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1. Oppsummering 

Etter gjennomført foranalyse høsten 2018 og konseptfase i 2019 for mulig overføring av IT-

driftsfunksjonen hos Sykehusapotekene HF (SA) til Sykehuspartner HF, innstilles det til 

vedtak om å overføre IT-driften til Sykehuspartner HF som beskrevet i saksunderlaget. 

Styret ble orientert om saken (028-19) i styremøte 20.06.2019. 

 

Hovedkonklusjonen i anbefalingen fra konseptutredningen er at omlegging av SAs IT-

tjenester til Sykehuspartner HF (SP) bør gjennomføres i forbindelse med utfasing av 

FarmaPro-miljøet (i 2021 – 2022, avhengig av tidslinjen i prosjektet for Klara (nytt 

sykehusapoteksystem)). 

Overføringen gjennomføres ved at SA sine IT-tjenester etableres i Sykehuspartners 

infrastruktur, og at brukerne flyttes over når Klara tas i bruk. De praktiske detaljene i dette må 

gås opp i detaljplanleggingen av prosjektet. 

 

De ansatte som i hovedsak jobber med IT-driftsoppgaver hos SA tenkes virksomhetsoverført 

til SP som en del av overføringsprosjektet. Dette antas å berøre 3 årsverk, slik at det blir 

værende igjen tilstrekkelig kapasitet hos SA til å følge opp leveransene fra Sykehuspartner, og 

bistå virksomheten med minimumskapasitet og kompetanse til å dekke behovene i 

prosjektene. 

 

Tidsmessig anslås det at det vil ta 6 måneder å gjennomføre overflyttingen, fra planlegging 

igangsettes. Dette må vurderes i lys av utrullingsstrategi for Klara når den blir tydeliggjort. 

 

Den økonomiske gjennomgangen viser et bilde der kostnadsøkningen for SA vil være i 

størrelsesorden 4 MNOK per år når overføringen er gjennomført.  

 

Anbefalingen om overføring er i hovedsak basert på argumentasjonen om at det er 

hensiktsmessig å gjennomføre overføringen av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker, at det 

er i tråd med tidligere styrevedtak i foretaksgruppen og at det for foretaksgruppen som helhet 

vil være økonomisk lønnsomt. 

Anbefalingen forutsetter at kostnadsbildet slik det er fremstilt er akseptabelt for SA. 

 

2. Hva saken gjelder 

Bakgrunn (fra styresak 027-2019): 

Sykehusapotekene HF (SA) har av historiske og praktiske årsaker egen IT-infrastruktur, og 

ivaretar mye av sin IT-drift med interne ressurser.  

Det har gjennom de siste årene vært løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF og 

Sykehuspartner HF (SP) om IT-driften hos SA, men så langt har vurderingen vært at foretaket 

har vært best tjent med egen IT-drift.  

Teknologi blir mer og mer kritisk for drift av SA. Det vurderes som høy risiko å fortsette med 

egen IT-drift, gitt kompetanse og kapasitet i en relativ liten virksomhet.  

Det at SA har IT-driften på «utsiden» av regionens øvrige infrastruktur medfører i noen 

sammenhenger at det er krevende å få tilgang til løsninger som er plassert i Sykehuspartners 

infrastruktur.  

SA ønsker på bakgrunn av dette å vurdere overføring av IT-driften til SP på nytt.   
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Foretaket er nå godt i gang med å forberede utskifting av kjernesystemet FarmaPro, og vil 

med denne utskiftingen endre svært mye av de løsninger som benyttes i apotekene. Som en del 

av dette programmet skal drift av nye løsninger etableres. Det er derfor hensiktsmessig å se 

på hele IT- driftsoppsettet til SA i sammenheng med vurdering av overføring av IT-driften. 

I rapporten fra foranalysen høsten 2018 angis det som bærende prinsipp at drift av 

infrastruktur og standardapplikasjoner (som er felles i foretaksgruppen) overtas av 

Sykehuspartner, mens forvaltning av IT-løsninger som er spesielle og tett på SA sin operative 

virksomhet beholdes hos SA.  

Det ble i styremøte for SA 22.oktober 2018 anbefalt av administrerende direktør at det 

igangsettes et forprosjekt sammen med SP for å utrede dette i mer detalj, og at det utarbeides 

et beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om, evt. når og hvordan IT-driften skal overføres. 

I tråd med ny prosjektmodell, basert på Difis Prosjektveiviser, ble det igangsatt konseptfase 

(tidligere kalt forprosjekt) for å gjøre en grundigere utredning av alternativer for overføring 

av IT-driften, og legge frem anbefaling.   

Resultatet av konseptutredningen skal resultere i et beslutningsgrunnlag som gjør styrene i 

Sykehuspartner og Sykehusapotekene i stand til å ta stilling til hvorvidt om, hvordan og hvilke 

deler av IT- driften som skal overføres, sammen med et forslag til et eventuelt tidspunkt for 

overtakelsen. Prosjektet skal også, basert på det anbefalte alternativet i utredningen, 

utarbeide et prosjektforslag.  

 

3. Vurdering av hovedpunkter  

3.1 Brukerperspektivet 

For brukerne hos SA vil det største skillet fra dagens situasjon være at det blir et annet sted å 

henvende seg, og andre mennesker å forholde seg til når det gjelder brukerstøtte.  

Det blir en mer «nøytral» brukerstøttefunksjon, som har lengre avstand til sykehusapotek enn 

våre brukere er vant til. 

Vurderinger fra andre foretak i regionen (Sunnaas og Innlandet) er likevel at 

brukerstøttefunksjonen fungerer godt, slik at det kan forventes at dette også vil gjelde for våre 

brukere.  

Utover dette vil utstyr og applikasjoner som benyttes i all hovedsak være som i dag. 

Hovedkontoret for Sykehusapotekene, der man har vært vant til å ha IT-ressurser fysisk 

tilstede, vil være de som merker mest til endringen. Her vil det være hensiktsmessig å vurdere 

å ha en SP-ressurs tilgjengelig i en overgangsperiode. For brukerne ved apotekene vil 

forskjellen være mindre, da de er vant til en viss geografisk avstand til brukerstøtte.  

Ordningen med IT-kontakter1 ved apotekene bør videreføres, for å ivareta spesielle lokale 

behov for våre brukere, som i dag.  

 

3.2 Økonomi 

Kostnader for SA: 

I konseptfasen er det tatt frem en Kost-nyttevurdering av overføringen der det fremkommer at 

fremtidig tjenestepris for SA som heltidskunde av SP vil være om lag 19 MNOK per år. 

Denne kostnaden sammenlignes med et beregnet kostnadsnivå for IT-drift ved SA som vil 

være ca. 16,5 MNOK per år. 

En vesentlig forutsetning for beregningen av dagens kostnadsnivå hos SA er at det må tilføres 

1,5 årsverk utover de 4,5 som benyttes i dag, dersom egen IT-drift videreføres. Dette er 

                                                 
1 IT-kontakt er en ressursperson ved hvert apotek som har ca 10% av sin stilling øremerket til å bistå brukere og 

IT med lokale oppgaver. 
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informasjon som er gitt fra SA i prosjektet, på bakgrunn av analyse som ble gjort i 2015 ved 

gjennomgang av IT-driftsfunksjonen av konsulentselskapet Tellmann Executive Advisors. 

Vurderingen var basert på de oppgaver som ble utført hos IT-driftsfunksjonen, og behovet for 

å styrke funksjonen med kapasitet for å ivareta spesielt sikkerhetsområdet, gitt det økende 

fokuset på cyber security. En slik styrking ville redusert risikoen for sikkerhetshendelser hos 

SA, men ville ikke gitt de andre fordelene et skifte til Sykehuspartner forventes å resultere i. 

Dette påpekes likevel, fordi det er et vesentlig moment i kostnadsberegningen for dagens IT-

drift hos SA. 

Den økonomiske vurderingen gir med dette en kostnadsøkning for SA på 2,5 MNOK per år 

når IT-driften flyttes til SP. I realiteten er dette en økning på 4 MNOK per år fra dagens nivå, 

da de 1,5 ekstra stillingene ikke er tilsatt.  

 

Utover årlige kostnader er prosjektet med å overføre IT-driften grovt estimert til å koste 7 

MNOK. Et mer detaljert estimat må lages på bakgrunn av en detaljert prosjektplan for 

overføringen, som vil bli utarbeidet som innledende aktivitet i overføringsprosjektet. 

 

Kostnadsbildet for Helse Sør-Øst: 

Basert på informasjonen i Kost-/nyttevurderingen, der det fremgår at overtakelse av IT-

driftsfunksjonen for SA ikke vil medføre økte marginalkostnader for SP, har kjente 

besparelser over en 10-års periode for foretaksgruppen en positiv nåverdi på ca 18 MNOK.  

Denne reduseres med prosjektkostnaden på 7 MNOK.  
 

Vurdering: 

Løpende kostnader SA vil bli belastet for IT-driften er beregnet på bakgrunn av den modell 

som legges til grunn for øvrige foretak i foretaksgruppen, som er basert på gjeldende 

fordelingsnøkkel. 

Nøkkelen er i kost-/nyttevurderingen justert i forhold til dagens nøkkel, basert på at SA vil bli 

en «fulltids bruker» hos SP. Årlig kostnad basert på denne fordelingsnøkkelen vil da være ca 

19 MNOK, sammenlignet med dagens 16,5 MNOK (der det er beregnet inn 1,5 ekstra årsverk 

som nevnt over).   

Dette er godt over dagens kostnadsnivå, og må være en del av vurderingen, der de 

økonomiske konsekvensene for SA sees i lys av de økonomiske konsekvensene for 

foretaksgruppen. 

Det kvalitative aspektet i vurderingen er også vurdert. Det er en betydelig risiko knyttet til 

kompetanse, kapasitet og krevende sikkerhetsutfordringen knyttet til IT-drift i egen 

virksomhet. 

Kost-/nyttevurderingen belyser den uheldige omfordelingseffekten som er en konsekvens av 

dagens kostnadsfordelingsmodell, der foretaksgruppen får en besparelse, mens SA får en 

relativt betydelig kostnadsøkning.  

Hovedargumentet som taler for at SA bør ha en annen prismodell enn øvrige foretak er at SA 

er en helt annen type virksomhet enn de øvrige sykehusforetakene, og at IT-støtten som skal 

leveres fra SP derved vil være ganske annerledes. De store og tunge løsningene hos SP som 

trekker brorparten av totalkostnadene er ikke løsninger som benyttes av SA. Det kan derfor 

argumenteres for at det legges til grunn en rimelig kostnadsfordeling, som er 

konkurransedyktig i forhold til et eksternt leverandørmarked. 

Denne problemstillingen og tilnærmingen bør løftes før realiseringsprosjektet igangsettes. 

Det bemerkes at finansiering-/prismodell som er lagt til grunn i beregning av fremtidig 

tjenestepris er basert på gjeldende tjenesteprismodell for Sykehuspartner og føringer gitt i 

ØLP. Nivået på felleskostnader og fordelingsnøkler som brukes til å fordele ut 

felleskostnadene følger samme nivå som i ØLP. Der er i utarbeidelse av fremtidig tjenestepris 
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for Sykehusapotekene HF (som en heltidskunde av Sykehuspartner HF) benyttet den 

nåværende fordelingsnøkkel fra HSØ RHF. Fordelingsnøkler som benyttes til tjenesteprising 

er ikke endelig vedtatt. I forbindelse med budsjettprosessen for 2020 vil Sykehuspartner HF 

gjennomføre en ny prosess i samråd med HSØ RHF. 

 

 

3.3 Veien videre 

Prosjektet er nå, etter at konseptfasen er gjennomført, pakket ned. Det innebærer at det ikke 

vil være ytterligere aktivitet i prosjektet, før det igangsettes etter en bestilling fra SA. 

I dialogen med SP er det diskutert, og gitt positive signaler fra ledelsen i SP, at SP vil bistå 

SA med IT-driftsressurser dersom det skulle oppstå utfordringer med kapasitet og /eller 

kompetanse i IT-driftsfunksjonen hos SA frem mot en overføring. Dette bidrar til å ta ned 

risiko forbundet med en beslutning om å gjennomføre overføringen. 

 

Det vil bli gitt en presentasjon av saken i styremøtet. 

 

4. Administrerende direktørs anbefaling 

 

Administrerende direktør anbefaler å overføre IT-driftsfunksjonen til Sykehuspartner som 

beskrevet i saken. 

Forberedende aktiviteter for overføring med tilhørende virksomhetsoverføring av berørte 

ressurser igangsettes i 2020-2021, og gjennomføring foretas deretter. 

Styret ber administrasjonen ta dette videre til HSØ for endelig beslutning. Sykehuspartner HF 

planlegger å legge frem sak i eget styre i desember 2019. Det forutsettes at Sykehuspartner og 

Sykehusapotekene tar dette videre med HSØ i samtidighet. 

 

 

 

1 vedlegg: 

 

Vedlegg 1: Konseptutredning Foranalyserapport 

 


