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ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 28. januar 2022 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2021.   
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Temasak om Sykehuspartner HF i styremøte Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 

4.  Hendelse Oslo universitetssykehus HF 

5.  Oppfølging av styrets merknad sak 113-2021, Prosjekt Felles plattform - trinn 2 
hybrid sky første gjennomføringsfase 

6.  Prosjektlederundersøkelsen 

7.  Saker til oppfølging etter styremøter 

 

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

Administrerende direktør vil i styremøtet orientere styret om utvalgte leveranser og resultater som 

er oppnådd i perioden. Dette som en fast del av administrerende direktørs orienteringer. 

 

2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2021.   

 

3. Temasak om Sykehuspartner HF i styremøte Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 

Helse Sør-Øst RHF avholder styremøte 10. februar og vil som en del av møtet ha en temasak om 

Sykehuspartner HF. Temaene som ønskes belyst er strategi for Sykehuspartner HF, konkretiseringen 

av kjernekompetanse og kjernevirksomhet og en mer aktiv bruk av markedet, helhetlig status og 

videre planer for program STIM og bruken av sky, sett i lys av Schrems II-dommen og relatert til 

arbeidet med felles regional plattform.  

Administrerende direktør vil innlede sammen med Helse Sør-Øst RHF. 

 

4. Beredskapshendelse ved Oslo universitetssykehus HF 

Om kvelden torsdag 13. januar 2022 oppstod det problemer med databasen til DIPS ved Oslo 

universitetssykehus HF i forbindelse med periodisk vedlikehold. Det oppsto feilsituasjoner ved 

registrering av pasienter, pasientoppslag virket ikke og det ble stans i DIPS-integrasjoner og 

meldinger til og fra DIPS. Databasen ble gjenopprettet på ettermiddagen søndag 16. januar. DIPS 

med integrasjoner kjørte da som normalt og journalsystemet var igjen tilgjengelig for brukerne. 

Sykehuspartner HF var i gul beredskap mens hendelsen pågikk, og gikk mandag 17. januar over til 

grønn beredskap. Beredskapen ble avsluttet 28. januar når full redundans var gjenopprettet. 

Det har i tillegg vært et etterarbeid med å oppdatere databasene med data fra tiden databasen var 
nede. Dette er gjennomført i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og leverandørene 

 

5. Oppfølging av styrets merknad sak 113-2021, Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid 

sky første gjennomføringsfase 

Det vises til styrets merknad til sak 113-2021, Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky første 

gjennomføringsfase, i styremøte 15. desember 2021, hvor styret ber om at det gjøres en vurdering 

av om kostnadene til gjennomføringen av første fase av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky 

kan reduseres. 

 

Prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky skal gjennomføre to anskaffelser. Den første 

anskaffelsen er en allmenn skyplattform og den andre er å inngå en MSP-avtale med en leverandør 
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for å sikre kompetanse og kapasitet for å etablere grunnleggende funksjonalitet for skyplattformen, 

og bistand med å bygge kompetanse slik at Sykehuspartner HF kan drifte og forvalte en allmenn 

skyplattform selv. Til sammen så er det beregnet å bruke totalt 12 måneder på begge anskaffelsene, 

med det samme anskaffelsesteamet. 

 

Program STIM har sett på hva andre tilsvarende prosjekter og initiativ bruker av ressurser og 

kostnader for å gjennomføre slike typer anskaffelser. Prosjekt Prosessplattform og digital 

hjemmeoppfølging har i Helse Sør-Øst RHF styre, jf. sak 144-2021, fått godkjent en kostnadsramme 

på 30 millioner kroner for gjennomføring av en anskaffelse med en varighet på om lag ni måneder av 

en eller flere SaaS-tjenester. Grunnkalkylen til dette prosjektet er på 20 millioner kroner. Prosjekt 

Modernisering av nett i STIM har fått godkjent en kostnadsramme på 27 millioner kroner og en 

grunnkalkyle på 21,1 millioner kroner for å gjennomføre sin anskaffelse, jf. sak 033-2021.  

Norsk Helsenett SF gjennomførte anskaffelse av en allmenn sky i 2020, som et åpent anbud og 

benyttet interne ressurser i åtte måneder. I tillegg kjenner vi til at Helse Vest og Helse Nord har 

benyttet Enterprise-avtalen med Microsoft for å ta i bruk Azure. Sykehuspartner HF har også 

benyttet denne avtalen for å ta i bruk Azure, men det er ikke tatt høyde for et så stort forbruk i vår 

avtale med Microsoft. 

 

Program STIM sin eksterne kvalitetssikrer, Metier OEC, har vurdert estimatene for første fase i 

gjennomføringen av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky, og har ikke funnet noen betydelige 

avvik i disse, heller ikke i gjennomført usikkerhetsanalyse.  

 

Prosjektets estimat inkluderer kostnader til både eksterne og interne ressurser. Dersom alle rollene 

hadde blitt besatt med interne ressurser fra Sykehuspartner HF, ville estimatet for anskaffelsesfasen 

kunne reduseres med 6 millioner kroner. Dessverre er ikke dette realiserbart, da kapasiteten ikke 

finnes i Sykehuspartner HF. Prosjektet vil uansett tilstrebe å benytte flest mulig interne ressurser i 

anskaffelsesarbeidet og ett anskaffelsesteam vil stå for begge anskaffelsene. Dette bidrar til å holde 

kostnadene nede. 

 

Med basis i egne analyser, sammenlikning med andre prosjekter og vurderinger fra ekstern 

kvalitetssikrer, mener vi at estimatene som ligger til grunn for Business caset til prosjekt Felles 

plattform - trinn 2 hybrid sky, og som ble vedtatt i styresak 113-2021, har tilstrekkelig kvalitet slik at 

kostnadsestimatet er riktig, og vil samtidig ha fokus på å holde kostnadene nede.  

 

6. Prosjektlederundersøkelsen 

Prosjektlederundersøkelsen kartlegger hvordan eksterne og interne kunder vurderer prosjektlederne 

sitt arbeid i prosjektene. Undersøkelsen ble gjennomført i siste del av 2021, og ga et snitt på 4.00 på 

en skala med 5 poeng som beste score. Sykehuspartner HF er godt tilfreds med resultatet, også tatt i 

betraktning at det er mange nye prosjektledere som er kommet inn og at mye av arbeidet i 2021 er 

gjennomført fra hjemmekontor. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i november og desember. Av 454 inviterte respondenter, kom det inn 

355 unike svar. Det gir en svarprosent på 78,6 prosent, og er en markant økning fra tilsvarende 

undersøkelse året før. Av de som svarte var 31 prosent fra det regionale helseforetaket, ulike 

helseforetak og andre, mens 69 prosent var fra Sykehuspartner HF selv. Gruppen av prosjektledere 

som er vurdert, består av nesten 90 fast ansatte og nær 90 innleide.  
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Undersøkelsen gir en vurdering av den enkelte prosjektleder, og dette vil bli gjennomgått i dialog 

med den enkelte. I tillegg gis en vurdering av hvordan kundene opplever helheten av leveransene, 

og dette vil bli brukt i det videre utviklingsarbeidet av prosjektledelse. 

 

7. Saker til oppfølging etter styremøter 

Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Oppfølgingspunkter som er rapportert som fulgt opp 

tas ut av listen i påfølgende rapportering, i tillegg tas oppfølgingspunkter som er satt opp i årsplanen 

ut av listen.  

 

 

Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

081-2021 

Oppgradering til Windows 10 

– leveranseplan og 

kostnadsomfang for fase 3 

14. oktober 2021 

 

Styret ber administrerende 

direktør gå i dialog med Helse Sør-

Øst RHF om fullmakt for 

finansiering. 

Godkjent i brev av 11. januar 

2022. 

 

082-2021 

Prosjekt modernisering av 

nett, inngåelse av 

rammeavtale og 

gjennomføring fase 2 

14. oktober 2021 

 

Styret ber administrerende 

direktør å gå i dialog med Helse 

Sør-Øst RHF om fullmakt for 

finansiering 

Godkjent i brev av 11. januar 

2022. 

  

095-2021 

Prosjekt Regional 

telekomplattform fase 3.4-3.6 

10. november 2021 

Styret ber administrerende 

direktør å søke Helse Sør-Øst RHF 

om fullmakt til finansiering.  

 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 

RHF 

097-2021 

Vurdering av varighet av 

program STIM 

10. november 2021 

Styret slutter seg i utgangspunkt til 

vurderingen av varighet av 

program STIM og ber 

administrerende direktør 

oversende saken til Helse Sør-Øst 

RHF. 

 

Styret vil gjøre en ny vurdering av 

varighet av program STIM i 

overgangen fra 2022 til 2023. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF.  

103-2021 

Felles plattform – temasak 

10. november 2021 

Styret ga innspill om å ha sky som et 

tema på et styreseminar for å belyse 

de ulike sidene av å gå ut i skyen. 

Blant annet problemstillinger knyttet 

til ekstern lagring opp imot relevant 

regelverket, og om regelverket er 

tilpasset de teknologiske 

mulighetene og kliniske behov. 

 

Settes opp som tema i et 

kommende styreseminar 
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

098-2021 

Anskaffelse av Microsoft 

hovedavtale 

10. november 2021 

Styret ber om bli forelagt en sak 

med plan for innføringen av MS365 

i Helse Sør-Øst i løpet av første 

halvår 2022. Styret ber om at saken 

inkluderer kostnadsestimater og 

belyser hvilket ressursbehov 

innføringen vil medføre for 

Sykehuspartner HF. Videre hvordan 

Sykehuspartner HF kan bygge en 

fremtidsrettet 

forvaltningsorganisasjon for å 

forvalte tjenesten MS365, og 

hvordan Sykehuspartner HF kan 

bistå foretakene med adopsjonen 

av tjenesten og sette de i stand til å 

hente ut gevinstene. 

Administrerende direktør vil 

komme tilbake til styret med sak 

om disse forholdene. 

112-2021 
Ledelsens gjennomgang av 
styringssystemet 
15. desember 2021 

Styret ønsker at det blir lettere å se 
hvordan status er i forhold til 
ønsket ambisjonsnivå. 

Innarbeides i kommende saker. 

113-2021 
Prosjekt Felles plattform – 
trinn 2 hybrid sky, første 
gjennomføringsfase 
15. desember 2021 

Styret ber administrerende 
direktør å gå i dialog med Helse 
Sør-Øst RHF om fullmakt for 
finansiering. 
 
I en merknad understreket styret 
viktigheten av å holde 
kostnadsnivået nede, og ber om at 
det gjøres en vurdering av om det 
er mulig å redusere kostnadene. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 
For oppfølging av styrets 
merknad vises det til punkt 5, 
over. 
 

114-2021 
Status og videre planer med 
kjernevirksomhet, 
kjernekompetanse og kjøp av 
tjenester i Sykehuspartner HF 
15. desember 2021 

Styret ber om at saken oversendes 
Helse Sør-Øst RHF. 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 
RHF, jf. også punkt 3 over. 

 


