet i finansieringsmodell eller 
uklarheter i forhold til hvem som skal dekke kostnader i forbindelse med omstilling. Hvis det 
ikke gis rom for investeringer utover det som kan tas over drift eller porteføljebesparelser, vil 
endringer dras ut i tid, noe som vil skape misnøye og frustrasjon hos ansatte og ledere og 
gevinstrealiseringen vil ta lengre tid.  
 
Risikoreduserende tiltak er å kommunisere omstillingsbehov og å avklare finansieringsmodell 
før omstillingene starter. Det vil ikke være forskjell i omfang å gjennomføre disse tiltakene for 
de tre modellene. 
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5.1.5 Tjenester og systemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Når det gjelder risiko for å få lavere tjenestekvalitet og variasjon i kvalitet er samlet vurdering 
at de tre modellene ikke er vesentlig forskjellige. Det er noen momenter som gjør at risiko er 
større for modell 1 og omvendt. 
 
Risiko for at tjenester ikke blir fanget opp og overført på en god måte til ny felles 
tjenesteleverandør for IKT anses som høyere i modell 1 på grunn av en samlet overdragelse. 
Dette kan medføre manglende økonomisk og ressursmessig dekning hos ny felles 
tjenesteleverandør for IKT til å levere tjenestene. 
 
Tiltak i dette tilfellet vil være å gjennomføre en grundig kartlegging og å ha formuleringer i 
tjenesteavtaler som dekker usikkerheten. Det er ingen forskjell i omfang for å gjennomføre 
tiltakene i de tre modellene. 
 
Derimot anses risiko for at kvaliteten på tjenestene kan gå ned som høyere i modell 2 og 3 
siden endringene vil ta lengre tid og flere med nødvendig kompetanse enten slutter eller blir 
igjen i helseforetakene. 
 
Risiko reduseres ved å sikre at ansatte ikke slutter gjennom god informasjon og involvering, 
synliggjøring av karrieremuligheter og utjevning av lønn hvor det kan være påkrevet. Disse 
tiltakene anses som like omfattende å gjennomføre i de tre modellene. 
 

5.2 Finansieringsbehov og gevinstrealisering 

Finansieringsbehovet ved etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT vil være relatert til 
tre overordnede faser: 

 
1. Etablere ny felles tjenesteleverandør for IKT for å videreføre eksisterende IKT-

tjenester og bidra til videre utvikling av IKT ved hvert enkelt helseforetak. 
2. Foreta nødvendige oppgraderinger av eksisterende driftsplattform, og etablere en 

standardisert driftsplattform, slik at alle helseforetak kan benytte felles IKT-tjenester   
3. Innføre felles applikasjonstjenester som benyttes av flere/ alle helseforetak i Helse 

Sør-Øst. 
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En realisering av en komplett standardisert applikasjonsportefølje vil gå over en lengre 
periode, slik at fase 2 og 3 vil gjennomføres parallelt. De ulike fasene kan skisseres på 
følgende måte, og beskrives nærmere videre i dokumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringer foretatt av premissgiver 

 

 

 

Videreføring av eksisterende tjenester 

 

 

 

 

 

Etablere Ny felles tjenesteleverandør for IKT 

I første omgang vil det være et finansieringsbehov knyttet til å etablere ny felles 
tjenesteleverandør for IKT for å ivareta dagens tjenestenivå, og videreutvikling av IKT ved 
helseforetakene. Dette vil medføre etablering av følgende nye varige2 ressurser/ funksjoner 
på leder- og stabsnivå: 

 
 Ledelsesmessig kapasitet 
 Funksjoner blant annet innen økonomi, HR, og informasjonssikkerhet 
 Funksjon for kundeforvaltning for å ivareta oppfølging av eksisterende tjenester og 

endringsbehov i foretakene 

 

Når ny felles tjenesteleverandør for IKT er etablert vil det være et behov for å samordne 
organisasjonen, bygge kultur og etablere felles arbeidsprosesser og verktøy. ITIL er det 
rammeverket som legges til grunn for hvordan ny felles tjenesteleverandør for IKT skal opptre 
profesjonelt i tjenesteleveransene. Dagens Sykehuspartner IKT og de fleste helseforetakene 
har tatt i bruk ITIL-rammeverket, men er på ulike stadier i implementeringen. Det vil derfor 
være behov for opplæring av ansatte og investering i standardiserte verktøy (servicedesk, 
overvåking mv.) som understøtter ITIL rammeverket. 

                                                 
2 Med varig menes at dette er ressurser/ funksjoner som ikke etableres kun for en overgangsperiode, 
mens som vil være en naturlig del av Ny felles tjenesteleverandør for IKT. 
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De virksomhetene som samles benytter i dag ulike administrative støtteverktøy innenfor 
kundehåndtering, fakturahåndtering, timeregistrering og økonomistyring. Det vil være behov 
for å standardisere og implementere felles administrative styringsverktøy. Etter overtagelsen 
vil Sykehuspartner få ansvar for den totale økonomiske styringen av ny felles 
tjenesteleverandør for IKT, og det vil være et særlig behov for å anskaffe og implementere et 
økonomisystem i virksomheten. 

 

Etter at ny felles tjenesteleverandør for IKT har overtatt eksisterende tjenester, vil det være 
løpende dialog mellom leverandør og foretak om utvikling og forbedring av tjenestene, noe 
som vil innebære: 

 Justering av etterslep på eksisterende tjenester 
 Kapasitetsøkning 
 Kvalitetsøkning 

 

Dette vil være leveranser og endringer i kostnader som avtales mellom ny felles 
tjenesteleverandør for IKT og helseforetaket.  

 

Justere driftsplattform slik at alle kan utnytte felles tjenester 

Fase 2 vil være investeringer over tid for å standardisere driftsplattformen. Ny felles 
tjenesteleverandør for IKT vil tidlig i fase 2 ha behov for å investere i utstyr og nettverk for å 
gjøre nødvendige omlegginger i steget mot en felles plattform, for eksempel realisering av en 
felles sikkerhetsarkitektur. Det er iverksatt en kartlegging av eksisterende IKT-tjenester ved 
helseforetak som skal overdra tjenester til ny felles tjenesteleverandør for IKT.  Denne 
kartleggingen har foreløpig ikke kommet langt nok til å gi eksakte estimater på 
investeringsbehov, og prosjektet har derfor gjort noen overordnede vurderinger. 

 

Innføre felles applikasjonstjenester 

Fase 3 vil være investeringer som går på anskaffelse av felles applikasjoner og 
standardisering av løsninger der dette er hensiktsmessig. Økt bruk av felles applikasjoner kan 
realiseres parallelt med økt standardisering av infrastruktur og driftsplattform.   

 

Finansieringsbehovet for 2009 og 2010 er vurdert til å være 110 MNOK i driftsmidler og 290 
MNOK i investeringsmidler, fordelt som følger: 

 

Drift 

Fase   2009 2010 

1 Aktiviteter frem til etablering av FTL Prosjekt 30 MNOK  

1 Organisasjonsutvikling og etablering av 
felles arbeidsprosesser i FTL 

Prosjekt 35 MNOK  

1 Etablering av nye funksjoner i FTL Løpende drift 15 MNOK 30 MNOK 

 SUM  80 MNOK 30 MNOK 

 

Investering 

Fase   2009 2010 
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1 Implementere adm. støttesystemer Prosjekt 20 MNOK  

1 Behov for reinvestering av etterslep 
infrastruktur 

Løpende inv. 50 MNOK  

2 Etablere felles sikkerhetsarkitektur Prosjekt 150 
MNOK

70 MNOK 

 SUM  220 
MNOK

70 MNOK 

 

Behovet er kun relatert til finansiering av likviditet, og det er ikke inkludert økte 
avskrivningskostnader som følge av gjennomførte investeringer. 

 

Gevinstområder 

De viktigste gevinstene ved å etablere ny felles tjenesteleverandør for IKT er muligheten for å 
realisere effekter i kjerneprosessene (effektivisering og kvalitetsheving) i tråd med 
overordnede virksomhetsrettede IKT- mål. Kvantifisering av denne typen gevinster må 
knyttes til gjennomføring av aktuelle prosjekter.  

 

Den gevinsten som kan knyttes direkte til etableringen av ny felles tjenesteleverandør for IKT 
ligger i stordriftsfordeler og mulighetene for å realisere framtidige krav til servicenivå ved 
leveranse av IKT- tjenester mer effektivt enn helseforetakene kan gjøre hver for seg.  

 

Ulikheter ved valg av modell 1,2 eller 3 

De tre modellene for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen vil alle resultere i en full 
overføring av ansvar for drift av IKT-tjenester i Helse Sør-Øst til Ny felles tjenesteleverandør 
for IKT. Modellene skiller seg fra hverandre relatert til hvor lang tid det vil ta før den fulle 
overføringen er gjennomført, og det vil være tidsfaktoren som gir ulike muligheter for 
gevinstrealisering modellene i mellom. 

 

Gjennom å vurdere hvordan de ulike modellene for virksomhetsoverdragelse bidrar til de 
overordnede målene for IKT, vil det være mulig å si noe om hvordan tidsfaktoren påvirker 
mulighetene for gevinstrealisering. 

 

Overordnet mål for IKT Gevinstrealisering ved modell 1, 2, 3 

IKT skal bidra til å realisere 
helhetlig pasientforløp og 
integrerte behandlingskjeder 

Modell 1 vil legge til rette for raskere fremdrift i 
realisering av samhandlingstjenester enn modell 2 og 3.  

Modell 2 åpner for større grad av lokal prioritering, og 
kan gi raskere realisering av samhandling innad i et 
sykehusområde. 

IKT skal bidra til høy kvalitet og 
god utnyttelse av ressurser i 
pasientbehandlingen  

I modell 1 vil ny felles tjenesteleverandør for IKT raskere 
komme i posisjon til å levere nye eller forbedrede felles 
tjenester. 

Modell 2 eller 3 gir rom for lokale prioriteringer som kan 
gi effekt for det enkelte HF/ Sykehusområde på kort sikt. 

Prioritering ut fra lokale hensyn vil forsinke realiseringen 
av målbildet. 
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Overordnet mål for IKT Gevinstrealisering ved modell 1, 2, 3 

IKT skal bidra til å gi ledelsen 
relevant og god 
styringsinformasjon  

Modell 1 legger til rette for samlet rapportering av IKT- 
virksomheten. Denne modellen er også best i forhold til å 
oppnå standardisering av grunnlaget, og enhetlig 
rapportering på andre områder.  

Organisering av IKT området 
skal bidra til økt fleksibilitet for 
fremtidig forandring  

Modell 1 gir raskere fremdrift. 

IKT skal levere tjenester med 
avtalt kvalitet gjennom effektive 
prosesser og god 
ressursutnyttelse  

Samling av driftsressursene innen IKT (utstyr, lisenser, 
personell og lokaler) gir grunnlag for å realisere 
stordriftsfordeler.  

Modell 1, med samling under felles ledelse tidlig, gir 
bedre grunnlag for å realisere effekter enn om deler av 
driftsansvaret med tilhørende ressurser skal styres 
lokalt. Gradvis overføring i henhold til modell 2 eller 3 vil 
kreve dublering av ressurser (sentralt og lokalt) i 
gjennomføringsperioden. 

 

6. Plan for å etablere organisasjon, struktur og ledelse for ny felles 
tjenesteleverandør for IKT med nødvendig tidsakse 

Planen er satt opp med utgangspunkt i modell 1 med en virksomhetsoverdragelse i 2. kvartal 
2009. Prosjektet anbefaler virksomhetsoverdragelsen skjer 1.juni 2009.  Planen omfatter 
virksomhetsoverdragelsen og nødvendige aktiviteter som er avgjørende for etablering av ny 
felles tjenesteleverandør for IKT. Aktiviteter knyttet til standardisering og effektivisering vil 
etableres og behandles iht. modellen for organisering og styring av IKT-området etter 
gjennomført virksomhetsoverdragelse.   
 
En viktig suksessfaktor er at strategisk IKT forum, porteføljestyring og ny felles 
tjenesteleverandør for IKT etableres og utvikles i takt og gir nødvendige retningslinjer og 
handlingsrom. 
 
Ny felles tjenesteleverandør for IKT skal fremstå som en profesjonell leverandør samtidig 
som den skal virke i RHF’ets modell for organisering og styring av IKT-området. Det er derfor 
viktig å raskt kunne etablere ledersjiktet, beskrive og forankre organisasjonsmodell og dens 
funksjoner. 
 
Det legges opp til en rask gjennomføringstakt som vil kreve kompetanse og ressurser fra alle 
aktører.  Det er viktig å engasjere både medisinske og administrative miljøer sammen med 
IKT miljøene for å skape et best mulig samarbeidsmiljø og arenaer for å utvikle felles 
tjenester og riktig utnyttelse av IKT tjenester.   

 

Viktige prinsipper i etableringsfasen: 

 Tett samarbeid med HF/RHF som bestiller og premissgiver. Skape gode arenaer. 

 Involvering av ansatte gjennom tillitsvalgt apparatet og ved direkte ledelsesoppfølging 
av den enkelte 

 Sikre fokus på omstillingsprosessen og sykehusområde/HF 

 Bygge et godt samarbeidsklima med engasjerte medarbeidere og partnere 
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 Kartlegge og få kontroll over IKT ressurser og tjenester i sin helhet uavhengig av 
virksomhetsoverdragelse   

 
 
Overordnet plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

Denne aktiviteten vil nå måtte forsterkes og drives fra prosjektet.  I aktiviteten ligger planer for 
å etablere lokale endringsledere som vil være bindeleddet til prosjektet.  Det vil bli 
gjennomført informasjonsmøter rettet både mot IKT ansatte som blir berørt, men også mot de 
kliniske miljøer som vil få tjenester levert fra en ny felles tjenesteleverandør.  

 

Virksomhetsoverdragelse 

Kartleggingsaktivitetene startet i midten av september og er godt i gang.  Resultatet av 
kartleggingen vil gi svar på økonomi, systemer og utstyr, tjenester, personell, pågående og 
planlagte beslutninger.  Prosjektet legger inn en aktivitet som skal verifisere kvaliteten på 
dagens tjenestenivå slik at man kan følge opp utviklingen av tjenesten etter at den er overført. 

Det skal gjennomføres drøftingsmøter med de tillitsvalgte.  Prosedyrer for overføring av utstyr 
og eiendelen må klarlegges.  Det skal gjennomføres individuelle samtaler med de ansatte 
som blir berørt.  Man må ha på plass prosedyrer for overføring av ansatte og avtaler.  Det må 
gjennomføres styremøter og foretaksmøter på de enkelte HF. 
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Etablere organisasjon 

Eier av disse aktivitetene må ligge hos mottagende organisasjon, ny felles 
tjenesteleverandør, Sykehuspartner.  I første omgang må det besluttes en 
organisasjonsmodell samt at finansieringen må være klarlagt. 

a. Etablere ledelse 

Aktivitetene er å rekruttere leder og 1. linje ledelse for den nye organisasjonen. 
Etablering av kundeforvaltning inkludert personell vil være viktig for å etablere en 
kundeorientert organisasjon. Videre må man etablere prinsipper for områdeledelse 
samt bygge en kultur for å etablere en omforent ledelse før 
overdragelsestidspunktet. 

b. Administrative støtteverktøy 

Det er vesentlig å anskaffe og implementere administrative støtteverktøy slik at ny 
felles tjenesteleverandør har styringsverktøy for å drive en virksomhet som vil 
være vesentlig større enn tidligere Sykehuspartner. 

 

Tjenestestyring 

Det er viktig å raskt beslutte overordnede prinsipper for hvilke tjenester som skal overføres 
samt prinsipper for prissetting.  Det forutsettes for å kunne gjennomføre forhandlingsmøter 
med det enkelte HF hvor tjenester og personell avtales overført. Tjenester og personell som 
ikke ønskes overført, forelegges Strategisk IKT Forum som leverer en innstilling for endelig 
beslutning. Basert på resultat av forhandlingsmøter og beslutninger hos premissgiver 
etableres midlertidige tjenesteavtaler. 

 

Aktivitetene som er beskrevet i planen, er de som må på plass før virksomhetsoverdragelsen 
kan skje 1. juni 2009.  Fra denne dato vil ny Felles tjenesteleverandør i Sykehuspartner selv 
være ansvarlig for videreutvikling og profesjonalisering som tjenesteleverandør.   Det er 
vesentlig i den førsteperioden etter overdragelsen å gjennomføre informasjonsmøter med 
ansatte som blir overført og starte byggingen av en felles bedriftskultur.  Videre skal det 
etableres en standard tjenestekatalog og tjenesteavtaler.  Andre viktige aktiviteter er å starte 
konsolidering og harmonisering av driftsplattformer og operasjonelle driftssystemer.  
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Organisering av det videre arbeidet etter styrets beslutning i november 

Basert på styrets beslutning må det gjennomføres et omfattende arbeid med mange 
involverte parter fram til virksomhetsoverdragelsene er gjennomført, og ny felles 
tjenesteleverandør er operativ. Følgende figur illustrerer tenkt organisering/ 
ansvarsplassering i denne fasen: 
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Det videre arbeidet vil innebære tre sett av aktiviteter som griper inn i hverandre. Det vil være 
vesentlig for framdriften av dette arbeidet at det sikres god ledelsesmessig forankring, og 
tilordnes tilstrekkelige ressurser, til at alle parter kan ivareta sitt ansvar i denne perioden 
innenfor stramme tidsfrister, og med god kvalitet: 

 

Avgivning:  

Omfatter aktiviteter som må gjennomføres av det enkelte helseforetak knyttet til forberedelse 
og gjennomføring av virksomhetsoverdragelsene, etablering av foreløpige tjenesteavtaler og 
oppbygning av egen organisasjon til å operere ut fra de nye forutsetningene som blir 
gjeldende når ansvaret for leveranse av IKT- tjenester med tilhørende produksjonsapparat 
overføres til Sykehuspartner.  

 

Dagens Sykehuspartner IKT inngår, med bakgrunn i at denne organisasjonen skal sidestilles 
eksisterende driftsfunksjoner med bakgrunn fra Helse Øst og Rikshospitalet, som en enhet på 
avgivende side ved etablering av ny felles tjenesteleverandør. For denne enheten skal det 
ikke gjennomføres virksomhetsoverdragelse siden den formelt allerede er en del av 
Sykehuspartner.  

 

Mottak: 

Omfatter etablering av ledelse og basis organisasjon for ny felles tjenesteleverandør, med 
ansvar tillagt direktør for Sykehuspartner. Her må det etableres et prosjekt som forbereder 
mottak, etablering av kunderelasjoner og administrasjon tilpasset aktivitetens størrelse og 
kompleksitet. 
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Det vil være behov for raskt å få på plass administrative og operative styringssystemer. 

 

Operasjonalisering: 

Gjennomføring av omstillingsprogrammet innebærer nye roller, rutiner, avtaler og 
styringslinjer. Her vil det være mange forhold som må avklares og operasjonaliseres for at 
helheten skal fungere godt. Særlig er det viktig for ny felles tjenesteleverandør at grunnlaget 
for samhandling med helseforetakene som kunder er godt definert, og tilsvarende at 
relasjonen til premissgiver er klarlagt. 

For helseforetakene som i dag er kunder av Sykehuspartner IKT skal det ikke gjennomføres 
virksomhetsoverdragelser. Det vil imidlertid være behov for å justere tjenesteavtaler for å 
ivareta endringer i ansvarsdeling mellom helseforetakene og ny felles tjenesteleverandør. 
Dette kan også innebære behov for justeringer av bemanning, prosesser og rutiner for 
samhandling med tjenesteleverandøren. 

 

Kartlegging: 

Det pågår en omfattende og detaljert kartleggingsprosess for å etablere et godt faktagrunnlag 
for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsene og etablering av grunnlaget for å måle 
videre utvikling av tjenestekvalitet. Det legges opp til en verifisering av kvalitet, servicenivå og 
risiko for de tjenester som overføres for at partene skal ha et omforent utgangspunkt for å 
inngå avtaler og følge opp utvikling i forhold til servicenivå og kostnader. 

 

Prosjektledelse / styring: 

Det bør organiseres et prosjekt med ansvar for å iverksette og følge opp alle aktiviteter som 
er nødvendige i denne fasen. Kjernen i dette prosjektet kan være en videreføring av den 
prosjektorganisasjonen som har arbeidet fram denne rapporten som grunnlag for styrets 
beslutning i november. Prosjektet bør også ha ansvaret for den videre oppfølgingen av 
kartleggingsaktivitetene. 
 
Prosjektet bør rapportere til VAD Kristin W. Wieland, og sikres god tilgang til ledelse på RHF 
og HF nivå for nødvendige beslutninger underveis. 

 

7. Intern høring 
Det er gjennomført intern høring basert på et høringsnotat og en dialogkonferanse med 
utgangspunkt i spørsmål fra høringsnotatet. Alle høringsinstansene fikk anledning til å lage 
egne høringsuttalelser. Tilbakemeldingene fra høringen inngår i grunnlaget for styresaken.  

 

Sentrale tema for høringen var: 

 
 Prinsipper for styring av ny felles tjenesteleverandør for IKT; jf. tidligere 

styrevedtak. 
 Ansvarsdeling mellom ny felles tjenesteleverandør for IKT og helseforetakene. 
 Valg av modell for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen. 
 Plan for etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT. 
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 Prinsipper for styring av ny felles tjenesteleverandør for IKT 
 
Spørsmål:  

Problemstillingene knyttet til styring av ny felles tjenesteleverandør er beskrevet og 
vedtatt i tidligere styresaker.  

Er det kommentarer eller supplerende synspunkter i forhold til denne modellen? 
 

Tilbakemeldinger Prosjektets kommentar 

Alle helseforetakene som har svart, tar opp 
spørsmål rundt tjenesteleverandør som 
eneleverandør/monopolist og drøfter eller 
mener at mekanismer/sanksjonsmuligheter 
må være tilstede. Ullevål nyanserer 
tilbakemeldingen og påpeker at slike 
sanksjonsmuligheter må komme etter hvert 
når relasjonene modner. 

Prosjektet anbefaler at det i første omgang 
ikke etableres andre mekanismer enn 
tjenesteavtaler og benchmarking for å sikre 
pris og kvalitet på tjenester. Etter hvert som 
HSØ får mer erfaring i en slik modell for hele 
regionene, bør det vurderes om andre 
mekanismer som risikopåslag, bonus/bøter 
ordninger skal innføres. 

  

Ullevål universitetssykehus er av den 
oppfatning at det må være den enkelte HF’s 
bestillerfunksjon som må bestemme hvilke 
tjenester de ønsker at FTL skal levere til 
HF’et. 

Dette er i realiteten modell 3, tjeneste for 
tjeneste. Prosjektet anbefaler at 
helseforetakene ikke kan reservere seg for å 
ta imot tjenester som skal etableres som 
felles i regionen. 

  

Det påpekes at det må være tydelighet med 
hensyn til helseforetakenes 
databehandleransvar. 

Helseforetakenes ansvar er udiskutabelt. Det 
må lages avtaler mellom helseforetakene og 
felles tjenesteleverandør som regulerer 
dette. 

  

De tillitsvalgte påpeker viktigheten av 
arbeidsmiljøloven og omstillingsavtalen med 
de 12 prinsippene for omstilling.  

Prosjektet har nevnt at gjeldene avtaleverk 
skal legges til grunn hvorav 
omstillingsavtalen er en sentral del av dette. 
Prosjektet er av den oppfatning at 
omstillingsavtalen representerer Helse Sør-
Østs tolkning og anvendelse av 
arbeidsmiljølovens beskrivelse av 
virksomhetsovertakelse. 

  

Brukerutvalget mener at RHF-et må være en 
sentral samarbeidspartner med IKT-faglig 
kapasitet til overordnet styring av den 
dyptgripende omstillingsprosessen som skal 
gjennomføres. 

Prosjektet mener at dette blir ivaretatt 
gjennom operasjonalisering av valgt modell 
for organisering og styring av IKT-området. 

  

Det er flere tilbakemeldinger vedrørende 
prisingsmodellen og behovet for 
forutsigbarhet på kvalitet, tid og priser. 

For å sikre best mulig forutsigbarhet på 
tjenestepriser bør priser være basert på 
kostnader pluss et risikotillegg. Dette vil 
kunne oppleves som en økning i prisene sett 
fra kundenes ståsted, men prisene vil da 
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Tilbakemeldinger Prosjektets kommentar 
dekke kostnader ved eventualiteter. 
Prosjektet anbefaler at ved oppstart så 
baseres prisingsmodellen seg på å få dekket 
kostnadene og at det ikke legges et 
risikotillegg. Når samarbeidet modner og 
kostnadsbildet blir tydeligere, bør prising 
med usikkerhetstillegg vurderes. 

  

Det spørres om hvordan overskudd og 
underskudd hos tjenesteleverandøren skal 
håndteres? 

Ny felles tjenesteleverandør skal gå i null. Et 
eventuelt overskudd tilbakeføres til RHF. Et 
eventuelt underskudd må dekkes av RHF. 

  

Det er behov for at roller og ansvar mellom 
ny felles tjenesteleverandør for IKT og 
helseforetakene defineres og tydeliggjøres 
på et detaljert nivå (i forhold til 
arbeidsoppgaver og områder). 

Prosjektet tydeliggjør og detaljerer så langt 
som mulig grensedragningen. Det vil være 
behov for å ytterligere detaljere 
grenseoppdragningen i neste fase. 

  

  
 
 Ansvarsdeling mellom ny felles tjenesteleverandør for IKT og 

helseforetakene 
 
Spørsmål: 

Helse Sør- Øst RHF ber om synspunkter på ansvarsfordelingen med tilhørende 
kompetansebehov?  
Er det kommentarer eller supplerende synspunkter i forhold til denne modellen? 
 

Tilbakemeldinger Prosjektets kommentar 

Sykehuset Innland og Aker tar opp behovet 
for en regional IKT strategi og spør etter en 
tydeliggjøring av roller og ansvar mellom 
RHF, HF’ene og leverandøren for IKT 
strategi utvikling. Brukerutvalget påpeker 
behovet for at RHF’et har en sterk styring for 
å sikre standardisering og koordinering av 
løsninger. 

Prosjektet anbefaler at arbeidet med en 
felles IKT strategi for Helse Sør-Øst ivaretas 
av strategisk IKT forum. Arbeidet ligger 
utenfor omfanget for dette prosjektet. 

  

Flere helseforetak tar opp hvordan 
grensedragning for telefoni, medisinsk 
teknisk utstyr skal være. 

Prosjektet anbefaler at kommunikasjon 
inkludert telefoni tas over til felles 
tjenesteleverandør. En detaljert 
grensedragning med teknisk infrastruktur må 
gjøres i neste fase. Ansvar for medisinsk 
teknisk utstyr forblir i helseforetakene. 
Detaljert grensedragning mellom MTA og IKT 
må gjøres i neste fase. 

  

Det er flere helseforetak som etterspør Prinsipielt skal brukerne ha færrest mulige 
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tydeliggjøring av og behov for lokal 
brukerstøtte. 

kanaler å henvende seg til. Detaljert oppsett 
av feilhåndtering og forespørsler tas i neste 
fase. 

  

Aker reiser en problemstilling rundt delte 
stillinger hvor en del av oppgavene vil være 
med over, mens andre oppgaver blir igjen.  

I prinsippet skal definerte oppgavene 
overdras. Det må tas stilling til i detaljert 
kartlegging og grensedragning om personen 
blir med over og helseforetaket må erstatte 
med ny person, eller om ”bare” oppgaven blir 
med over og tjenesteleverandøren må fylle 
rollen med en annen person. 

  

Mange helseforetak er opptatt av at 
applikasjonsforvaltning må ses på med 
pragmatisme eller uttaler at den må være 
igjen i helseforetakene. 

Prosjektets anbefaling er at man fokuserer 
på oppgavene (som beskrevet i kapittel 4) 
som skal overdras og detaljerer dette 
ytterligere i neste fase. 

  

Ullevål mener at integrasjonsutvikling bør 
forbli i helseforetaket. 

Prosjektet er av den oppfatning at de fleste 
oppgaver vedrørende integrasjonsutvikling 
må overdras til felles tjenesteleverandør. 
Dette er viktig for å få til felles løsninger for 
integrasjon og samhandling på tvers av 
helseforetakene. 

  

Flere av foretakene i tidligere Sør, påpeker at 
den skisserte grensedragningen betyr at 
noen oppgaver og personell som er overdratt 
til Sykehuspartner, skal ligge hos 
helseforetakene. Det uttrykkes en 
forventning om at i hvert fall midler og 
ressurser må føres tilbake ved etablering av 
ny felles tjenesteleverandør. 

Eventuelt hvordan dette skal gjennomføres 
må avklares i neste fase ved detaljert 
grensedragning.  

  

Det er mange svar som tar opp behovet for 
tydeliggjøring og detaljering av 
ansvarsfordeling mellom bestiller, 
premissgiver og leverandør.  

Prosjektet har detaljert og tydeliggjort 
ansvarsfordeling så langt det lar seg gjøre i 
denne fasen. Det vil være behov for 
ytterligere spesifisering i neste fase. Det ser 
ut til at man kan ikke bli for detaljert og 
spesifikk i dette arbeidet. 

  

Foreslått grensedragning medfører endringer 
i ansvar og roller mellom Sykehuspartner og 
foretak i tidligere Helse Sør. Harmonisering 
er nødvendig. 

Harmonisering er nødvendig på sikt, men at 
dette kan gjennomføres etter at felles 
tjenesteleverandør er etablert. 

 

  

Innføring av denne modellen innebærer 
organisasjonsutvikling. 

Gjennomføringsprosjektet må være bevisst 
dette og planlegge for kompetanseutvikling 
og andre deler av organisasjonsutvikling. 
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Ressurser som flyttes skal samme rettigheter 
som de som blir igjen i et foretak. 

Omstillingsavtalen og arbeidsmiljøloven 
legger føringer for hvordan dette skal gjøres. 

  

Rikshospitalet har oppgaver innefor det 
kliniske området de er alene om i regional og 
nasjonal sammenheng. I den grad dette 
krever spesiell tilrettelegning på IKT-området 
må dette kunne håndteres spesielt. Særlig 
påpeker de behovet for tilrettelegning 
innenfor forskningsaktiviteten til sykehuset. 

Dette må gjennomgås i neste fase hvor den 
detaljerte grenseoppdragningen blir klarlagt.  

  

Felles tjenesteleverandør gis ansvaret for å 
utforme tjenestekatalogen. Rikshospitalet 
anser, slik det er beskrevet i 
styringsmodellen, at det er kunde og 
premissgiver som har dette ansvaret ikke 
leverandør 

Prosjektet foreslår at kunde og premissgiver 
eier prosessen for utvikling av nye tjenester 
(endringer i tjenestekatalogen). Felles 
tjenesteleverandør eier tjenestekatalogen for 
eksisterende tjenester.  

 

 

 

 Valg av modell for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen 
 
Spørsmål: 
Prosjektet gir en entydig anbefaling av modell 1. Prosjektet har vurdert risiko og mulige tiltak 
for å redusere risiko. Ser gruppen andre momenter og tiltak som bør tillegges stor vekt i det 
videre arbeidet? 
 

Tilbakemeldinger Prosjektets kommentar 

Alle høringsuttalelsene støtter prosjektets 
anbefaling av modell 1. 

I tråd med prosjektets anbefaling. 

  

Sykehuset Innlandet trekker paralleller med 
egen omstilling for å etablere felles IKT 
organisasjon og plattform og mener at de 
estimerte 300 mill nok er for lite. 

De 300 mill NOK dekker omstillingskostnader 
som bygging av kultur, innføring av felles 
prosesser og verktøy for styring 
(økonomisystem), kompensasjon og 
implementering av felles sikkerhetsplattform. 
Det dekker ikke implementering av felles IKT 
plattform og applikasjoner/tjenester. Dette vil 
være egne beslutninger som vil tas av 
administrerende direktør på grunnlag av 
anbefalinger fra strategisk IKT forum.  

  

Flere er opptatt av at det ikke må oppstå et 
vakuum etter overdragelsen og at det holdes 
et trykk i omstillingen for å hindre blant annet 
kompetanseflukt. 

Prosjektet mener at høyt fart og 
gjennomføringskraft i omstillingen er viktig for 
å lykkes.  

  

Flere av gruppene påpeker viktigheten av å Prosjektet har jobbet videre med 
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være tydelig på hva endringene i modell 1 
innebærer. 

tydeliggjøring og sikre konsistens i 
budskapet. 

  
 
 Plan for etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT 
 
Spørsmål: 
Hva vil være de viktigste kriteriene for å lykkes med gjennomføringen av etableringen av ny 
felles tjenesteleverandør? 
 

Tilbakemeldinger Prosjektets kommentar 

Mange av høringsuttalelsene er knyttet til 
behovet for informasjon, involvering, 
kommunikasjon og forventingsstyring for å 
lykkes med gjennomføringen. Eksempler på 
saker som krever god informasjon er 
endringer av fysisk arbeidssted, nye/endrede 
roller/ansvar. 

Prosjektet anbefaler at det utarbeides en 
detaljert kommunikasjonsplan som følges 
opp og etterleves gjennom neste fase. 

  

Det er flere foretak som setter spørsmålstegn 
ved om andre kvartal 2009 er for tidlig for å 
gjennomføre virksomhetsoverdragelsen. 
Sykehuset Innlandet foreslår 1.1.2010 som 
en bedre dato for gjennomføringen.   

Prosjektet anbefaler høy styrefart med 
nødvendige ressurser for å kunne 
gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i 
løpet av 2. kvartal 2009. 

  

Tillitsvalgte er blant annet opptatt av at risiko 
for eventuell overtallighet blir tidlig avdekket 
slik at dette kan møtes på best måte. 

IKT-funksjonen i HSØ er i dag 
underbemannet i forhold til de oppgraver og 
det ansvaret som tilligger funksjonen. Det er 
derfor lite trolig at det blir en generell 
overtallighet ved omlegningen, men det kan 
oppstå overtallighet innen noen fagområder. 
Dette må avdekkes gjennom kartlegging og 
oppbygging av organisasjonsmodell. Det vil 
være den nye ledelsens ansvar å lage denne 
modellen. Overtallighet innenfor fagområder, 
kan løses ved å øke ansattes kompetanse 
innen andre områder som vil være tynt 
bemannet. 

  

God og synlig rekruttering av ledelsen for 
tjenesteleverandør oppfattes som viktig. 
Tillitsvalgte er av den oppfatning at intern 
rekruttering må først forsøkes før ekstern 
rekruttering blir foretatt. 

Viktig med en tydelig og ryddig prosess i 
forbindelse med etablering av ledelse i felles 
tjenesteleverandør. 
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Gjennomføringen må ses i lys av endringer i 
strukturen som innføring av sykehusområder 
representerer (hovedstadsprosessen). 

Overføring til felles tjenesteleverandør bør 
tas først, deretter samordnes 
organisasjonsendringer hos bestiller som 
følge av innføring av sykehusområdene, og 
endringer hos felles tjenesteleverandør. Med 
andre ord, overføring til felles 
tjenesteleverandør utsettes ikke til etter 
endringene er gjort i sykehusområdene. 

  

Noen av foretakene foreslår benchmarking 
før overtakelse for å måle bl.a. servicenivå. 

I prinsippet skal tjenestene skal overføres 
som de er. Det betyr med samme 
tjenestenivå, priser og risiko som før 
overtakelse. Det kan dog tenkes at det kan 
skje endringer ved overtakelse eller i nær 
fremtid etter overtakelse på grunn av avtalte 
endringer i tjenestenivå og/eller risiko.  

  

Tidlig klargjøring av økonomisk modell og 
konsekvensene av denne for det enkelte 
helseforetak. 

Prinsippene for økonomisk styring av 
tjenesteleverandør må detaljeres videre i 
neste fase og konsekvensene for foretakene 
må kommuniseres. 

  

Ansattes rettigheter må ivaretas, og det må 
være fokus på å ivareta personellet. 
Omstillingsavtalen bør være tydelig i 
omstillingsarbeidet. 

Viktig prinsipper som vil styre 
gjennomføringsprosjektet.  

  

Baseline må kartlegges for å kunne se på 
konsekvenser og resultater. 

Prosjektets kartlegging og analyser vil danne 
grunnlag for å etablere en reell baseline. 

  

Trekke erfaringer fra etablering av 
Sykehuspartner og dagens virkemåte.  

Prosjektet mener det er viktig å se på hva 
som har blitt gjort og lærer av det som ikke 
har fungert og det som fungerer. Det er en 
betydelig erfaring og kompetanse som 
allerede eksisterer i Helse Sør-Øst. 

  

Ny felles tjenesteleverandør for IKT må være 
tilstrekkelig rigget i form av ressurser og 
støttesystemer for å sikre kvalitet og 
effektivitet i tjenesteproduksjonen. 

Prosjektet har synliggjort omstillings- og 
etableringskostnader som bør settes av for å 
sikre en effektiv omstilling og gjennomføring. 

  

Noen grupper er opptatt av at omstillingen 
også medfører endringer for helseforetak i 
tidligere Sør og dagens Sykehuspartner. Det 
er viktig at disse også ivaretas. 

Omstillingen gjelder hele Helse Sør-Øst og 
planer, kommunikasjon og ledelsesfokus må 
ta hensyn til det. 

  

Omleggingen vil koste og det må finnes en 
vilje til å finansiere denne kostnaden. 

Prosjektet har synliggjort behovet og 
omfanget for omstillingskostnader. 
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Felles tjenesteleverandør må sitte på 
betydelig kompetanse knyttet til 
samhandlingsarkitektur og således ha fokus 
på samhandling ikke bare standardisering 

Prosjektet er enig i høringsuttalelsen. 

  
 


