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Styret tar saken til orientering. 
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Gro Jære 
administrerende direktør 
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Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2021.   
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1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Fagdag 2021 

4.  Automatisering og effektivisering 

5.  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 foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2021.   
 

3. Fagdag 2021 
Fagdagen er etablert som en viktig møteplass for alle medarbeidere i Sykehuspartner HF, og bidrar 
til både faglig påfyll, inspirasjon, motivasjon og bygging av organisasjonskultur. Mens fagdagen i 
2020 ble gjennomført som en digital «faguke» som følge av koronapandemien, gjennomføres 
fagdagen 2021 fysisk. Fagdagen 2021 gjennomføres fredag 12. november i Oslo, og det er påmeldt 
rundt 1100 medarbeidere. Overskriften for fagdagen 2021 er sammen mot 2025, og på programmet 
er det både interne og eksterne foredrag. 
 
 

4. Automatisering og effektivisering 
Sykehuspartner HF innfører roboter og automatiserte løsninger på flere områder. Dette bidrar til 

bedre brukeropplevelse og til mer effektiv drift. Det vises også til orientering om automatisering og 

robotisering i sak 078-2020 administrerende direktørs orienteringer til styremøte 15. oktober 2020.  

Sykehuspartner HF fortsetter å bygge erfaringer og beste praksis i det etablerte kompetansesenteret 

for automatisering og robotisering. Senteret skal sikre læring på tvers av organisasjonen, metodikk 

og verktøystøtte og teknisk plattform. Senteret er en del av virksomhetsområde IKT-tjenester. Under 

redegjøres det for noen områder der automatisering og robotisering er tatt i bruk. 

 

Sykehuspartner IKT Identitetstjenester har tatt i bruk en av våre digitale medarbeider for å 

effektivisere driften. Den digitale medarbeideren sikrer kvaliteten og effektiviserer gjennomføringen 

og gjennomløpstiden på bestillinger fra foretaksgruppen gjeldende organisasjonsendringer.  Opp 

mot 95% av innkommende bestillinger behandles av den digitale medarbeideren, tidsbesparelsen for 

IKT Identitetstjenester var estimert til 60 arbeidsdager i effektiv arbeidstid spart per år. I tillegg fører 

dette til raskere saksbehandlingstid for helseforetakene. Mindre organisasjonsendringer leveres nå i 

mange tilfeller i løpet av få timer, dette gjelder nesten 50 % av innkommende bestillinger. 

 

Det jobbes med å implementere den kliniske piloten som automatiserer repeterbare 

arbeidsoppgaver for klinikere for innregistrering av nye tilfeller av prostatakreft til det nasjonale 

kreftregistertet (KREMT). Sykehuset Innlandet HF har tatt løsningen i bruk, med Akershus 

universitetssykehus HF som neste foretak ut 1. kvartal 2022. Den utviklede roboten henter data fra 

journalsystemet og legger dem inn i KREMT. Det forventes å øke registreringsgraden i KREMT til 99% 

samt at ledetid for registrering reduseres. Erfaringer fra KREMT tyder også på en betydelig forbedret 

datakvalitet ved robotisering av denne prosessen. 
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Det arbeides også med automatisert bestilling av MS Teams områder. Tilstrekkelig automasjon er 

avgjørende for å sikre effektiv forvaltning for nærmere 90 000 brukere. Et annet tiltak er 

automatisering av kvalitetssikring og skjerming av informasjon publisert i arkivløsningen Public 360. 

Kvalitetssikringen vil gjennomgå journalførte dokumenter og sørge for at de har fått alle nødvendige 

parametere satt slik at det kun er offentlig informasjon som blir tilgjengelig for offentligheten.  

Løsningen er regelbasert og vil ikke benytte kunstig intelligens. Oppsett av utviklingsmiljø 

gjennomføres i uke 45, og den automatiserte løsningen forventes å kunne tas i bruk fra primo 2022. 

 

Robotisert behandling av reiseregninger har vært i drift i halvannet år, og behandler nå 80 % av 

reisesaksbehandling. Det er i tillegg utviklet løsning for å automatisere behandling av utlegg. Dette 

er nå i test på alle helseforetak, og forventes satt i drift i løpet av november. I tillegg har det vært 

jobbet med å automatisere manuelle oppgaver i personalavdelingene i helseforetak, blant annet 

avslutning av personer med inaktive arbeidsforhold. Denne avslutter nå studenter og innleide, og 

dette vil bli forsøkt utvidet til også å avslutte lønnede arbeidstakere. 

Sykehuspartner HF har også en robot som vurderer rett til sykepengerefusjoner innenfor 

arbeidsgiverperioden. Denne avlaster med ca. 20 % på alle refusjonskrav i Helse Sør-Øst. Ytterlige 

automatisering av refusjonssaksbehandling knyttet til sykepengerefusjoner fra NAV pågår i 

samarbeid med leverandør. Ettersom NAV har digitalisert sykemeldingene og sine arbeidsprosesser 

har dette åpnet opp for digitalisering av prosesser i Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst. 

Automatisering av personaladministrative prosesser fortsetter og digitalisering av 

ansettelsesprosessen er ferdigstilt i foretaksgruppen. Gjennom forbedret digital prosess, automatisk 

produksjon av avtaler og digital utsendelse og signering er det i foretaksgruppen estimert ca. 50 000 

timer frigjort tid.  

I forbindelse med moderniseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) automatiseres installasjonen 

av DIPS på ny leveranseplattform. I fase 1 automatiseres installasjon av servere, kontainere og DIPS 

programvare og konfigurasjon, i fase 2 automatisert installasjon av databaser og i fase 3 

automatisert installasjon av klienter. Videre arbeides det med automatisert testing og leveranse av 

anonymiserte/syntetiske data og det er automatisert test av ytelse, brøytetester og andre tester 

med høyt pådrag av personell. 

Automatisering benyttes også for å frigjøre tid og lette bruken av pasientjournalsystemet DIPS. Det 

er utviklet løsning for automatisk fjerning av dokumentlås i DIPS, som etter planen vil bli tatt i bruk i 

løpet av november. Dokumentlås vil si at ansatte i helseforetakene opplever at et dokument i DIPS 

er låst av annen bruker, og den ansatte kan dermed ikke gjøre endringer i gjeldende dokument før 

lås er fjernet. Dette gjøres ved at dokumentlås på aktuelt dokument slettes.  I tillegg til å bedre 

brukeropplevelsen vil dette redusere antall henvendelser til brukerservice. Det er i dag mellom 50 og 

100 henvendelser til brukerservice på dette per uke.  

Sykehuspartner HF arbeider også med å automatisere vedlikehold av IT-infrastrukturen som nå har 

passert 600.000 komponenter. Patchting (oppdateringer) av infrastruktur blir stadig mer 

automatisert bl.a. gjennom brukt av robot-teknologi. Et godt eksempel på dette er patching av 

servere. Her er målet 98% automatisk eller semi-automatisk patching innen utløpet av 2021, av 

Sykehuspartners serverpark på om lag 10.000 Microsoft servere. 
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5. 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 

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 
 

Automatisering/effektivisering er 
inntatt over (punkt 4). 
Administrerende direktør vil 
komme tilbake til de øvrige 
punktene i neste styremøte.  

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 15. 
desember 2021.  
 

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 når 
denne er klar. 
 
 
Saken er oversendt Helse Sør-Øst 
RHF til informasjon. 

078-2021 
Budsjettinnspill 2022 
14. oktober 2021 

Styret merker seg at utgiftene til 
IKT øker, og at det er viktig å 
kommunisere hvor økningen 
kommer og hvorfor. Styret ber om 
at det fremover utarbeides et 
stolpediagram som viser 
bevegelsen fra ett budsjett til det 
neste. 

Vil bli fulgt opp i det videre 
arbeidet. 
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Sak (nr – tittel – dato 
styremøte) 

Til oppfølging Status 

079-2021 
Konkretisering av strategisk 
målbilde Sykehuspartner HF 
2025 – innspillsrunde 
14. oktober 2021 
 

Sendes på innspillsrunde til Helse 
Sør-Øst RHF og helseforetakene i 
regionen. 

Dokumentet er oppdatert i tråd 
med innspillene i møtet, og 
oversendt helseforetakene og 
Helse Sør-Øst RHF for innspill. 

080-2021 
Følgerevisjon program STIM 
og prosjekt Windows 10 pr. 1. 
oktober 2021 
14. oktober 2021 

Styret ber om at 
konsernrevisjonens videre 
oppfølging av fremtidige 
beslutningsprosesser Felles 
plattform inkluderer Felles 
plattform – trinn 2 hybrid sky, slik 
at det bidrar til gode 
beslutningsprosesser fremover. 
 

Fulgt opp i dialog med 
konsernrevisjonen. 

081-2021 
Oppgradering til Windows 10 
– leveranseplan og 
kostnadsomfang for fase 3 
14. oktober 2021 
 

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

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 
RHF 

082-2021 
Prosjekt modernisering av 
nett, inngåelse av 
rammeavtale og 
gjennomføring fase 2 
14. oktober 2021 
 

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

Saken er oversendt Helse Sør-Øst 
RHF 

085-2021 
Prosess styrets 
egenevaluering og evaluering 
og lønnsfastsettelse 
administrerende direktør 
14. oktober 2021 
 

Styreleder og administrerende 
direktør ser på et forenklet skjema 
som bakgrunn for evalueringen. 

Under oppfølging og oversendes 
styrets medlemmer i forkant av 
styremøte 15. desember 

 


