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1. Hva saken gjelder 

I saken legges frem plan for saker til styremøtene i 2022.  

 

2. Hovedpunkter 

I oversikten nedenfor vises oversikt over saker til kommende styremøter. 

 

I henhold til årsplanen skal det være styreseminar i tilknytning til styremøtet i oktober. 

Administrerende direktør foreslår at styreseminaret legges i tilknytning til et helseforetak, og at 

tema for seminaret blir lokale datarom og bruk av sky. 

 

 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre orienteringer 

19.-20. 

oktober 

Dag 1 – kl. 

1400-1900 

Dag 2 – kl. 

0900-1400 

 Virksomhetsrapport september 2022 

 Budsjettinnspill 2023 

 Prosjekt trådløst nett fase 2 – trinn 2 

 Følgerevisjon program STIM 2. tertial 

2022 

 Modernisering nettverk i Helse Sør-Øst  

 Prosjekt innføring av M365 

 Skøyen etter 2025 

 Leveranseavtale Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet 

 Årsplan styret 2022 

 Administrerende direktørs 

orienteringer  

 

Dag 1 - styreseminar 

Dag 2 - styremøte 

23. november 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport oktober 2022 

  

 Årsplan styret 2022-2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

14. desember 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport november 2022 

 Leveranseavtale Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 

 Rammeavtale for produkter, tjenester 

og rådgivning innen identitets- og 

tilgangsstyring. 

 Avtale digital hjemmeoppfølging (DHO) 

– behandling utenfor sykehus. 

 Rammeavtaler for mobiltelefoner og 

nettbrett 

 Rammeavtale for telefonitjenester 

(hovedsakelig mobil) 

 Rammeavtaler for IT-tilbehør og 

monitorer 

 Prosess- og oppgaveplattform for 

utvikling av kliniske applikasjoner.  

 Styrets egenevaluering 

 Lønnsfastsettelse administrerende 

direktør 

 Evaluering av 

gevinstrealisering for tre 

avsluttede arbeidsflate-

prosjekter i STIM 

 Status fornyelser og 

anskaffelser av 

leverandøravtaler 

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

  

 

 STIM – regional telekomplattform – gjennomføring av videre faser 
 Trådløst nett fase II – gjennomføring av videre faser 

 BP3.2 Felles plattform – trinn 2 hybrid sky 

 


