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SAK NR 020-2022 
 
 
ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. mars2022 
 
 
 
Anne Thea Hval 
administrerende direktør (konst.) 
 
 
Vedlegg 
 
Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022.   
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Revisjonsplan 2022 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF 

4.  Status for arbeidet med leiekontrakt lokasjon Skøyen etter 2025 

5.  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 10. februar 2022.   

 

3. Revisjonsplan 2022 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møte 16. desember 2021, sak 140-2021 Revisjonsplan 2022 for 

konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Styret i Sykehuspartner HF ga sitt innspill i sak 070-2021. Tre 

planlagte revisjoner vil berøre Sykehuspartner HF. Dette er videreføring av følgerevisjonen for 

program STIM, informasjonssikkerhetsområdet i tillegg til IKT-leveranser i byggeprosjekter. 

Rapportene legges frem for behandling i styret i Sykehuspartner HF før endelig behandling i styret i 

Helse Sør-Øst RHF. 
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4. Status for arbeidet med leiekontrakt lokasjon Skøyen etter 2025 

Sykehuspartner HF har leiekontrakt for lokasjon Skøyen ut februar 2025, uten opsjon på forlengelse. 

Som styret ble orientert om i sak 087-2020 er det startet et arbeid som skal lede frem til ny 

leiekontrakt etter 2025. Gjennom 2021 har det vært arbeidet med et forprosjekt, og dette er nå 

avsluttet. Forprosjektet har levert anbefalinger på områdene geografisk plassering, miljøsertifisering, 

teknologi og arbeidsplasskonsept. Basert på arbeidsgruppens anbefaling vil det bli søkt i området fra 

vest til nord/øst, det vil si i området Sandvika, Fornebu, Lysaker, Skøyen, Oslo sentrum inkludert 

Majorstuen og Helsfyr med kort gangavstand til kommunikasjonsknutepunkt.  

 

Prosjektet går nå fra forprosjekt til hovedprosjekt. Hovedprosjektet vil blant annet bestå av utvikling 

og skreddersøm arbeidsplasskonsept, gjennomføring av søk, utarbeidelse av kravspesifikasjon, 

innstilling av alternative lokaler, kontraktsforhandlinger samt tilbakelevering og avvikling av dagens 

leide lokaler. Hovedprosjektet vil etter planen foregå ut 2023. Det vil bli engasjert en ekstern 

rådgiver for å støtte prosjektet.  

 

Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en sak i møte 25. mai med en nærmere 

orientering om kriterier og omfang, før utlysning i markedet. 

 

5. 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 

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 

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. 

Det vises til sak 028-2022. 

Administrerende direktør vil 

komme tilbake til styret med sak 

om disse forholdene. 

004-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
4. februar 2022 

Administrerende direktør orienterte 
om status for arbeidet med å avklare 
konsekvensene av Schrems II-
dommen for bruk av sky-løsninger, 
og vil komme tilbake til temaene 
som rapportene adresserer i et 
kommende styremøte. 

Settes opp som sak i et senere 
styremøte. 

007-2022 
Årlig melding 2021 
4. februar 2022 

Styret ber om at det gjøres en 
vurdering av måloppnåelsen for de 
mål som er «delvis oppnådd», og at 
punkt 3.1.1 utdypes. 

Dokumentet gjennomgått og 
oppdatert i tråd med styrets 
innspill, og oversendt Helse Sør-
Øst RHF. 

008-2022 
STIM programplan 2022-2023 
og STIM styringsdokument 
v2.0 
4. februar 2022 

Styret ber om at det legges frem en 
sak om migrering til felles 
plattform, og at forholdet beskrives 
tydeligere i senere revisjoner av 
programplanen.   
 
Styret ba om at styringsstruktur 
kommer tydeligere frem i 
styringsdokumentet. 

Administrerende direktør vil 
komme tilbake til styret med sak 
om migrering, og styrets merknad 
følges opp i senere revisjoner av 
programplanen. 
Styringsdokumentet er oppdatert 
i tråd med styrets innspill. 
Dokumentene i denne sak, 
sammen med tertialrapport 3. 
tertial for program STIM og 
prosjekt Windows10 er meldt 
som sak til  regionalt 
direktørmøte 7. april. 

009-2022 
Gjennomføring av prosjekt 
Trådløst nett fase II – trinn 1 
4. februar 2022 

Styret ber administrerende 
direktør å gå i dialog med Helse 
Sør-Øst RHF om fullmakt for 
finansiering. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning. 

 


