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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og omfang 
Sykehusapotekene HF (SAHF) har av historiske og praktiske årsaker egen IT-infrastruktur, og har frem 
til nå ivaretatt mye av sin IT-drift med egne ressurser. 

Det har vært løpende dialog med HSØ RHF og Sykehuspartner HF (SPHF) om IT-driften hos SAHF, men 
så langt har vurderingen vært at foretaket har vært best tjent med å fortsette som tidligere, med 
egen IT-drift. 

SAHF er godt i gang med å forberede utskifting av kjernesystemet FarmaPro, og vil med denne 
utskiftingen endre svært mye av de løsninger som benyttes i våre apotek. Som en del av dette 
programmet skal drift av nye løsninger etableres, og det er da ønskelig å se på hele IT-driftsoppsettet 
for SAHF. 

Overordnet er det en vurdering hos SAHF at teknologien blir mer og mer kritisk for driften av 
foretaket, og det vurderes som høy risiko å fortsette med egen IT-drift, gitt begrenset kompetanse og 
kapasitet i en relativt liten virksomhet. 

Etter den nasjonale vurderingen i 2016, der man besluttet at sykehusapotekforetakene ikke skulle 
omgjøres til et nasjonalt sykehusapotekforetak, anses det som lite sannsynlig at et slikt skifte vil skje i 
overskuelig fremtid. Dette kunne ellers talt imot å gjøre en flytting av IT-drift til Sykehuspartner. Slik 
situasjonen nå er vurderes det ikke å være slike overordnede føringer. 

I tidligere diskusjoner vedrørende flytting av IT-drift fra SAHF til Sykehuspartner har vurdering fra 
andre helseforetak i regionen bidratt til konklusjonen om å vente med en overføring. De vesentligste 
områdene ved Sykehuspartner som har vært kritisert har vært kostnadsnivået, tjenestekvalitet og 
lang ventetid på spesielt kundespesifikke oppdrag. Dette bildet virker å ha beveget seg i positiv 
retning, men det er fremdeles et kritisk blikk på kostnadsbilde og ventetider på kundespesifikke 
oppdrag. For SAHF vil dette være vesentlige momenter i diskusjonen, og hvordan det adresseres vil 
ha betydning for videre prosess. 

Denne foranalysen gjennomføres for å etablere tilstrekkelig vurderingsgrunnlag om hvorvidt det er 
formålstjenlig å igangsette et forprosjekt for overføring av SAHFs IT-løsninger til Sykehuspartner. 
Foranalysen søker også å avdekke evt. forhold som skulle tilsi at overdragelse av IT-driften ikke kan 
eller bør finne sted. 

Et skifte til Sykehuspartner som IKT-leverandør vil være i tråd med Helse Sør-Østs IKT-strategi og 
tidligere styrevedtak i HSØ om at Sykehuspartner skal være leverandør av IT-driftstjenester for alle 
helseforetak i regionen. 

Ved å flytte IT-drift for Sykehusapotekene fra SAHF til Sykehuspartner forventes følgende: 

Forventede effekter: 
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• Større tilfang av IT-fagkompetanse 
• Redusert sårbarhet ved at IT-tjenestene leveres av en større og mer profesjonell IT-

virksomhet 
• Synergier ved at standard- og regionale løsninger leveres fra samme partner som for øvrige 

helseforetak i regionen 
• Enklere for brukere hos SAHF å få tilgang til løsninger hos Sykehuspartner og ved de andre 

sykehusforetakene 

Risikoområder (detaljeres i kap. 7): 

• Forringet servicenivå på IT-tjenester 
• Manglende leveranseevne fra SP for SA-spesifikke behov 
• Økte IT-driftskostnader for SAHF 

1.2 Om foranalysen 
Denne foranalysen er gjennomført over et avgrenset tidsrom, gjennom et samarbeidsprosjekt 
mellom SAHF og Sykehuspartner HF, for å etablere tilstrekkelig diskusjonsgrunnlag til SAHFs styre i 
styremøte 22/10-2018.  

Hensikt er å beskrive dagens situasjon, et fremtidig målbilde og veien frem til målbildet i tilstrekkelig 
grad til at SAHF sitt styre kan ta stilling til om det er ønskelig å igangsette et forprosjekt for overføring 
av IT-drift fra SAHF til Sykehuspartner HF. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende deltakere: 

Navn Tilhørighet Tittel og rolle 
Jan Erik Augestad Sykehusapotekene HF IT-direktør, leder av 

foranalysearbeidet 
Martin Torp D’Alessandro Sykehusapotekene HF IT-driftsleder 
Kjell-Sverre Jerijærvi Sykehusapotekene HF Virksomhetsarkitekt 
Kenneth Iversen Sykehuspartner HF Kundedirektør, ansvarlig for 

Sykehuspartners bidrag i 
prosessen 

Thor Lunde Sykehuspartner HF Avd.leder Arkitektur og design 

Torfinn Myhre Sykehuspartner HF Arkitekt 
Sigurd Sverdrup Sykehuspartner HF Service Manager 

 

I tillegg har HR vært involvert i arbeidet med følgende representanter: 

Navn Tilhørighet Tittel og rolle 
Malou Ørbeck Nilsen Sykehusapotekene HF Organisasjonsdirektør 
Åse Marie Askimdal Sykehuspartner HF Spesialrådgiver HR 
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Og økonomifunksjonen har deltatt med følgende representanter: 

Navn Tilhørighet Tittel og rolle 
Siv Bergem Sykehusapotekene HF Økonomisjef 
Nina Helene Kristoffersen Sykehuspartner HF Økonomisjef 
Tage Foyn Bjørnsen Sykehuspartner HF Kontroller 

 

Arbeidet med foranalysen har pågått i perioden 09.08.18 til 08.10.18 og har bestått av 
arbeidsgruppemøter for skrivegruppen, og spesifikke fagmøter for HR og økonomi. 

For denne foranalysen er tillitsvalgte hos SAHF muntlig orientert gjennom Organisasjonsdirektør 
Malou Ørbeck Nilsen. Ved et eventuelt forprosjekt og senere implementering vil tillitsvalgte 
involveres gjennom hele prosessen. 

2 Anbefaling 
Arbeidsgruppen fra foranalysearbeidet anbefaler at det igangsettes et forprosjekt, med hensikt å 
planlegge og forberede en overflytting av IT-drift til Sykehuspartner HF i henhold til de overordnede 
vurderinger som er gjort i foranalysen. I forprosjektet må det avklares hvordan overføringen skal 
gjennomføres, og hvilke vilkår som vil gjelde når funksjonen er overtatt. Beskrivelsen som kommer ut 
av forprosjektet vil være grunnlag for SAHF sitt styre til å endelig beslutte om IT-drift skal overtas av 
Sykehuspartner eller ikke. 

Det er ikke identifisert særskilte forhold som tydelig tilsier at en flytting ikke kan eller bør finne sted. 

Bærende prinsipp for en overføring er at det generelle overføres, mens det spesielle blir værende 
igjen hos SAHF. I praksis betyr dette at drift av infrastruktur og standardapplikasjoner (som er felles i 
foretaksgruppen) overtas av Sykehuspartner, mens IT-løsninger som er spesielle og tett på SAHF sin 
operative virksomhet beholdes hos SAHF. Detaljene i hva dette innebærer må gås opp i et 
forprosjekt.  

3 Målbilde 
Beskrivelsen av målbildet skisserer fremtidig situasjon slik den har vært diskutert i foranalysen. 

3.1 Tjenesteomfang 
Sykehusapotekene HF er en annen type virksomhet enn de øvrige helseforetakene i foretaksgruppen. 
Det er derfor hensiktsmessig at det gjøres en vurdering av hvilke deler av IT-funksjonen som 
Sykehuspartner skal overta. Overordnet virker det rasjonelt at Sykehuspartner ivaretar de deler av IT-
driften som er generiske eller overlappende med IT-tjenester som leveres til øvrige helseforetak. For 
IT-tjenester som er spesielle for SAHF, og som  

• enten, ikke har synergier ved en overtakelse av Sykehuspartner  
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• eller, som ligger tett innpå SAHF sin operative drift 

er det ønskelig å beholde kontrollen selv. 

Basisdrift, dvs. drift av infrastruktur, og felles applikasjoner er det naturlig at Sykehuspartner overtar. 

Konkret tilnærming, inklusive evt. faseinndeling og overgangsordninger må utredes som en del av et 
forprosjekt. 

3.2 Tjenestenivå 
I regionen leveres det basistjenester tilknyttet nettverk, arbeidsflate, lagring, sikkerhetsovervåking 
mm. Disse basistjenestene understøtter både arbeidsflate, utskriftstjenester og HF-spesifikke 
løsninger. Det må være et overordnet prinsipp at SAHF mottar samme tjenestenivå på basistjenester 
som de øvrige foretak. 

Det må gjennomføres en overgang fra eksisterende kvalitetsbegreper, til Sykehuspartners begreper. I 
den sammenheng er det viktig å avklare om denne overgangen vil gi lavere, samme eller bedre 
kvalitet/SLA nivå på tjenestene.  

Begrepene er forklart mer i detalj i vedlegg A, men sammenfattes her: 

Det er to hovedparametere som bestemmer tjenestekvaliteten på en tjeneste levert av 
Sykehuspartner: Kritikalitet og Utvidet support (24/7).  

Det tilbys en opsjon på utvidet support og beredskap (24/7). Dette er en utvidelse i forhold til dagens 
løsning i SAHF og må vurderes fra tjeneste til tjeneste. Opsjonene kan bestilles individuelt for de 
tjenestene Sykehusapotekene ønsker. 

Brukerservice i SP opererer normalt i tiden 0730-1600 og vil derfor dekke SAHFs behov. Det er i 
tillegg anledning til å varsle feil hele døgnet og selvbetjeningsløsning for å låse opp passord.  

Det kan derfor konkluderes med at brukerne ikke vil oppleve redusert kvalitet på tjenesten. Det 
ligger imidlertid inne opsjoner til et bedre tjenestenivå. 

3.3 Organisasjon 
Hvordan personell skal håndteres ved en overføring av IT-driftsfunksjonen må avklares.  

Overordnet består IT-driftsapparatet hos SAHF av 6 ansatte, der enkelte av stillingene benyttes inn i 
andre oppgaver som prosjekter, applikasjonsforvaltning, rådgivning o.a. : 

• IT-driftsleder 
• Teamleder IT-operativ drift 
• Driftsansvarlig FarmaPro5 
• Driftsansvarlig IT 
• IT-medarbeider 
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• IT-supportmedarbeider 

I et målbilde der SPHF leverer IT-drift må det tydeliggjøres hva det vil være behov for av IT-ressurser i 
en fremtidig organisasjon hos SAHF. I tillegg til oppfølging av leverandører og spesialapplikasjoner 
som har vært nevnt innledningsvis, vil de nye systemene som er under etablering kreve drifts- og 
forvaltningsstøtte. Her vil det også kunne være nasjonale fellesbehov som må ivaretas for ny 
butikkdataløsning. Detaljene i dette må tydeliggjøres i forprosjektet. 

For enkelte av ressursene vil det da være naturlig å inngå i en virksomhetsoverføring til SPHF, mens 
det for andre vil være mer hensiktsmessig å fylle behov som oppstår eller blir værende igjen hos 
SAHF med et fremtidig løsningsbilde. 

 

4 Virksomhetsoverføring (transisjon) 
4.1 Tilnærming og planlegging 
Viktige faktorer for å få til en støyfri, effektiv og vellykket virksomhetsoverdragelse ligger i arbeidet 
forut for overdragelsen. Samtidig som man må forsøke å få ned tiden med usikkerhet for de ansatte 
og den fare som da oppstår for at viktige ressurser velger å bytte jobb, må man være grundig i 
kartleggingen av: 

• hva skal overføres og hva skal holdes tilbake 
Infrastruktur og drift av denne er som regel utenfor diskusjonen. Som regel er applikasjonsdrift 
også en oppgave som mottagende organisasjon er godt rustet for å overta, men 
tjenesteforvaltning kan i blant ha sider ved seg som direkte ligger innenfor avgivende 
organisasjons kjernevirksomhet. I slike tilfeller må det vurderes om det er hensiktsmessig å 
virksomhetsoverdra disse oppgavene med tilhørende ressurser.  

• ressurser og deres nåværende oppgaver og ansvar 
Etter å ha avklart hvilke oppgaver som skal over til mottaker og hvilke som skal bli igjen, gjøres en 
kartlegging på individnivå ned på % nivå hvilke oppgaver som utføres og hvor. Da kan man 
bestemme at en person som gjør mer enn 50 % av det som skal over blir med over, motsatt blir 
igjen. 

• hvem skal overføres og hvem overtar eventuelle oppgaver som ikke overføres 
For ressurser som har oppgaver både som skal overføres og som skal være igjen i, må det 
avklares hvilke oppgaver som skal overføres til annen ressurs. 
Det må sikres at det holdes tilbake personell for å ivareta den fremtidige bestillerrollen, delta 
i/lede prosjekter og ivareta IKT-strategiske oppgaver.  

• alle økonomiske forhold knyttet til ressursene (lønn, pensjonsopptjening, særavtaler, 
vaktordninger mm) 

• alle Service & vedlikeholds-avtaler, varighet og kostnader knyttet til disse 
• regnskapselementer så som anleggsregister 
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• Interne avtaler om tjenestekvaliteter, responstider og løsningsfrister 
Disse kan komme til uttrykk gjennom SLA avtaler med underleverandører eller OLA avtaler 
internt. 

4.2 Overføring as-is 
Virksomhetsoverdragelsen kan gjennomføres ved at man først overfører alt uendret (as-is), dvs. at 
mottagende foretak (SPHF) mottar ansvaret for å videreføre drift og løsninger uendret fra en gitt 
dato, gjerne synkront med en periode i budsjetteringen f.eks. ved årsskiftet. Fra dette tidspunkt har 
SPHF ansvar for planleggingen og videreutvikling av tjenester og organisering av leveranser, herunder 
organiseringen av overførte ressurser.  

En viktig faktor for at en As-Is tilnærming skal fungere er at ressursene ikke opplever overdragelsen 
som truende eller usikker. De kan da fort søke seg over til andre posisjoner. For å videreføre driften 
as-is, må man få med de ressursene som ivaretok leveransene ved overdragelsen. I tiden etter 
overdragelsen, må disse ressursene også få tydelige indikasjoner på at de satses videre på i den nye 
organisasjonen. 

4.3 Ansatte og deres videre organisering 
Mye av gevinsten ved en overdragelse bør hentes ut fra effektivisering og samordning av drifts- og 
forvaltningsressurser. Det ligger derfor i tiltakets natur at ressursene vil bli omrokert i tråd med 
mottagende HFs organisering og at det må gjennomføres en omlegging av plattformen til å anvende 
etablerte standarder hos mottagende HF. Dette er operasjoner som krever deltagelse og aksept fra 
ressursene selv.  

For å sikre stabil og sikker drift og gi ressursene opplevelsen av selv å bidra til videre utvikling, bør 
driftsorganisasjonen som overføres beholdes så uendret som mulig initialt. Disse kan organiseres 
som en egen enhet under et av de eksisterende virksomhetsområdene og med rapportering innad i 
dette. Hvor den midlertidige enheten legges og organiseres bør diskuteres utfra kartleggingen av 
oppgaver og ressurser og avklaringer av hvilke ressurser og oppgaver som overdras, omtalt over. 

4.4 Initiale endringstiltak 
En viktig oppgave for den overførte gruppen er å bidra med HF-spesifikk kompetanse og til å 
planlegge omlegginger og transmisjoner. Pågående prosjekter må bemannes videre og det må 
organiseres en rekke nye omleggingsprosjekter. 

En følge av dette er at det raskt vil oppstå behov for å gjøre nødvendige styrkinger/kompletteringer 
på personellsiden enten med andre inn i gruppen eller med støtte fra andre seksjoner i SP.  

I en midlertidig organisasjon, vil det likevel være behov for å opprettholde/tilpasse seg de etablerte 
rollene. Man må tidlig i prosessen identifiserer nøkkelroller, så som applikasjonsansvarlige, 
Tjenesteeier, kundeansvarlig og service manager m.fl. 



 
 

 
 
 

Side 10 av 16 
 
 

HSØ Prosjektveiviser - Foranalyserapport 
 
Prosjekt: 

 

Dato: 08.10.2018 Referanse: 
 

Hvis brukerservice i SAHF overføres, gjøres dette tilsvarende as-is, men med eget innvalg i 
telefonkøen. 

Det må avklares oppgaver, ressurstildeling og økonomi i pågående prosjekter: skal prosjekter med 
ressursene overdras samtidig og videreføres i SP-regi eller skal de ferdigstilles i SAHF regi og 
overleveres SPHF for drift og forvaltning? Kan ressursene “in scope” holdes tilbake i SAHF inntil 
prosjektet er levert og overføres ved overlevering til drift/forvaltning? 

4.5 Initiale avtaler og samhandling 
Dersom det er etablerte tjenestekvalitetsavtaler (SLA/OLA) må disse transporteres over til ny 
organisasjon og gjøres gjeldende under transisjonsperioden.  

Om det ikke finnes avtaler, vil man måtte vurdere om det er hensiktsmessig å etablere slike, eller om 
man håndterer hendelser utfra en best-effort tilnærming. Det vil uansett være behov for å gi en 
innbyrdes prioritering av tjenestene, fortrinnsvis innenfor de etablerte kritikalitetsbegrepene som er 
etablert (1, 2 eller 3) til bruk ved hendelser som rammer flere tjenester. 

Avtaler med underleverandører må transporteres til SP eller sies opp, dersom det vurderes at SP har 
intern kompetanse til å overta oppgavene beskrevet i avtalen. Dette kan typisk være drifts-, 
forvaltnings- eller prosjektoppgaver fra eksterne eller innleide. 

4.6 Transisjonsperioden 
Etter virksomhetsoverdragelsen vil det raskt måtte organiseres omlegging og transisjon av tjenester 
til standard (SIKT) plattform. Her kommer de overførte ressursene tungt inn, styrket med interne 
ressurser fra SP. Det må organiseres omlegging/flytting av tjenester, omlegging av nettverksstruktur 
og omtanking av arbeidsflate mm. En naturlig tilnærming til dette er å gjenbruke erfaringene vi har i 
forbindelse med tilsvarende «omlegginger til SIKT» prosjekter gjennomført for andre HF. 

Det mest hensiktsmessige er at man i transisjonsperioden opererer med en «en-veis sluse» i den 
midlertidige infrastrukturen og organisasjonen. Dvs. at det ikke etableres nytt eller gjøres 
omfattende endringer uten at målbildet er å ende opp i den nye plattformen. Nye, store 
oppgraderinger bør derfor organiseres slik at man etablerer den nye løsningen i sitt endelige miljø og 
dermed gjennomfører deler av omstillingen samtidig. Tilsvarende må nye tjenester etableres i det 
nye miljøet. 

Samtidig med omleggingen, må ressursene i den midlertidige avdelingen kunne søke seg inn i 
posisjoner i SPHF med oppstart etter avtale. 

Sykehuspartner har fem virksomhetsområder:  

• Kunder og tjenester» hvor brukerservice inngår 
• Plan og styring 
• Produksjon, som omfatter både drift og forvaltning 
• Tjenesteutvikling 
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• HRØR (HR, økonomi og logistikk) 

Sykehuspartner preges av spesialister der mindre organisasjoner benytter mer generalister. Det er 
roller og posisjoner i virksomheten for begge utviklingsløp og dermed rike anledninger til å velge 
videre karriere. 

4.7 Anleggsregister 
Det må bestemmes hva i anleggsregisteret som skal overdras til SP eller beholdes. Spørsmålet er 
aktuelt i og med at SP opererer med en finansiell leasing modell for klienter mens SAHF eier alt selv.  

Så langt er det identifisert utstyr for ca. 5 mill. i SAHFs anleggsregister. 

5 Prosjekter/programmer (transformasjon) 
5.1 Gjennomføring av pågående og besluttede endringer i SA 
Den mest sentrale applikasjonen i SAHF, FarmaPro 5 (FP5), er under avvikling og må erstattes innen 
utgangen av 2020. FP5 er en apotek-megasuite som inneholder alt fra innkjøp, logistikk, lagerhold og 
–styring til kassesalg, reseptekspedering, ordrebehandling, betaling og fakturering. FP5 er integrert 
med sentrale myndighetstjenester og –registre, som Reseptformidleren, HELFO refusjonsoppgjør og 
Reseptregisteret. 

I tillegg til FP5, som er innrettet mot vanlige publikumsapotek, så har SAHF også egne applikasjoner 
som dekker sentrale funksjonsområder som legemiddelforsyning til sykehuslager (Delta, TønSys), 
produksjon og pakking av allmenne legemidler (ATC Host, Baxter, Swisslog) og tilvirkning av 
personaliserte legemidler som cytostatika (CMS). 

Når FP5 nå skal avvikles, vil funksjonene i løsningen bli erstattet av en kombinasjon av nye og 
eksisterende applikasjoner. Dette slik at funksjoner som er SAHF sin kjernevirksomhet og som 
differensierer SAHF fra andre virksomheter, slik som reseptekspedering og sykehusleveranser, får 
adekvat systemstøtte i bransjespesifikke løsninger som reseptur- og butikkdataløsning (RBD) – mens 
standardfunksjoner som fakturering, økonomi og regnskap kan dekkes gjennom generiske 
standardfunksjoner i applikasjoner som økonomi- og lagerstyring (ERP). I tillegg vil det også være 
behov for et produksjonsstøttesystem for tilvirkning og serviceproduksjon av legemidler. 

Det er viktig at de pågående og planlagte løpene for RBD og ERP for realisering av nytt 
sykehusapoteksystem kan gjennomføres som planlagt. 

De nye løsningene man anskaffer bør ikke installeres og driftes av SAHF, men installeres direkte hos 
fremtidig driftspartner. For RBD er NHN valgt, da dette er en felles nasjonal løsning for SA-
foretakene. For ERP blir Sykehuspartner (SP) som driftspartner implisitt valgt ved beslutning om bruk 
av Regional ERP. Anskaffelse av en produksjonsstøtte-løsning ligger frem i tid, og selv om en 
anskaffelse ikke er påbegynt, så vil SP være en naturlig driftspartner. 
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Merk at det er påtvingende at SAHF sine klienter for arbeidsflater og kassepunkter ute på hver enkelt 
apoteklokasjon må fungere sømløst på den samlede infrastrukturen og topologien som 
applikasjonene og integrasjonene kjører på. 

5.2 Konsumering av HSØ basistjenester på kort og lang sikt 
Med basistjenester menes her all IT som ikke er fag- eller forretnings-applikasjoner og 
funksjoner, som standard bruker-enheter (PC), utskrift, fillagring, epost, 
samhandlingstjenester, nettverk, fjerntilgang, internett-tilgang, katalogtjenester, 
kontorstøtte-applikasjoner og sikkerhetstjenester. 

Gevinster for SA ved å ta i bruk SPs basistjenester 

Både for SA og for SP er det et gevinstpotensiale i at basistjenester leveres på samme måte til SA som 
til øvrige foretak i regionen. 

Felles basistjenester legger til rette for samhandling og deling av informasjon gjennom standardiserte 
applikasjoner og kommunikasjonsverktøy.  

Automatisert programvaredistribusjon og utrulling av sikkerhets-oppdateringer bidrar, sammen med 
brukerportal for bestilling av tilganger og applikasjoner, til god brukeropplevelse, redusert 
administrasjon samt forbedret sikkerhet og beskyttelse. 

Standardisering av integrasjoner, overvåkning av meldingsflyt og en egen seksjon som kun jobber 
med integrasjoner sikrer høy kvalitet, effektive leveranser, stabilitet og at sikkerheten er ivaretatt. 

Prosesser for tjenesteendringer og innføring av nye tjenester sikres riktig kvalitet og samsvar med 
arkitektur- og sikkerhetskrav gjennom standardiserte prosesser for RoS og design.  

Arkitektur-styringen sørger for standarder, helhetlig perspektiv og krav til løsninger som 
tilrettelegger for samhandling, helhetlige løsninger, felles-komponenter og gjenbruk. 

Sist, men ikke minst bidrar sikkerhets-seksjonene både med føringer og praktisk overvåkning for å 
ivareta sikkerheten og sørger for at informasjonen er tilgjengelig, korrekt, komplett og beskyttes i 
henhold til lover og krav. 

Sykehuspartners anbefaling er at perioden fra SP overtar drift og til SA konsumerer basistjenestene 
på en standardisert måte fra SP gjøres så kort som mulig for å sikre at tjenestene leveres med riktig 
kvalitet og ivaretatt på en forsvarlig måte. 

Moderniseringsprogrammet STIM og påvirkning på migrering av SA 

SP og HSØ etablerer høsten 2018 moderniseringsprogrammet som har fått navnet STIM 
(Standardisering og infrastrukturmodernisering). Oppdraget er å etablere infrastruktur med moderne 
egenskaper for å møte fremtidens behov og betjene helseforetak og pasienter på en best mulig 
måte. Myndighetenes føringer og krav om mer enhetlig behandling, at informasjonen skal følge 
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pasienten uavhengig av omsorgsnivå og helsevesenets organisering, og forventninger om at 
helsevesenet i langt større grad skal «imøtekomme samfunnets forventninger til bruk av IT» (sitat fra 
Samhandlingsreformen), er alle viktige drivere for moderniseringen av SP og HSØs infrastruktur. 

Både den generelle utviklingen i markedet og utviklingen innenfor det kliniske området stiller krav til 
en infrastruktur med andre egenskaper og mer endringsevne enn det som i dag tilbys fra de 
datasentre Sykehuspartner har i dag.  

Økende grad av tjenestekjøp i samhandling med «on premises», tradisjonell IT krever endringer, ikke 
bare i teknologi- og applikasjonslaget, men også i organisasjon, prosesser og kompetansebygging. SP 
står utvilsomt framfor en stor og krevende, men også en spennende og verdiskapende endringsreise.  

Anbefalingen vår her er en pragmatisk tilnærming hvor beslutninger om hastighet og veivalg tar 
hensyn til, og ses i sammenheng med, moderniseringsløpet for å minimere graden av «sunk cost», 
belastning på brukere ved stadige endringer og minimere bruk av ressurser som går på bekostning av 
moderniseringen. 

5.3 Overordnet bilde av dagens IT-leveranser fra SP 
SIKT, OUS og AHUS  

Sykehuspartner etablerte SIKT som felles IT-domene for alle helseforetak i regionen i 2005 og alle 
foretakene med unntak av OUS, AHUS og SA har senere blitt migrert over til SIKT. OUS ble av ulike 
årsaker etablert som et separat IT-domene. AHUS konsumerer i dag enkelte tjenester fra SIKT, men 
det har per dags dato ikke blitt besluttet hvorvidt foretaket skal migreres fullt over. Dette betyr at SP 
i dag drifter tre separate IT-miljøer. SA vil, i likhet med øvrige foretak i regionen, få sine tjenester fra 
SIKT. 

Sykehuspartner leverer komplette tjenester for all IT i helseforetakene. Dette inkluderer datasenter-
tjenester, applikasjonsdrift, kommunikasjon, telefoni, PCer og arbeidsflater, mobilitet og 
integrasjonstjenester.  

5.4 Faktorer som kan påvirke transformasjonen 
Vi har tidligere beskrevet moderniseringsprogram, STIM og hvordan dette antas å påvirke 
transformasjonen i overføringen av SA-drift til SP. Den ovenfor beskrevne innføringen av ERP og 
butikkdataløsning (RBD) må også hensyntas i planleggingen av transformasjonen selv om 
aktivitetene, slik planene for disse foreligger, vil gjennomføres som separate prosjekter. Det viktigste 
med hensyn til disse prosjektene er å sikre at overføringen av drift til SP ikke hindrer disse 
prosjektene. 

5.5 Regionale programmer 
Under det regionale HSØ RHF-eide programmet Digital Fornying (DF) jobbes det med å etablere 
felles-regionale tjenester. Programmet består av en rekke større og mindre prosjekter og er 
organisert i tre programmer; Regional Klinisk Løsning (RKL), Virksomhetsstyring (VIS) og Regional 
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IKT for forskning (RIF). I tillegg til DF har Sykehuspartner et pågående program, ISOP 
(Informasjonssikkerhet og Personvern) som også vil berøre helseforetakene og bidra til høyere 
sikkerhet og bedre kontroll.  

6 Økonomi 
6.1 Utgangspunkt for Tjenestepris for Sykehusapotekene 
Sykehuspartner har en modell der vi priser tjenestene våre utfra kostnadene. En første vurdering av 
tjenestepris for drift og forvaltning av IKT for Sykehusapotekene vil dermed ta utgangspunkt i 
kostnadsbildet. 

Tjenestepris som Sykehusapotekene betaler i dag for tjenester som Sykehuspartner leverer kan man i 
en første fase (transisjonen) videreføre «as is». 

I en foranalyse hvor det er begrenset informasjon om det fulle kostnadsbildet for virksomheten 
integrert inn i Sykehuspartner, så er det fornuftig å ta utgangspunkt i kostnadsbildet «as is» og så evt. 
gjøre justeringer for vesentlige forhold som man er kjent med som vil påvirke kostnadsbildet ved en 
overføring til Sykehuspartner. Dette omfatter både rene transisjonskostnader og as-is tjenestepris. 

For å få opp et slikt bilde trenger vi i første omgang en resultatoppstilling av virksomheten «as is» , 
dvs. et oppsett på kostnader som tilhører virksomheten.  

6.1.1 Driftsrelaterte nøkkeltall 
For å kunne gjøre vurderinger rundt driftskostnadene og hvordan dette kan integreres inn i 
Sykehuspartner så er det i en første fase hensiktsmessig å få opp noen nøkkeltall for driften for å 
indikere noe om omfang. Dette kan for eksempel være antall PCer/arbeidsflater, antall applikasjoner, 
herunder antall apotekspesifikke applikasjoner, antall servere, annet utstyr, nettverkskomponenter 
el.l., som ligger i omfanget av overdragelsen. 

6.1.2 Avtaler og forpliktelser 
Det bør også beskrives kort hvilke typer avtaler som overdras som en del av transaksjonen. Er det 
større, vesentlige enkeltavtaler så bør de kort beskrives. Avtaler kan grovt deles i to hovedkategorier: 

• Ansatteavtaler og pensjonsforpliktelser 
• Ulike typer driftsrelaterte avtaler /diverse leverandøravtaler 

I noen tilfeller lar det seg ikke gjøre å overføre avtaler, enten som følge av at leverandøren har en 
«change of control» klausul, eller fordi avtalen er en del av en større avtale som ikke lar seg splitte. 
Det bør beskrives kort dersom man er kjent med slike type avtaler. I en første fase kan man anta at 
Sykehuspartner vil kunne inngå avtaler på like betingelser som Sykehusapotekene. 

Dersom virksomheten har vesentlige forpliktelser som vil medfølge virksomheten så bør dette 
beskrives. Dette kan for eksempel være garantiforpliktelser, leasingforpliktelser, langvarige 
leiekontrakter og pensjonsforpliktelser. Normalt vil alle slike forpliktelser fremgå av balansen på det 
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som skal medfølge. Dersom man kjenner til forpliktelser som ikke er reflektert i balansen/eiendeler 
som overdras, så bør det beskrives.  

6.1.3 Eiendeler /balanseposter som overdras 
Det bør beskrives hvilke eiendeler/balanseposter som skal overdras som en del av 
virksomhetsoverdragelsen og det bør legges ved et anleggsregister dersom dette er tilgjengelig. 
Dersom det er eiendeler/forpliktelser som skal medfølge som ikke fremkommer av balansen, så bør 
disse også beskrives. 

Eiendeler med balanseverdi vil danne grunnlag for fremtidige avskrivingskostnader og kan i noen 
tilfeller utløse et nedskrivingsbehov ved overføring dersom eiendelen ikke vil brukes videre.  

6.2 Tjenestepris etter transisjon 
Ved en evt. overdragelse av IKT-driften fra SAHF til SPHF, ligger det over tid en forventning om 
økonomiske skala- og stordriftseffekter, samtidig som SAHFs forretningsmessige endrings- og 
utviklingsbehov understøttes. 

Sykehusapotekene har flere virksomhetskritiske IKT-prosjekter på agendaen i årene som kommer. 
For å skape en mest mulig forutsigbar utvikling av tjenestepris gjennom denne 
transformasjonsperioden, må det allerede innen overdragelsen gjøres en grundig vurdering av 
kostnader og effekter av disse prosjektene. Det legges til grunn at disse på et overordnet nivå i noen 
grad allerede er beskrevet i prosjektdokumentasjonen og hensyntatt i ØLP. Det er derimot klart at 
mye ennå er i støpeskjeen og at kostnadsbilder og effekter ikke er vurdert i detalj fra 2020 og utover. 

Sykehuspartner har også betydelige prosjekter og programmer igangsatt som vil pågå under 
transisjonsperioden og etterfølgende mange år. Disse er også i noen grad i støpeskjeen og derfor er 
heller ikke her kostnadsbilder og effekter vurdert i detalj fra 2020 og utover. 

For å sikre tydelighet og forutsigbarhet i en slik situasjon, vil det være maktpåliggende at 
eksisterende regionale prosesser for økonomisk langtidsplanlegging, budsjettering og oppfølging 
også legges til grunn i forholdet mellom SAHF og SPHF fremover. Disse prosessene er nettopp 
tilrettelagt for maksimal tydelighet og forutsigbarhet.  

Samtidig innfører Sykehuspartner en ny regional tjenesteprismodell fra 2019 – dog med gradvis 
innføring. Formålet er bl.a. å gi bedre kostnadstransparens og insentiver til mer kostnadseffektive 
tjenester fra SPHF sin side. 

I tillegg til dette er det naturlig å legge til grunn et tett samarbeid om de kommende prosjektene hos 
SAHF, så det så tidlig som mulig ligger en omforent forståelse av økonomiske livssykluskostnader 
og -effekter gjennom prosjektperioden og etterfølgende drift og forvaltning. 
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7 Risiko 
Tabellen under viser hvilke risiki som er identifisert i foranalysen og hvilke tiltak vi anbefaler for å 
håndtere disse. Det er ikke utarbeidet matrise for å vurdere sannsynlighet, konsekvens eller hva som 
er akseptabelt. Dette vil måtte gjøres i et forprosjekt. 

Risiko Anbefalte tiltak 
Forringet servicenivå på IT-tjenester som følge av 
lav prioritet i konkurranse med øvrige, store HF 

Sikres gjennom SLA-avtaler.  

Manglende leveranseevne fra SP hindrer eller 
forsinker løsninger for SA-spesifikke behov  

Forventninger avklares på toppledernivå mellom 
virksomhetene. 

Drift, vedlikehold og endringsbehov blir ikke 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte som følge av 
at SAs løsninger driftes som selvstendig IT-miljø 
over lengre tid. 

Sikre gjennom avtale-inngåelsen at perioden fra 
overdragelse (transisjon) til migrering 
(transformasjon) holdes innenfor en tidsramme 
som er håndterbar. 

Overføringen til SP gir betydelig økte IT drifts-
kostnader for SAHF utover det som aksepteres av 
SAs styre 

Sammenstille kostnadsbilder fra henholdsvis 
dagens nivå for drift i SA og hva dette vil koste i 
SP.  

Nytt sykehusapoteksystem forsinkes som følge av 
prosessen 

Sikres gjennom avtalen som inngås mellom 
virksomhetene. 

Migrering og drift av SA-løsninger blir skadelidende 
som følge av at IT-ressurser i SA slutter 

God dialog og tidlig relasjonsbygging mellom SAs 
IT-personell og kommende kolleger i SP. 
Involvering av SAs IT-personell i prosess og 
planlegging. 
God prosess fra HR-avdelingene i begge 
virksomheter for å skape trygghet og motivasjon. 
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