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Styret Sykehuspartner HF 14. oktober 2021 

 
 
 
SAK NR 075-2021 
 
 
ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 6. oktober 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Protokoll og foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. august, 7. september og 23. 
september. 
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 

3.  Status koronasituasjon – gjenåpning og fleksibelt arbeidssted 

4.  Første prosjekt testet i testmiljø basert på ikke-reidentifiserbare persondata 

5.  Overføring av Forsyningssenteret til Helse Sør-Øst RHF 

6.  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. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 
Vedlagt følger protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. august, og foreløpig protokoll fra 
styremøtene 7. september og 23. september.  
 
 

3. Status koronasituasjon – gjenåpning og fleksibelt arbeidssted 
Det vises til tidligere orienteringer, senest i sak 062-2021 administrerende direktørs orienteringer, 
punkt 3 til styremøte 30. august i år om status koronasituasjonen, gjenåpning og fleksibelt 
arbeidssted.  
 
Sykehuspartner HF har nå, i tråd med myndighetenes vedtak, ønsket alle ansatte velkommen tilbake 
til lokasjon. For å markere åpningen tilbyr Sykehuspartner HF alle ansatte en gratis lunsj, og hvor det 
oppfordres til å ta denne sammen med en kollega. I tillegg er det satt opp «velkommen tilbake» 
faner på alle lokasjoner.   
 
Kombinert med dette gjennomføres prøveordning for bruk av fleksibelt arbeidssted. Gjennom 
evaluering søker vi å lære mer om hvordan kombinasjonen med fysisk tilstedeværelse og fleksibelt 
arbeidssted fungerer i praksis. Dette vil også gi innsikt i bruk av ny forskrift for arbeid i hjemmet og 
konsekvenser knyttet til utstyr og HMS. Læringen vil danne grunnlag for beslutning av eventuelle 
endringer av policyen. 
 

4. Første prosjekt testet i testmiljø basert på ikke-reidentifiserbare persondata 
Natt til 2. september 2021 ble tjenesten mine henvisninger, en tjeneste innenfor de nasjonale 
Digitale innbyggertjenester, vellykket satt i produksjon ved alle helseforetak i Helse Sør Øst etter at 
Oslo Universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF hadde kjørt pilot siden 1. juni. Tjenesten er 
utviklet, testet og akseptert av helseforetakene i et testmiljø hvor det kun er benyttet ikke-
reidentifiserbare persondata. Det er ikke avdekket tekniske problemer med løsningen etter 
produksjonssetting. 
 
Ved å utvikle og teste løsninger i et slikt miljø økes effektiviteten i testgjennomføringen og det 
oppnås i tillegg en rekke fordeler.  Eksempler på dette er: 

• samme meldingsflyt under testing som i produksjonsmiljøene 
• fullstendig fravær av reelle persondata i utviklings- og testmiljøet  
• prosjektmedarbeidere kan få tilgang til utprøving tjenesten i testmiljøet og derigjennom 

øke forståelsen av løsningen 
• testmiljøet er ikke berørt av personvernforordningen (GDPR) – forenkling  
• skjermbilder og datainnhold i forbindelse med problemløsning kan deles uten fare for 

personvernbrudd 
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5. Overføring av Forsyningssenteret til Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2009 en regional forsyningsløsning med et regionalt forsyningssenter 

for regionens helseforetak, Forsyningssenteret Helse Sør-Øst. Regional forsyningsløsning er en 

vesentlig del av forsyningskjeden i Helse Sør-Øst. Ansvaret for oppfølging av leveranser fra 

driftsoperatøren ble ved oppstart plassert i Sykehuspartner HF.  

Helse Sør-Øst RHF vurderer at daglig drift av Forsyningssenteret har fungert godt, men besluttet i 

2020 å overføre ansvaret for Forsyningssenter til Helse Sør-Øst RHF, jf. orientering inntatt i styresak 

037-2020 administrerende direktørs orienteringer.  

Hovedbegrunnelsen var at å samle ressurser og kompetanse i Helse Sør-Øst RHF skal legge til rette 

for enhetlig styring og utvikling av området under tett oppfølging av regional ledelse, og således 

bidra til optimalisering av avtaleoppfølging med driftsleverandør. 

Overføringen ble gjennomført som planlagt med systemrelaterte endringer helgen 2. og 3. oktober.  

 
6. 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.  
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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 i 
november. 

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 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. 

 Prosjektforslaget oversendt 
til ekstern kvalitetssikring 
og legges frem for styret i 
møte 10. november 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. 

063-2021 
Virksomhetsrapport mai, juni 
og juli 2021 
30. august 2021 

Styret er opptatt av arbeidet 
med standardisering og 
sanering, og mener det er 
viktig at Sykehuspartner HF 
arbeider sammen med 
helseforetakene og Helse Sør-
Øst RHF for å se på omfanget 
av porteføljen, og at 
Sykehuspartner HF vurderer 
ulike tilnærminger til dette 
arbeidet. 

 Pågår. Det vises også til sak 
076-2021 
virksomhetsrapport per 2. 
tertial. 
Sykehuspartner har 
identifisert om lag 50 
standardiseringscaser og 
samarbeider med Helse 
Sør-Øst RHF for å få 
etablert gode prosesser for 
standardisering av 
porteføljen. Det er videre 
sendt ut en ny sprint med 
saneringskandidater til 
helseforetakene. 
Sykehuspartner HF 
analyserer applikasjoner 
som har 
sikkerhetsutfordringer for å 
identifisere ytterligere 
saneringskandidater. 
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064-2021 
Oppfølging risikovurdering 
informasjonssikkerhet 
30. august 2021 
 

Styret ber administrerende 
direktør presentere og følge 
opp det beskrevne 
risikobilde i foretaksgruppen. 

 Gjennomført. 
Administrerende direktør 
har gjennomgått 
risikobildet i det regionale 
møtet med Helse Sør-Øst 
RHF og helseforetakene 

066-2021 
Revidert STIM programplan 
2021-2023 
30. august 2021 

Styret tar til orientering at det 
kommer en egen sak om 
varighet og organisering av 
STIM, og ber om at fullmakter 
omtales som en del av den 
saken. 

 Det vil bli lagt frem sak om 
dette i styremøte 10. 
november, og fullmakter vil 
være en del av denne 
saken.  

068-2021 
Prosjekt Tjenestemigrering – 
gjennomføring av fase 1 
30. august 2021 
 

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

 Saken er oversendt Helse 
Sør-Øst RHF for videre 
behandling. 

069-2021 
Prosjekt Regional 
testplattform – 
gjennomføring av fase 1 – 
basisløsning 
30. august 2021 

Videre merker styret seg at 
administrerende direktør vil 
følge opp kostnader og 
gevinster fra prosjektet, og 
ga uttrykk for kostnaden 
med fase 1 i utgangspunktet 
synes å være høy. 

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

 

 Det gjennomføres en 
ekstern kvalitetssikring av 
prosjektet, og 
administrerende direktør vil 
orientere styret om dette i 
møte 10. november. 
 
 
Saken er oversendt Helse 
Sør-Øst RHF til informasjon. 

070-2021 
Innspill til revisjonsplan for 
konsernrevisjonen 2022 
30. august 2021 
 

Styret ber administrerende 
direktør oversende innspillet 
til Helse Sør-Øst RHF. 

 Innspill er oversendt Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
 


