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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Prosjekt modernisering av nett - evaluering 

4.  Helse Sør-Øst og bruk av skyløsning 

5.  Skøyen etter 2025 

6.  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 (vedlegg 1) følger foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. 

 

3. Prosjekt modernisering av nett - evaluering 

Sykehuspartner HF har gjennomført en konkurransepreget dialog med hensikt å anskaffe en 

rammeavtale for IKT-utstyr og –tjenester for modernisering av nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-

Øst.  

 

Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til oppstilt tidsplan (14 måneder), og Sykehuspartner HF 

tildelte 3. januar 2022 kontrakten til Conscia A/S.  Leverandøren som ble rangert som nummer to 

innklaget beslutningen og begjært midlertid forføyning og vant frem i tingretten i mars 2022. 

Sykehuspartner HF anket kjennelsen til lagmannsretten og 2. september 2022 vant Sykehuspartner 

HF anken og signerte samme dag rammeavtalen med Conscia A/S.  

Styret ble orientert om status for anskaffelsen i sak 040-2022. Styret ba da om at det utarbeides en 

evalueringsrapport når anskaffelsen av rammeavtalen er sluttført. Evalueringsrapporten er nå 

utarbeidet.  Administrerende direktør vil gjennomgå de viktigste punktene fra evalueringsrapporten 

i styremøtet.   

 

4. Helse Sør-Øst RHF og bruk av skyløsning 

Flere anskaffelser forutsetter bruk av sky. Juridisk er dette et område med mye usikkerhet, noe som 
bl.a. fremgår av en pågående debatt mellom Direktoratet for økonomistyring, 
Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet. Kort oppsummert er det sentrale spørsmålet hvilken 
betydning det har at databehandleravtalen med skyleverandør inneholder forbehold om at 
personopplysninger kan bli utlevert i henhold til rettslige pålegg (eksempelvis rettslige pålegg fra 
tredjestater/amerikanske etterretningsmyndigheter). 
 
Helse Sør-Øst RHF har igangsatt en vurdering av bruk av eksterne skyleverandører i helselogistikk. 

Selv om vurderingen gjelder Helselogistikk, vil konklusjonene gi en retning for andre prosjekter med 

samme problemstilling. 

 

Vurdering 

Vurderingen så langt for Helselogistikk er at en eventuell utlevering av personopplysninger til 

myndigheter i tredjestater fremstår lite sannsynlig og i alle tilfeller høyst vanskeliggjort. Dette 

skyldes hovedsakelig at: 
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• Personopplysningene krypteres "in transit" og "at rest", hvilket vanskeliggjør 

uthenting av persondata om bestemte personer i et bestemt tidsrom da det er 

vanskelig å vite om det ligger persondata om en bestemt person i løsningen; 

• Personopplysningene vil etter det opplyste kun lagres i helselogistikkløsningen i et 

begrenset tidsrom, hvilket innskrenker mulighetsrommet for utlevering av 

informasjon om enkeltpersoner betraktelig; 

• Leverandøren av skyløsningen vil gjennomføre rettslige skritt mot innsynsbegjæringer som 

strider med GDPR eller annen europeisk lovgivning, og informere kunden så langt det er 

lovlig; 

• Leverandøren av skyløsningen har gitt tilsagn om at de historisk sett ikke har mottatt 

rettslige pålegg om å hente ut data for offentlige kunder innen helsesektoren; og 

• Eventuell fjerntilgang til personopplysningene fra personell utenfor EØS ved support 

og teknisk bistand er ikke tiltenkt, og vil uansett ligge innenfor helseforetakets 

kontroll. 

 

Det foreligger likevel en rettslig usikkerhet og dermed risiko for brudd på personvernforordningen 

som helseforetakene, som dataansvarlige, må ta endelig stilling til. Grundige vurderinger innen juss 

og informasjonssikkerhet vil uansett redusere risikoen for overtredelsesgebyr fra Datatilsynet. 

 

En sammenstilling og vekting av juridisk usikkerhet opp mot andre forhold er nødvendig for å 

kunne konkludere om Helselogistikk kan tas i bruk som skyløsning. Helse Sør-Øst RHF vil arbeide 

videre med å se på juridiske usikkerhet vurdert opp mot andre forhold knyttet til Helselogistikk. Det 

er ventet at konklusjon vil foreligge innen utgangen av 2022. 

 

5. Skøyen etter 2025 

Leiekontrakten for Sykehuspartner HFs lokaler på Skøyen utløper i februar 2025. Arbeidet med ny 
leiekontrakt har startet, jf. orientering i sak 087-2020 og sak 020-2022.  
 
Det er gjennomført et forprosjekt som ble avsluttet årsskiftet 2021/2022. Forprosjekt Skøyen etter 

2025 har gjennomført en rekke kartlegginger og analyser. Prosjektgruppen utarbeidet en rekke 

anbefalinger om forutsetninger og føringer ved leie av fremtidige lokaler som Sykehuspartner HF har 

sluttet seg til og som vil bli tatt med inn i hovedprosjektet.  

Hovedprosjekt 
I løpet av oktober igangsettes hovedprosjektet. Hovedprosjektet eies av direktør økonomi og 
virksomhetsstyring Anne Thea Hval, og styringsgruppen består i tillegg av direktør HROU Siv 
Halvorsen, direktør IKT-tjenester Olav Ulvund og direktør prosjekt- og leverandørstyring Terje Takle 
Johnsen. Prosjektgruppen består av intern prosjektleder, representanter fra stabsavdelingene 
administrasjon, HR, organisasjonsutvikling og HMS, representanter fra hvert virksomhetsområde, 
leietakerrådgivere, verneombud og hovedtillitsvalgt.  
 
Det er inngått avtale med ekstern leietakerrådgiver som vil bistå Sykehuspartner HF fra 
gjennomføring av leiesøk frem til signering av kontrakt. Leietakerrådgiver vil benytte sitt nettverk 
samt kjennskap til markedet for å fremskaffe flest mulig relevante prospekter. Leietakerrådgiver vil 
kartlegge potensielle lokaler og gjennomføre søkeprosess i henhold til føringene fra Sykehuspartner 
HF.   
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Leietakerrådgiver vil løpende bistå i prosjektet og: 
• Sørge for befaring med utleiere og representanter fra Sykehuspartner HF.  
• Bistå med å utarbeide kravspesifikasjon. Som underleverandør har leietakerrådgiveren med 

seg teknisk bistand fra Opak, som kan vise til utarbeidelse av kravspesifikasjon for leietakere 
med liknende behov som Sykehuspartner HF. 

• Bistå med forslag til tildelingskriterier for anskaffelse av nye lokaler, disse skal vedtas av 
Sykehuspartner HF før evaluering av innkomne prospekter. 

• Bistå med tilpasning og utvikling av vedtatt arbeidsplasskonsept for å understøtte vår 
virksomhet.  

• Motta og evaluere prospekter fra longlist til shortlist for deretter for deretter å anmode om 
tilbud fra 2 til 3 utleiere. 

• Bistå med gjennomgang av tilbud og evaluering av disse 
• Bistå i forhandlinger og kontraktsmøter frem til signering av leiekontrakt.  

 
Leiesøket vil være i områdene som allerede er vedtatt; Skøyen, Lysaker, sentrum med unntak av 
Barcode, Majorstua, Fornebu og Helsfyr.  
 
Prosjektgruppen vil lage innstillinger til styringsgruppen og Sykehuspartner HFs ledelse som 
fortløpende må beslutte veien videre. Administrerende vil fremme sak for behandling når det 
gjenstår 2-3 alternativer. Kontrakten vil være av en slik størrelse at den må godkjennes av styret i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 

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.  

 

 

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 

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. 

Helse Sør-Øst RHF arbeider med å 
avklare en felles tilnærming til 
bruk av sky, og styret vil bli 
orientering om dette når 
konklusjon foreligger. 
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

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. 
 

020-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
9. mars 2022 
 

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

 

Se status til sak 008-2022, over, 
om migrering til felles plattform.  
 
 

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. 
 

Styret vil bli gitt en orientering 
om arbeidet til styremøtet i 
desember, mens eventuelle 
endringer innarbeides frem mot 
planlagt ny sak om styrende 
dokumenter i styremøtet 8. mars 
2023. 
 

037-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
6. april 2022 
 

Styret ber om å bli holdt orientert 
om når FIDO2 er levert på de ulike 
tjenesten slik at det kan kvitteres ut.  

Styret vil bli informert om status 
for innføringen av FIDO2 i 
styremøtet i desember. 

071-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer  
24. august 2022 

Styret er glad for anerkjennelsen av 
arbeidet som ble gjort i forbindelse 
med koronapandemien. Styret ber 
om at det gjøres en vurdering av 
behovet for en ytterligere 
evaluering av innsats og læring fra 
arbeidet under koronapandemien. 

Administrerende direktør vil 
komme tilbake til styret på dette. 

072-2022 
Virksomhetsrapport juni og 
juli 2022 
24. august 2022 

Styret ber om å bli orientert om 
resultatet av evaluering av 
gevinstrealisering for avsluttede 
prosjekter i STIM i styremøtet i 
desember. 

Settes opp som sak i styremøtet i 
desember. 
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Sak (nr – tittel – dato 

styremøte) 

Til oppfølging Status 

076-2022 
Trusselvurdering 2022 
24. august 2022 

Styret ga tilbakemelding på at 
trusselvurderingen var meget god 
på de 2 første elementene fra OBD 
vedrørende trusler og trender, men 
trusselvurderingen er svært knapp 
på de 2 siste elementene fra OBD; 
sårbarheter og tiltak. 
Administrasjonen responderte at 
det er hensiktsmessig at 
beskrivelsen av sårbarheter og 
tiltak ikke inngår i dokumentet, 
men at trusselvurderingen inngår i 
arbeidet med vurdering av 
sårbarheter og tiltak. Dette vil tas 
opp med RHF’et ved utarbeidelse 
av OBD for 2023. 

Følges opp i arbeidet med OBD 
2023. 

081-2022 
Administrerende direktørs 
orienteringer  
21. september 2022 

Styret ønsker å bli involvert i 
arbeidet med videre plan for 
Sykehuspartner HF. 

Følges opp. 

 


