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1. Hva saken gjelder 

 
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 gjennom de siste årene vært løpende dialog med Helse Sør-Øst 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.  
Dette søkes nå vurdert på nytt. 
 
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 til SAHF. 
Overordnet er det en vurdering hos SAHF at teknologien blir mer og mer kritisk for driften av 
foretaket, og det vurderes som et risikoområde å fortsette med egen IT-drift, gitt begrenset 
kompetanse og kapasitet i en relativt liten virksomhet. Et tiltakende fokus på 
informasjonssikkerhet, og fare for cyberangrep, tilsier at det er viktig at det benyttes 
tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å sikre seg innen dette feltet. Dette er et av 
områdene som er krevende å ivareta for en liten virksomhet. Et skifte til Sykehuspartner vil 
øke tryggheten for at det er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, som for øvrige helseforetak 
i regionen. 
 
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 spesielt på kundespesifikke oppdrag. Dette 
bildet virker å ha beveget seg i positiv retning, men det er fremdeles et kritisk blikk på 
kostnadsbildet og ventetider på kundespesifikke oppdrag. For SAHF vil dette være 
vesentlige momenter i diskusjonen, og hvordan det adresseres vil ha betydning for videre 
prosess. 
 
I perioden august – september 2018 har det vært gjennomført en foranalyse (vedlegg 1: 
Foranalyserapport – Overføring av IT-drift til Sykehuspartner) sammen med Sykehuspartner, 
for å gjøre en overordnet vurdering av hvorvidt det er formålstjenlig å igangsette et 
forprosjekt for overføring av SAHFs IT-løsninger til Sykehuspartner.  
Resultatet fra et forprosjekt vil i neste rekke være egnet som beslutningsgrunnlag for å ta 
stilling til om, evt. når og hvordan IT-driften skal overføres. 
 
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. 
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Ved å flytte IT-drift for Sykehusapotekene til Sykehuspartner forventes følgende effekter: 
 
• 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 

 
I foranalysen er det pekt på følgende overordnede risikoområder: 
 
• Forringet servicenivå på IT-tjenester 
• Manglende leveranseevne fra Sykehuspartner for SAHF sine spesifikke behov 
• Økte IT-driftskostnader for SAHF 
 
I foranalysen som er gjennomført har det bærende prinsipp for en overføring vært 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. 
 
Forprosjektet kan starte opp raskt dersom det er ønskelig, og forventes å kunne 
gjennomføres innen første kvartal 2019. Når det er praktisk å foreta selve overføringen vil 
avhenge av tilnærming og konkretiseringen som gjøres i forprosjektet, men 1.1.2020 kan 
virke å være et både realistisk og hensiktsmessig tidspunkt for en eventuell overføring. 

 

2. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anbefaler at det igangsettes et forprosjekt sammen med 
Sykehuspartner, og at styret diskuterer saken videre når rapport fra forprosjektet foreligger. 
 
1 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Foranalyserapport - Overføring av IT-drift til Sykehuspartner 
 
 

 

 

 
 


