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1. Hva saken gjelder 
Det ble gjennomført en bred intern kartlegging av teknologimodenhet i Sunnaas sykehus HF 
desember 2018.  Rapporten konkluderte med at foretaket skåret middels bra på 
teknologimodenhet, sammenlignet med andre offentlige foretak i Norge.  Det er gjennom 2019 
utarbeidet en konkret handlingsplan for å styrke teknologimodenheten i foretaket.  
 
Saken ble behandlet av foretaksledelsen (FTL) 19.03.2019, deretter tatt inn på FTLs strategiske 
agenda (august 2019 – juni 2020). Teknologimodenhetsrapporten ble presentert styret som 
temasak den 24.09.2019, og styret ba om en oppfølging av saken etter et halvt år.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Behovet for økt fokus på teknologi og digitalisering innen helsetjenesten er tydeliggjort i en 
rekke nasjonale, regionale og lokale mål og satsninger (Stortingsmelding 7/Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023, Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst RHF 2035, Regional utviklingsplan 
teknologi Helse Sør-Øst RHF 2020-2023, Utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035, Sunnaas 
langtidsmål 2020-2023, Områdeplan IKT 2020-2024 og Langtidsplan Innovasjon 2019-2022). 
 
Høsten 2018 ble det gjennomført en kartlegging av teknologimodenheten i Sunnaas sykehus HF. 
Undersøkelsen synliggjorde styrker og svakheter knyttet til teknologiforståelse og utvikling i 
foretaket. Det ble blant annet avdekket behov for: 

• gjennomgang av organisering av teknologiarbeidet 
• bedre oversikt over kompetansebehov knyttet til teknologi 
• økt forståelse/kunnskap om teknologi og digitalisering 
• økt satsning økonomisk og personellmessig 

 
Arbeidet med rapportens konklusjoner er fulgt opp gjennom høsten 2019, mål er formulert og 
en konkret handlingsplan utarbeidet. Det overordnede mål for utvikling av teknologimodenhet 
og digitalisering i 2020 er «Å øke kompetansen og forståelsen av teknologi og digitalisering på 
alle nivåer i organisasjonen (økt teknologimodenhet)». 
 
Det overordnede målet er brutt ned i fire delmål med tilhørende handlingsplaner: 
 
1. Fremme forslag til bedre organisering av teknologimodenhetsarbeidet 
 

Bakgrunn 
I dag foregår dette arbeidet i en 
rekke fora og ledd i organisasjonen; 
forum for teknologi og e helse, 
prosjektskolen, digitaliseringsforum, 
HR, prosjektstøttekontor, FTL, 
klinikk, stab, interne tjenester og 
service med mer.  
 
Dagens organisering skal 
gjennomgås, og forslag til ny 
organisering fremmes. 

Tiltak  
a) Etablere arbeidsgruppe for utvikling av digital 

kompetanse. Kartlegge kompetansebehov. (IKT 
sjef/Forum for teknologi og e-helse) 

b) Gjennomgang av organisering av 
systemeierskap, forvaltning og drift av IKT 
løsninger, applikasjoner og Medisinsk teknisk 
utstyr. (Leder OU-prosess/ IKT sjef)  

c) Avklare hvorvidt dagens IKT-sjef stilling bør 
endres til en mer overordet Teknologileder-
stilling, med utgangspunkt i dagens og 
fremtidens behov og arbeidsoppgaver. 
(Innovasjonssjef/Leder OU-prosess) 
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2. Etablere en bedre oversikt over behov for kompetanseutvikling knyttet til teknologi og 
digitalisering 
 

Bakgrunn 
I dag gjennomføres det en rekke 
kompetansehevingstiltak. Disse skal 
gjennomgås og systematiseres, og 
avstemmes i forhold til behov. 

Tiltak 
a) Vedta mandat for digitaliseringsforum. (IKT 

sjef) 
b) Etablere planer for opplæring og 

gevinstrealisering på system/applikasjons-nivå 
for 2020. (Digitaliseringsforum) 

 
3. Sikre en økt forståelse for teknologiens muligheter og utfordringer ved Sunnaas sykehus 

HF, i første omgang på ledernivå 
 

Bakgrunn 
Teknologimodenhets kartleggingen 
høsten 2018 avdekket betydelig variasjon 
i forståelse og kunnskap om teknologi og 
digitalisering på ledernivå i sykehuset.  
 
Dersom en skal nå ambisjonene i 
plandokumenter, så fordrer dette bedre 
felles forståelse på ledernivå. 

Tiltak 
a) Diskutere teknologi og digitalisering på 

strategisamling for utvidet ledergruppe og 
fagsjefer 14.-15. januar 2020. 
(Programkomité) 

b) Inkludere teknologi og digitalisering i 
lederutviklingsprogram. (HR) 

c) Oppfølgende spørreundersøkelse om kultur, 
teknologi og innovasjon, i samarbeid med UIO, 
sykehuset Østfold og Helse Nord-Trøndelag. 
(Innovasjonssjef) 

 
4. Sikre nødvendige ressurser til investering, prosjektdeltagelse og forvaltning av teknologi 

og digitale løsninger 
 

Bakgrunn 
Områdeplan IKT 2020 2024 avdekker et 
betydelig investerings- og 
forvaltningsbehov knyttet til teknologi 
og digitalisering i sykehuset. 

Tiltak 
a) Utarbeide handlingsplan (2020) for 

operasjonalisering av områdeplan IKT 2020-
2024. (Avdeling for innovasjon, teknologi og e-
helse) 

b) Sikre at tilstrekkelige ressurser til satsning på 
teknologi og digitalisering inkluderes ved 
rullering av Økonomisk Langtidsplan og 
budsjettarbeid 2021. (Innovasjonssjef/FTL) 

 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Handlingsplan for oppfølging av teknologimodenhetsarbeidet legges til grunn for dette arbeidet i 
2020.  
 
 
Vedlegg 
Teknologimodenhetsvurdering Rapport 2019 
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