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1. Hva saken gjelder 
Digitaliseringsplanen er sykehusets langtidsplan for utvikling av en teknologimoden organisasjon, 
med digitalisering av tjenester som understøtter sykehusets overordnede virksomhetsidéer og 
strategiske mål. I planen er det særlig lagt til vekt på effektive arbeidsprosesser og pasientens 
helsetjeneste.  

Planen legges frem for styret for innspill, diskusjon og forankring og for å sikre en felles 
forståelse av hvordan dette best bør gjøres. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Planen bygger videre på Områdeplan IKT 2020 – 2024 Sunnaas sykehus HF.  De regionale IKT-
prosjektene, stort fokus på beredskap/informasjonssikkerhet/personvern, og behov for 
utvikling av en mer teknologimoden organisasjon, legger føringer for hvilket handlingsrom som 
foreligger for å gjennomføre lokale prosjekter.  

Digitaliseringsplanen er delt inn i tre hovedområder: 

I. Regionale perspektiver Regional delstrategi teknologiområdet Helse Sør-Øst RHF/ 
Regional Utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst RHF 

II. Organisasjon Herunder teknologimodenhet, kompetanseutvikling og 
informasjonssikkerhet/personvern 

III. Digitalisering Herunder pasientens helsetjeneste, telerehabilitering, mobilitet, 
lokaliseringsteknologi og medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

Sykehusets ambisiøse strategiske mål mot 2035 forutsetter økt satsning på digitalisering, 
investeringer i avansert teknologisk og medisinskteknisk utstyr, og ikke minst egne 
medarbeidere. Dette reflekteres også i foretakets Langtidsmål 2020– 2023 hvor høy teknologi-
kompetanse vektlegges. De siste årene er flere av satsningene i stor grad løftet frem gjennom 
innovasjonsmidler og nettverket sykehuset har etablert via innovasjonssatsningen.  For alle 
områdene vektlegges økt kvalitet på tjenestene i form av redusert uønsket variasjon og økt 
tilgjengelighet. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Digitaliseringsplanen ivaretar regionale føringer fra Helse Sør-Øst, service/leveranseavtalen med 
Sykehuspartner, samt interne prioriteringer for Sunnaas sykehus. Operasjonalisering av planen 
vil skje årlig i perioden avstemt mot budsjett, Oppdrag og bestiller dokument fra HSØ RHF, og 
rullering av Regional delstrategi for teknologiområdet/Regional utviklingsplan 2035 i regi av 
Helse Sør-Øst RHF.  Administrerende direktør mener planen ivaretar foretakets ambisjoner på en 
god måte og anbefaler at styret godkjenner Digitaliseringsplan 2021-2024 Sunnaas sykehus HF. 
 
 
 
Vedlegg 
Digitaliseringsplan 2021-2024 Sunnaas sykehus HF 

https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Omr%C3%A5deplan%20IKT%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202020-2024.pdf
https://www.sunnaas.no/Documents/M%C3%A5l%20og%20strategier/Sunnaas%20sykehus%20HF%20langtidm%C3%A5l%202020-2023%20og%20prioriterte%20tiltak%202020.pdf
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