
 
 

 
 
 

__________________________________________________ 
 
Postboks 3562, 3007 Drammen 
Besøksadresse hovedkontor:  
Vektergården, Grønland 34  
3045 Drammen 

 
Telefon:  32 23 53 00  

 
Web:         www.sykehuspartner.no 
E-post:      post@sykehuspartner.no 
Org.nr.:     914 637 651 

 
 

 
 

Sunnaas sykehus HF 
Bjørnemyrveien 11 
1453 BJØRNEMYR 
 
 
   
 

 

  
  

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

22/00158-3    15.03.2022 

Saksbehandler:  

Kenneth Iversen  

   

 

Høringsuttalelse - oppdatert utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024 for 
Sunnaas sykehus HF  

Innledning 
Oppdatert utviklingsplan for SUNHF har vært sendt på bred høring internt i Sykehuspartner. Et 
titalls personer i nøkkelroller innen kunderelasjon, tjenestestyring, virksomhetsarkitektur, 
virksomhetsoppfølging, sikkerhet m.fl. har vært invitert til å gi sine innspill. Disse har så blitt 
sammenfattet til denne høringsuttalelsen fra Sykehuspartner HF. 
 
Sykehuspartner har ikke vært en del av arbeidet med utviklingsplanen, men vi antar likevel at 
Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør for foretaksgruppen vil være en sentral aktør ved 
realisering av flere av tiltakene som fremkommer i planen. Vi tilbyr oss også å bidra i fremtidig 
arbeid med revisjon og utvikling av planene. 
 

Generelt om utviklingsplanen 
Utviklingsplanen gir tydelig uttrykk for en ambisjon om å flytte tjenester hjem til pasientene ved 
hjelp av teknologi. Det vises til ulike satsningsområder der bruk av teknologi og nye digitale 
løsninger skal bidra til å sikre tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. 
Sykehuspartner HF forventer at en fornyet regional IKT-strategi/-handlingsplan ytterligere vil 
tydeliggjøre de virkemidler og tiltak som kreves for å løse fremtidens behov. 
 
Sykehuspartner ønsker å bistå SUNHF og andre HF i regionen med å sikre samarbeid på tvers for å 
dele gode ideer, erfaringer og utfordringer for å oppnå raskere gevinster i form av bedre 
pasientbehandling og administrasjon på tvers av foretaksgruppen. Også bedre utnyttelse og økt fokus 
på å utvikle regionale IKT-løsninger vil være en vesentlig del av bildet frem mot 2040. Dette vil bety 
at anskaffelser gjøres i regional kontekst, for på den måten å minimere uønsket variasjon. Et fortsatt 
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sterkt fokus på tidlig involvering av Sykehuspartner ved nyanskaffelser og endring av eksisterende 
IKT-løsninger bør derfor også ligge til grunn for planene knyttet til teknologi-utvikling ved SUNHF. 
 
Teknologi er en stadig viktigere innsatsfaktor i pasientbehandlingen, og bidrar til bedre og mer 
effektiv pasientbehandling. Dette forutsetter gjennomtenkte løsninger, der god arbeidsflyt ivaretas for 
klinikere og administrativt personell ved foretaket. Her må samspillet mellom klinisk miljø og 
Sykehuspartner sikres og styrkes. SP har som mål å være katalysator for sykehusenes digitalisering og 
vil bidra til styrket samspill for å støtte helseforetakenes endringsbehov i årene som kommer. 
 

Sykehuspartners rolle mot 2040 
Sykehuspartner er foretaksgruppens felles tjenesteleverandør innen IKT- og HR-tjenester. Vi 
drifter også regionens forsyningssenter. Vår visjon er «En partner for helsetjenester i utvikling» og 
Sykehuspartners målbilde mot 2025 har definert tre strategiske områder for vår kjernevirksomhet: 
 

o Område 1 – Tjenestetilbyder og tjenesteintegrator som leverer regionale og standardiserte 
fellestjenester 

o Område 2 - Informasjon tilgjengelig for dem som trenger det – sikker og sømløs 
samhandling og informasjonsdeling  

o Område 3 - Katalysator for sykehusenes digitalisering – styrket samspill for å støtte 
helseforetakenes endringsbehov 

 
Disse strategiske områdene ligger til grunn for vårt samspill med regionens foretak, som en 
sentral aktør i pågående regionale utviklingsløp. Vi bidrar med kapasitet og kompetanse inn i 
store programmer og prosjekter som STIM, Regional klinisk løsning, Helselogistikk og 
Sykehusbygg, som er aktiviteter med avgjørende betydning for at foretakene skal lykkes med å 
oppnå sine planer. Også her ønsker Sykehuspartner tett kontakt med SUNHF for å sikre og 
ivareta sentrale behov fra deres side. 
 
Sykehuspartner ønsker å være en aktiv medspiller og partner i foretaksgruppens videre utvikling 
mot fremtidens helsetjenester. Derfor har vi startet et internt utviklingsløp mot en mer 
tjenesteorientert leveransemodell. Dette vil gi oss økt leveransekraft og bidra til at vi fortsatt kan 
være en aktiv medspiller i den regionale utviklingen frem mot 2040. 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sykehuspartner HF 
 
 
Kenneth Iversen 
Direktør kunde- og servicetjenester 
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