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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Status koronasituasjon – gjenåpning og fleksibelt arbeidssted 

4.  Reorganisering av stabs- og virksomhetsområder i Sykehuspartner HF 

5.  Windows as a Service (WAAS) 

6.  Orientering bygg 

7.  Modernisering av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) 

8.  Sykehuspartner HF og Arendalsuka 

9.  Lederprogram 2021-2022 

10.  Saker til oppfølging etter styremøter 

 
1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

Administrerende direktør vil i styremøtet orientert 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 protokoll fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 28. mai, 17. juni, 1. juli og foreløpig 
protokoll fra styremøte 19. august.  
 
 

3. Status koronasituasjon – gjenåpning og fleksibelt arbeidssted 
Sykehuspartner HF utarbeidet i april/mai en gjenåpningsplan for tilbakekomst til lokasjon basert på 
myndighetenes gjenåpningsplan. Den er inndelt i trinn på samme måte som den nasjonale planen og 
gir retningslinjer for hjemmekontor/bruk av lokasjoner, møtevirksomhet, reiser, fysiske kurs og 
samlinger i regi av Sykehuspartner HF. Det er avholdt møter med ledere for å gi støtte og veiledning 
til bruk av planen og den er kommunisert til alle ansatte via ledere og intranett. 
 
Som del av gjenåpningsplanen er det utarbeidet en utvidet og mer fleksibel praktisering av 
nåværende policy for fleksibelt arbeidssted. Denne vil tre i kraft når regjeringen vedtar trinn 4 i 
gjenåpningen. Sykehuspartner HF sin policy for fleksibelt arbeidssted har tidligere vært praktisert slik 
at bruk av hjemmekontor har vært meget begrenset. I en overgangsfase, fra en periode med 
primært hjemmekontor til en «ny normal», er det behov for å gi ledere og medarbeidere tid til å 
omstille seg til mer fysisk oppmøte. Erfaringene med bruk av fleksibelt arbeidsted under 
koronapandemien viser at fleksibilitet og balanse i arbeids-/privatliv er viktige faktorer for 
opplevelse av jobbtilfredshet, motivasjon og leveranser. Ved å ha en policy for fleksibelt arbeidsted, 
tar Sykehuspartner HF del i utviklingen i samfunnet og «den nye normalen». Samtidig må 
samhandling, kompetanseoverføring og læring, bygging av tilhørighet og kultur, produktivitet og 
leveranser sikres gjennom hensiktsmessig balanse mellom fysisk tilstedeværelse og bruk av fleksibelt 
arbeidssted. I policy og avtale med den enkelte er derfor arbeidsgivers styringsrett ivaretatt slik at vi 
har nødvendig fleksibilitet. 
 
Resultatene fra spørreundersøkelse korona, senest nå i mai 2021, viser at majoriteten av ansatte har 
opplevd at det å jobbe hjemmefra har fungert greit. Men undersøkelsen viser også at flertallet i stor 
grad ønsker å komme tilbake til det fysiske arbeidsstedet sitt, men med en større grad av fleksibelt 
arbeidsted enn tidligere. Samtidig viser undersøkelsen i mai en signifikant nedgang i opplevelsen av 
samhandling, sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i mai og oktober 2020. Per mai svarer 
over halvparten av respondentene at de mener at den sosiale kontakt med kollegaer ikke er 
tilfredsstillende. 
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Det er i tiden med restriksjoner som følge av koronapandemien gjort mye erfaring med primært 
fysisk oppmøte eller primært hjemmekontor (i koronaperioden), men mindre erfaring med 
kombinasjonen av dette og leders/prosjektleders/teamleders styring av mer fleksibelt arbeidssted. 
Det er en erfaring at noen typer møter og samhandling hvor noen deltakere er fysisk tilstede og 
andre deltar digitalt, fungerer dårlig for de som deltar digitalt. 
 
Det er derfor behov for å lære mer om hvordan denne kombinasjon med fysisk tilstedeværelse og 
fleksibelt arbeidssted fungerer i praksis. I tillegg trengs mer innsikt i ny forskrift for arbeid i hjemmet 
og konsekvenser knyttet til utstyr og HMS. Det er viktig å se denne policyen opp mot nye måter å 
arbeide på og utforming av lokaler. En mer fleksibel praktisering av dagens policy for fleksibelt 
arbeidsted vil gi ytterligere erfaringer. Det legges opp til en evaluering etter 6 måneder etter 
innføring som sammen med en risikovurdering vil danne grunnlag for beslutning av eventuelle 
endringer av policyen. 
 
Dersom leder og medarbeider finner det hensiktsmessig at medarbeider jobber delvis fra annet sted 
enn Sykehuspartner HFs lokasjon over en periode, skal det inngås skriftlig tidsbestemt avtale. 

 
4. Reorganisering av stabs- og virksomhetsområder i Sykehuspartner HF 

Det vises til sak 044-2021 hvor det orienteres om at det på bakgrunn av nytt målbilde, 
implementering av ny kjernevirksomhet og kjernekompetanse, regional teknologistrategi og 
helseforetakenes digitaliseringsbehov var igangsatt prosess for tilpassing av Sykehuspartner HFs 
organisasjonen. 
 
Det er nå gjennomført informasjonsmøter og involveringsmøter med berørte ledere og ansatte i 
berørte stabs- og virksomhetsområder. I tillegg er drøftingsmøte og risikovurdering gjennomført. 
Innspill og drøfting viser at det i all hovedsak er støtte til foreslåtte endringer. Gjennom prosessen er 
ulike innspill ivaretatt i drøftingsdokument og -protokoll og/eller i risikovurdering med tiltak. Tiltak 
identifisert gjennom risikovurdering følges opp av ansvarlig VO direktør. 
 
Følgende endringer er vedtatt: 

1. Hele avdeling for arkitektur tas ut av virksomhetsområde Prosjekttjenester og 
leverandørstyring (POL) og flyttes inn i nytt virksomhetsområde sammen med oppgaver som 
i dag er knyttet til Chief technology officer (CTO)/teknologisk leder. Det nye 
virksomhetsområdet får navnet Teknologi- og arkitekturstyring. Roger Bjørgan er tilsatt som 
direktør for det nye virksomhetsområde. Han kommer fra stilling i Sykehuspartner HF som 
(CTO) og avdelingsleder for arkitekturstyring. 

2. Stabsområdene Økonomi og administrasjon og Virksomhetsstyring slås sammen til ett 
stabsområde, Økonomi og virksomhetsstyring. Anne Thea Hval er tilsatt som direktør for det 
sammenslåtte stabsområdet. Hun kommer fra stilling i Sykehuspartner HF som direktør for 
Økonomi og administrasjon.  

 
Endringene implementeres fra 1. september 2021. 
 
 

5. Windows as a Service (WaaS) 
Microsoft har gått fra 3-5 år mellom hvert oppgraderingsløp til kontinuerlige oppgraderinger to 

ganger i året. Dette innebærer at vi går fra store omleggingsprosjekter til kontinuerlig arbeid med 

årlige klientoppgraderinger. Sykehuspartner HF har derfor etablert en prosess, «Windows as a 

Service» (WaaS), som sørger for kontinuerlig versjonsoppgradering av alle Windows 10 klienter i 

Helse Sør-Øst.  
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Windows 10-prosjektet oppgraderer om lag 68 000 klienter i Helse Sør-Øst fra Windows 7 til 

Windows 10. Med dette følger også ansvar for å ha rutiner som sikrer kontinuerlig 

versjonsoppgraderinger av Windows 10-klientene, i tråd med Microsoft sin nye strategi. Dette 

håndteres gjennom WaaS som er en smidig og risikobasert prosess. WaaS bygger på Sykehuspartner 

HF’s erfaringer fra månedlig klientpatching. Forskjellen er at WaaS også validerer de mest kritiske 

applikasjonene (med kritikalitet 1). Målet er å sikre at alle klienter alltid er på en supportert versjon 

av Windows. WaaS-prosessen vil med dette bidra til en robust og stabil klientplattform i Helse Sør-

Øst. 

 

Erfaringer og videre plan 

WaaS-teamet har til nå gjennomført to versjonsoppgraderinger. Høsten 2020 ble ca. 18 000 klienter 

oppgradert fra Windows 10 versjon 1803 til 1909. Våren 2021 ble ca. 30 000 klienter løftet fra 

versjon 1909 til 20H2. Erfaring tilsier at risikoen for at nye versjoner påvirker applikasjoner er lav.  

WaaS-prosessen forbedres kontinuerlig. Dette gjør vi i samarbeid med ulike fagområder og 

applikasjonsansvarlige i Sykehuspartner HF samt ressurser fra helseforetakene. Målet er å sikre at 

kommende versjoner og kritiske applikasjoner verifiseres før oppgradering foretas. Fokuset 

fremover blir å tilpasse omfanget på test og verifisering til det reelle risikonivået.  

Høsten 2021 starter forberedelsene til ny versjonsoppgradering våren 2022. Akershus 

universitetssykehus HF vil starte Windows 10-utrulling direkte på 20H2, og Oslo universitetssykehus 

HF vil gå over til 20H2 i løpet av Q3. Med det vil alle helseforetak være på lik versjon av Windows 10 

før start av nytt årshjul. 

 

Windows 11 

Microsoft forventes å lansere Windows 11 mot slutten av 2021. WaaS-teamet vil starte testing og 

forberede fremtidig overgang til Windows 11 så tidlig som mulig. Med etableringen av WaaS-teamet 

og tilhørende prosess, forventer Sykehuspartner HF å kunne innføre Windows 11 uten store 

prosjekter, slik vi nå gjennomfører for å oppgradere fra Windows 7 til Windows 10.  

 
6. Orientering bygg  

Bygging av Oslo Storbylegevakt startet i mars 2020 på området til Aker sykehus. Oslo kommune ved 
Omsorgsbygg er eier og byggherre, og Oslo universitetssykehus HF vil leie om lag 60 % av arealene. 
Resterende areal vil benyttes av Oslo kommune og Sykehusapotekene HF. Klinisk ibruktakelse er 
planlagt andre halvår 2023. Dagens legevakt i Oslo kommune, som nå er lokalisert i Storgata, skal 
flytte til dette nye bygget.  
 
Oslo universitetssykehus HF sin del av Storbylegevakten vil i tillegg til Skadelegevakt inneholde 
ortopedisk poliklinikk, 7 operasjonsstuer (ortopediske) med tilhørende postoperativ og sengepost 
(ny-utvidet), håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt 1 stue til tannbehandling i narkose. 
 
Sykehuspartner HF skal bistå Oslo universitetssykehus HF med nødvendige IKT-leveranser i 
forbindelse med flytting til det nye bygget og understøtte universitetssykehusets virksomhet i bygget 
i samhandling med andre aktører. Dette arbeidet inngår i Sykehuspartner HFs arbeid med å ivareta 
helhetlige teknologileveranser til nye byggeprosjekter, jf. styresak 020-2021.   
 
Sykehuspartner HF har til nå inngitt et tilbud (del 1) til Oslo universitetssykehus HF som omfatter 
leveranser innen prosjektledelse, kablet nettverk, telefon/meldingssystemer og IKT-utstyr. Tilbudet 
ble akseptert av Oslo universitetssykehus HF i februar 2021. Arbeidet utføres i henhold til plan.  
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Tilbud del 2 omfatter leveranser av nødvendige systemtilpasninger og implementering av medisin 
teknisk utstyr. Tilbud del 2 vil oversendes Oslo universitetssykehus HF i september 2021. 
 

Estimert økonomisk ramme 

Tabellen nedenfor viser Sykehuspartners HF utstyrs og tjenesteleveranser til Oslo Storbylegevakt. 

 

 
 
Risikomomenter i forhold til estimatene som er lagt til grunn for tilbudene til Oslo 
universitetssykehus HF er vurdert:  
 

Risiko Tiltak 

Det er en risiko for økt kostnad som følge 
av behov for innleie av eksterne ressurser 
for leveransene ut over det som er 
estimert. Det er benyttet standard 
forholdstall 35%/65% for bruk av 
henholdsvis interne/eksterne ressurser i 
estimeringen. 
 

Prioritering av interne ressurser til leveransene og 
nyansettelser av nøkkelressurser vurderes fortløpende  

Det er en risiko for forsinkelser og/eller 
økte kostander som følge av manglende 
og forsinkede avklaringer da det er en 
kompleks styringsstruktur med mange 
ulike aktører (Sykehuspartner HF/Oslo 
universitetssykehus HF, Oslo kommune 
og byggeprosjektet). 
 

Sykehuspartner HF har i tilbud del 2 forutsatt at Oslo 
universitetssykehus HF etablerer styringsstruktur mellom 
Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen i 
Sykehuspartner HF (SP-OSBL). 

Det er risiko for at manglende tilgang til 
etablerte testmiljøer kan medføre behov 
for å etablere egne testmiljøer i 
prosjektperioden, som vil medføre økte 
kostnader.  

Allokering av en dedikert testmiljøkoordinator, som vil 
kartlegge behovet for testmiljø, og legge planer for bruk av 
testmiljø på et tidlig stadium. 

 
 

 
7. Modernisering av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) 

Sykehuspartner fikk våren 2021 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å komme opp med et forslag 

til alternativ gjennomføring av prosjektet for modernisering av elektronisk pasientjournalsystem 

(EPJ). Dette prosjektet ligger pr. nå i regional IKT prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF, men er 

pauset for å utrede ytelse og stabilitet i DIPS Arena, antall DIPS installasjoner og koordinering av 

oppgraderingsløpet på eksisterende DIPS-installasjoner i regi av Sykehuspartner HF. Sykehuspartner 

Hardware Total

Fulltidsekvivalenter MNOK MNOK MNOK

Total tilbud del 1, inkl.mva (akseptert OUS feb.21) 4,8 10,4 5,8 16,2

Tilbud del 2 leveranseområder

Tilpasningsprosjekter - systemendringer 7,6 16,8 16,8

Løsningsfabrikken - Systemintegrasjoner/grensesnitt 7,7 17,0 17,0

Tilpasninger trådløs nettverk 4,0 4,0

Total tilbud del 2, inkl.mva 15,3 33,8 4,0 37,8

Total SP-OSBL leveranser, inkl.mva 20,1 44,2 9,8 54,0

Budsjett
Ressurser
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HF er i ferd med å vurdere konsept for gjennomføring, med tilhørende estimater. Ansvarsdeling, 

organisering og finansiering er vesentlige elementer som må avklares.  

 
8. Sykehuspartner HF og Arendalsuka 

I uke 33 var Sykehuspartner HF for første gang aktiv deltaker under Arendalsuka. Administrerende 
direktør deltok i paneldebatt i regi av Telenor, en paneldebatt i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM) og i en panelsamtale i regi av teknologiselskapet Crayon. Tema for arrangementene var 
informasjonssikkerhet. Sykehuspartner HF benyttet anledningen til å dele egne erfaringer og få frem 
det omfattende arbeidet Sykehuspartner HF og regionen har gjort og gjør innen 
informasjonssikkerhet. I tillegg ble det lagt vekt på hvordan arbeidet som er gjort innen 
informasjonssikkerhet bidro til raske leveranser i koronapandemien. 
 
Telenor gir ut en årlig rapport for arbeidet med digital sikkerhet - Digital sikkerhet 2021. Denne ble 
lansert under Telenors arrangement. I årets utgave er Sykehuspartner HF representert med en 
kronikk av administrerende direktør med tittelen Livsviktig sikkerhetsarbeid. Her presenteres 
sikkerhetsarbeidet i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Kronikken kan leses her; 
https://www.telenor.no/om/digital-sikkerhet/2021/livsviktig-sikkerhetsarbeid.jsp  

 
9. Lederprogram 2021-2022 

Sykehuspartner HF igangsetter i høst et lederprogram for alle ledere i Sykehuspartner HF. Planen er 

at det gjennomføres tre felles samlinger, der to av disse vil være i 2022. Et felles lederprogram vil 

være et virkemiddel for å øke ledernes- og organisasjonens evne til å omsette strategiske mål og 

satsninger til operative resultater. I tillegg sikre at vi har ledere som evner å lede frem 

transformasjon av Sykehuspartner HF i tråd med vår visjon verdier og krav til ledere.  Programmet 

skal bidrar til at lederne blir mer omforent om måten vi jobber sammen på for å lykkes. Ved å styrke 

ledernes kapasitet i endringsarbeidet på tvers av virksomhetsområdene, sikrer vi at endringene 

gjennomføres på en enhetlig måte som gir varige atferdsendringer i organisasjonen. 

Programmet erstatter dagens lederutviklingsprogram som gjennomføres årlig for en mindre gruppe, 
og primært for ledere på nivå 4 og 5. Programmet skal i tillegg til å sikre operasjonalisering av 
strategien tilfredsstille behovet for samlinger som sikrer mål – og budsjettprosesser gjennom året, 
og blir da en erstatning for denne type samlinger. 
 

10. 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.  

https://www.telenor.no/om/digital-sikkerhet/2021/livsviktig-sikkerhetsarbeid.jsp
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Sak (nr – tittel – dato 
styremøte) 

Oppfølging Tiltak Status 

005-2021  
Virksomhetsrapport 
november og 3. tertial 2020 
inkludert risikovurdering 
3. februar 2021 

Styret ba om at 
administrasjonen kommer 
tilbake med orientering om 
følgende tema: 
· Automatisering/ 
effektivisering 
· Løsningsdesign og ROS 
· MTU leveranser 

 Administrerende direktør 
vil komme tilbake til styret 
med en orientering. 

SAK 032-2021  
Prosjekt Felles plattform trinn 
1 – gjennomføring av andre 
faser (BP3.2) 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 
Styret ber om en orientering 
om estimeringsmodellen for 
prosjektene. 

 Godkjent av Helse Sør-Øst 
RHF i brev av 14. juni 2021. 
 
Administrerende direktør 
vil komme tilbake til styret 
med en orientering om 
estimeringsmodellen. 

SAK 033-2021  
Prosjekt Modernisering av 
nett – utvidelse av omfang og 
rammer 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Godkjent av Helse Sør-Øst 
RHF i brev av 22. juni 2021.  

SAK 034-2021  
Prosjekt Trådløst nett – 
endring av prosjektomfang 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør fremlegge plan for 
det resterende arbeidet som 
en del av prosjekt Trådløst 
nett fase II. 

 Saken legges frem for styret 
i møte 14. oktober 2021.  

040-2021  
Oppgradering til Windows 10 
- leveranseplan og 
kostnadsomfang for fase 2 
30. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Godkjent av Helse Sør-Øst 
RHF i brev av 28. juni 2021. 

044-2021 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
2. juni 2021 

Styret påpekte viktigheten av 
å få endelige avklaringer av 
vurdering om sanering av 
applikasjoner der 
Sykehuspartner HF og 
helseforetakene har ulike 
vurderinger, og at dette blir 
fulgt opp med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 Sykehuspartner rapporterer 
status i det regionale 
porteføljerådet i hvert 
møte og har dialog med 
Helse Sør-Øst RHF i 
oppfølgingsmøter. 
Sykehuspartner HF har lagt 
inn overordnet status i 
virksomhetsrapporten fra 
juni/juli. 
 

045-2021 
Tertialrapport 1. tertial 2021 
for program STIM og prosjekt 
Windows 10 
2. juni 2021 

Styret ber administrerende 
direktør vurdere om 
rapporten kan kortes ned og 
spisses. 

 Følges opp. Endringer vil bli 
innarbeidet til 
tertialrapport 2. tertial 
2021.  
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046-2021 
Følgerevisjon program STIM 
og prosjekt Windows 10 per 
28. mai 2021 
2. juni 2021 

Styret ber administrerende 
direktør gjennomføre 
uavhengig 
usikkerhetsanalyse/kvalitets-
sikring av Windows 10 fase 2 
prosjektet, og komme 
tilbake med plan for 
oppfølging av 
Konsernrevisjonens øvrige 
anbefalinger i neste 
styremøte. 
 
Styret ønsker 
oppsummeringer som svarer 
ut om 
programmet/prosjektet er i 
rute, risiko, avvik, 
forbedringsforslag og tiltak, 
samt tydelige konklusjoner. 

 Det vises til styresak 067-
2021. 
Det arbeides videre med 
utvikle rapporteringen, og 
det vises også til styrets 
merknad til sak 045-2021, 
over. 
 

047-2021 
Virksomhetsrapport mars og 
1. tertial 2021 
2. juni 2021 

Styret er opptatt av 
Sykehuspartner HFs 
leveranseevne, og styret ber 
administrerende direktør 
komme tilbake til dette 
temaet i seminaret i august 
2021. 

Styret ser på måling av 
leveransekvalitet gjennom 
brukerundersøkelse som et 
viktig virkemiddel for å måle 
kundetilfredsheten, og at det 
er nødvendig med en dialog 
med helseforetakene for å 
øke svarprosenten, inkludert 
en gjennomgang av 
spørsmålene i undersøkelsen 
i samarbeid med 
helseforetakene. 

Styret ber om en oppfølging 
av risikovurderingen for 
informasjonssikkerhet til 
styremøte i august i henhold 
til kommentarer gitt i møtet 

 Det vises til sak 064-2021 
Oppfølging risikovurdering 
informasjonssikkerhet og 
styreseminaret. 
 
Sykehuspartner HF vil 
høsten 2021 etablere et 
samarbeid med enkelte av 
kundene for i felleskap å 
videreutvikle struktur og 
innhold i undersøkelsen. 
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048-2021 
Trusselvurdering Helse Sør-
Øst 2021 
2. juni 2021 

Styret ber administrasjon ta 
med innspill gitt i møte i den 
videre utviklingen av 
dokumentet.  

Styret ber administrerende 
direktør oversende 
trusselvurderingen 2021 til 
eier og gå i dialog om videre 
prosess med 
helseforetakene. 

 Dokumentet er oppdatert, 
og oversendt Helse Sør-Øst 
RHF.  

049-2021 
Lokale datarom – status og 
veien videre 
2. juni 2021 

Styret ber administrerende 
direktør arbeide videre med 
målbilde for lokale datarom 
og strategi for realisering av 
målbildet. 

Styret slutter seg til 
vurderingen om at 
Sykehuspartner HF bør 
overta ansvaret for 
adgangskontroll til lokale 
datarom (SHKR-rom), og ber 
om at administrerende 
direktør går i dialog med 
Helse Sør-Øst RHF om å 
iverksette en prosess for å få 
dette på plass. 
Helseforetakene må 
involveres i dette arbeidet. 

Styret ber om at det sikres 
god dialog med 
helseforetakene og Helse 
Sør-Øst RHF i det videre 
arbeidet. 

 Arbeidet med å ferdigstille 
målbilde og strategi 
fortsetter.  
 
Sykehuspartner HF har 
dialog med Helse Sør-Øst 
RHF og har utarbeidet sak 
til det regionale møtet med 
HF direktørene 26. august 
2021. 

051-2021 
Oppgradering og kryptering 
av nettverk indre kjerne og 
DC-LAN (BP3) 
2. juni 2021 

Styret ber administrerende 
direktør gå i dialog med 
Helse Sør-Øst RHF om 
fullmakt for finansiering av 
prosjektet Kryptert indre 
kjerne innenfor 
Sykehuspartner HFs 
budsjett. 

 Godkjent av Helse Sør-Øst 
RHF i brev av 19. juli 2021.  

052-2021 
Forlengelse av drifts- og 
vedlikeholdsavtale med 
VISMA for personalportalen – 
inkludert Webcruiter og 
Dossier 
2. juni 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare signering 
med Helse Sør-Øst RHF. 

 Sykehuspartner HF har 
dialog med Helse Sør-Øst 
RHF om signering. 

 


