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1. Hva saken gjelder 
 
Digitaliseringsplan 2022-2024 er sykehusets langtidsplan for utvikling av en teknologimoden 
organisasjon, med digitalisering av tjenester som understøtter regionale føringer, og sykehusets 
overordnede virksomhetsidéer og strategiske mål.  Planen er delt i 3 hovedkapitler; regionale 
perspektiver (1), organisasjon (2), og digitalisering (3).  Planen rulleres årlig, og legges frem for styret 
til orientering og forankring, og for å sikre en felles forståelse av dette arbeidet.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Digitaliseringsplan 2022-2024 er sykehusets langtidsplan for utvikling av Sunnaas sykehus HF (SunHF) 
innenfor teknologi, IKT og digitalisering.  Planen bygger på tydelige nasjonale og regionale føringer, 
samt foretakets Utviklingsplan 2035.  Det overordnede målet er å utvikle en teknologimoden 
organisasjon, med digitalisering av tjenester som understøtter regionale føringer, og sykehusets 
overordnede virksomhetsidé og strategiske mål.  
 
Planen er bygget opp rundt tre satsningsområder; regionale prosjekter (1), organisasjon (2) og 
digitalisering (3).  Digitaliseringsplan 2022-2024 er en rullering av plan 2021 - 2024.  De viktigste 
endringene er:  

1. Periodelengden er oppdatert til å samsvare med andre overordnede planer (planen går frem 
til 2024, med årlige revideringer) 

2. Innledningen er tydeliggjort med hensyn til sykehusets overordnede virksomhetsidéer og 
strategiske mål.  

3. Kapittel 1, Regionale prosjekter:  
I. Det er vist til det regionale arbeidet med Digital hjemmeoppfølging og 

Prosessplattform, som vil kunne gi vesentlig enklere og raskere utvikling av 
tjenester tilpasset sykehusets pasienter og ansattes behov.  

II. Oppdatert oversikt (vedlegg s. 15) over tjenestepriser og aktuelle prosjekter som 
ligger i økonomisk langtidsplan 2022-25.  

4. Kapittel 2, Organisasjon. Det er tydeliggjort behovet for:  
I. Økt kompetanse innenfor kliniske systemer, teknologi og digitalisering, samt 

utvikling av organisasjonen i tråd med at arbeidsprosesser og tjenester 
digitaliseres, samt  

II. Avklaring av eierskap, roller og ansvar mellom sykehuset, Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) og Sykehuspartner HF 

5. Kapittel 3, Digitalisering: Flere bilder og eksempler på nye digitale tjenester 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Digitaliseringsplanen ivaretar føringer fra HSØ, service/leveranseavtalen med Sykehuspartner, og 
interne prioriteringer for Sunnaas sykehus. Operasjonalisering av planen skjer 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 HSØ.  Administrerende 
direktør mener planen ivaretar foretakets ambisjoner på en god måte og anbefaler at styret vedtar 
rullering av Digitaliseringsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus HF. 
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