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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 6. april 2022 

 
 
 
SAK NR 037-2022 
 
 
ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 30. mars 2022 
 
 
 
Anne Thea Hval 
administrerende direktør (konst.) 
 
 
Vedlegg 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022.   
2. Styresak Helse Sør-Øst RHF 035-2022 Gjennomføre prosjekt regional EPJ modernisering 

(unntatt offentlighet) 
3. Datatilsynet avslutter sak (unntatt offentlighet) 
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Oppfølging av sak 026-2022 Prosjekt 5G innendørs mobildekning, 
gjennomføringsfase 

4.  Oppfølging sak 027-2022 prosjekt Anskaffelse og innføring av FIDO2 multifaktor 
autentiseringstjeneste (MFA), gjennomføringsfase 

5.  Status for arbeidet med Leveranseplattform 

6.  Dataforeningens eHelsepris 2021 

7.  Gjennomføring av prosjekt regional EPJ modernisering (unntatt offentlighet) 

8.  Datatilsynet avslutter sak (unntatt offentlighet) 

9.  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. mars 2022.   

 

3. Oppfølging sak 026-2022 Prosjekt 5G innendørs mobildekning, gjennomføringsfase 

Under behandlingen av sak 026-2022 i styremøte 9. mars ble det gitt en forklaring på ordet 

autonomitet. Forklaring som ble gitt i møtet, med forbehold, var imidlertid ikke riktig. Autonomitet, 

slik det ble brukt i saken, betyr at et anlegg for innendørs mobildekning på et sykehus skal fungere 

selv om kommunikasjonen ut av sykehuset faller ned. Dette innebærer at anlegget må ha et egen 

kjernesystem som opprettholder funksjonaliteten lokalt. Det var denne definisjonen som ble lagt til 

grunn for handlingsalternativene i konseptstudien.  

Administrerende direktør beklager at betydningen ikke var tydelig i saksfremstillingen, men ser ikke 

at dette påvirker vurderingen i saken. 

4. Oppfølging styrets merknad til sak 027-2022 Prosjekt Anskaffelse og innføring av FIDO 

2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA), gjennomføringsfase 

Ved behandlingen av sak 027-2022 ba styret om en tilbakemelding på om når løsningen er ferdig 

rullet ut.  
 

Nåværende BP3, jf. sak 027-2022, dekker onboarding av ca 8 000 brukere til å anvende FIDO2 til 

pålogging på utvalgte applikasjoner i scope for prosjektet i 2022. I løpet av 2. kvartal 2022 defineres 

scope for ønsket prosjektstøtte for videre bredding av FIDO2 til flere applikasjoner med flere 

brukere.  

FIDO2-prosjektet vil legge til grunn at flest mulig brukere onboardes FIDO2 av prosjektet før 

overlevering til linje. Videre vil FIDO2-prosjektet støtte implementering av felles policy i Helse Sør-

Øst for anvendelse av autentisering på nivå høy. 

 

Ved prosjektets avslutning vil løsningen bli overlevert til drift i Sykehuspartner HF linje ved Seksjon 

identitet og tilgang. Seksjon identitet og tilgang vil gi støtte til integrasjon av nye tjenester mot 

FIDO2 og støtte til at det enkelte helseforetak hjelper ansatte i gang med FIDO2 etter hvert som 

tjenester organisk etablerer støtte for FIDO2/autentisering på nivå høy. Det vil imidlertid finnes 
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Legacy systemer uten støtte for ekstern autentisering med FIDO2 i lang tid, men volumet av disse vil 

synke i takt med tekniske oppgraderinger. 

5. Status for arbeidet med Leveranseplattformen 

Det vises til orientering under sak 020-2022 Administrerende direktørs orienteringer i styremøte 9. 

mars. Administrerende direktør vil orientere styret om status i møtet. 

 

6. Dataforeningens eHelsepris 2021 

Sykehuspartner HF, sammen med FHI, Helsedirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet, KS, Politiet, 

Skatteetaten, Norsk helsenett SF, Legeforeningen og Direktoratet for Ehelse, tildeles 

Dataforeningens eHelsepris som en annerkjennelse for arbeidet med TISK IKT. TISK IKT er 

betegnelsen på de digitale smittevernstiltakene som ble benyttet i bekjempelsen av pandemien.  

 

Konstituert administrerende direktør i Sykehuspartner HF var til stede for å motta prisen sammen 

med de andre aktørene i TISK IKT. 

 

– Vi er utrolige stolte over denne annerkjennelsen for arbeidet vi i Sykehuspartner har bidratt med 

under pandemien. Dette viser den verdifulle kompetansen og kapasiteten våre medarbeidere 

besitter, forteller Anne Thea Hval. 

 

Mere informasjon er å finne på Dataforeningens nettside: Dataforeningens eHelsepris utdelt – 

Dataforeningen 

 

7. Gjennomføring av prosjekt regional EPJ modernisering – unntatt offentlighet 

Styret i Helse Sør RHF behandlet i sak 035-2022 Gjennomføre prosjekt regional EPJ modernisering. 

Sykehuspartner HF er en viktig del av gjennomføringen av prosjektet, og dette vil bli kommentert i 

møtet. Det vises til vedlagte saksfremstilling fra Helse Sør-Øst RHF. Det gjøres oppmerksom på at 

saken er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd. 

 

8. Datatilsynet avslutter sak – unntatt offentlighet 

Jf. vedlegg 3 

 

9. 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.  

 

Godkjent i brev fra Helse Sør-Øst 

RHF 16.  mars 2022. 

https://www.dataforeningen.no/dataforeningens-ehelsepris-2/
https://www.dataforeningen.no/dataforeningens-ehelsepris-2/
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

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 

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. 

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.   
 
 

Administrerende direktør vil 
komme tilbake til styret med sak 
om plan for ibruktagelse av felles 
plattform, og styrets merknad 
følges opp i senere revisjoner av 
programplanen. 
 

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. 

Godkjent i brev av 25. mars 2022. 
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

020-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
9. mars 2022 

Styret ber om å få se plan for 
migrering til felles plattform. 

Oppsummering fra møtet med 
Helse Sør-Øst HRF om 
leveranseplattform, følges opp i 
ADs orienteringer. 

Se status til sak 008-2022, over, 
om migrering til felles plattform.  
 
For oppfølging av punktet om 
leveranseplattformen vises det til 
punkt 5, over. 

023-2022 
Styrende dokumenter for 
Sykehuspartner HF 
9. mars 2022 

Styret ber om å få tilbake en sak 
som viser plan for revisjon av 
styrende dokumenter inkludert 
dato for siste gjennomførte 
revisjon. 

Vil bli satt opp som sak i et senere 
styremøte. 

024-2022 
Innspill økonomisk 
langtidsplan Sykehuspartner 
HF 2023 – 2026 
9. mars 2022 

Styret ber derfor administrerende 
direktør ta dette opp med eier, og 
ber om at ambisjonsnivået for 
årene 2024-2026 i økonomisk 
langtidsplan blir gjennomgått og 
avstemt for foretaksgruppen. 

Forholdet er tatt opp med Helse 
Sør-Øst RHF, som vil vurdere 
videre prosess. 

025-2022 
Prosjekt Plattform for 
moderne tjenesteutvikling, 
gjennomføringsfase 
9. mars 2022 
 

Styret ber administrerende 
direktør informere Helse Sør-Øst 
RHF om saken. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 

026-2022 
Prosjekt 5G Innendørs 
mobildekning, 
gjennomføringsfase 
9. mars 2022 
 

Styret ber administrerende 
direktør informere Helse Sør-Øst 
RHF om saken. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 

027-2022 
Prosjekt Anskaffelse og 
innføring av FIDO2 
multifaktor 
autentiseringstjeneste (MFA), 
gjennomføringsfase 
9. mars 2022 
 

Styret ba om å bli orientert om når 
løsningen er ferdig rullet ut til de 
som er omfattet. 

Styret ber administrerende 
direktør informere Helse Sør-Øst 
RHF om saken. 

Oversendt Helse Sør-Øst RHF. Se 
også punkt 4, over. 

028-2022 
Prosjekt Innføring av M365 i 
Helse Sør-Øst, planfase 
9. mars 2022 
 

Eierskap er under avklaring, og 
styret ba om å bli orientert når 
dette er avklart. 

Administrerende direktør vil 
holde styret orientert. 

 


