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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Virksomhetsoverdragelse av avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF 

4.  Status FIDO2 

5.  Arbeid med antikorrupsjon i Sykehuspartner HF 

6.  Revisjon av sentrale styrende dokumenter 

7.  Rekruttering 

8.  Evaluering koronapandemien 

9.  Rutiner for ibruktagelse av nye løsninger  

10.  Gevinstrealisering 

11.  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 1-3) følger protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober og foreløpig 

protokoll fra styremøtene 18. og 29. november 2022. 

 

3. Virksomhetsoverdragelse av avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF 

I forbindelse med revisjon på innkjøp- og avtaleforvaltningsområde er det påpekt at det er behov for 

styrking og bedre rolle- og ansvarsdeling. I den forbindelse har Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp 

HF kommet frem til at det er riktig å gjøre en virksomhetsoverdragelse fra Sykehusinnkjøp HF til 

Sykehuspartner HF. 

 

Forvaltning av Sykehuspartner HF sine avtaler utføres i dag av åtte ansatte i virksomhetsområdet 

Prosjekt og leverandørstyring og fire ansatte i Sykehusinnkjøp HF, divisjon Sør-Øst.  

Ved årsskifte 2016/2017 ble virksomhetsområdet innkjøp og logistikk virksomhetsoverført fra 

Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF, herunder flere avtaleforvalter. Sykehuspartner HF beholdt 

fire stillingshjemler. Videre var avtaleforvaltning på tidspunktet også håndtert i andre 

virksomhetsområder, utenfor daværende virksomhetsområde Innkjøp og logistikk, i Sykehuspartner 

HF. Dette er nå samordnet. 

 

Det er et godt samarbeid mellom avtaleforvalterne i de to helseforetakene i dag, og Sykehusinnkjøp 

HF sine avtaleforvaltere samarbeider også godt med øvrig organisasjon i Sykehuspartner HF. 

Virksomhetsoverdragelse med plassering i virksomhetsområdet Prosjekttjenester og 

leverandørstyring, vil imidlertid gi de fire avtaleforvalterne bedre involvering i prosesser og økt 

forståelse for strategien til Sykehuspartner HF. Det vil også løse utfordringer de har med tilgang til 

Sykehuspartner HF sine dokumenter. 

 

Helse Sør-Øst RHF har informert de andre regionene om en mulig overføring av fire årsverk fra 

Sykehusinnkjøp HF til Sykehuspartner HF for å samle miljøet som forvalter de regionale IKT-avtalene. 

De administrerende direktørene i de øvrige regionale helseforetakene hadde ingen innsigelser.   
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Helse Sør-Øst RHF har på denne bakgrunn bedt Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF iverksette 

prosess for virksomhetsoverdragelse av ovennevnte ressurser.  Det er utarbeidet utkast til plan og 

prosess for overdragelsen, og ikrafttredelsestidspunkt for overdragelsen er i henhold til nåværende 

utkast satt til 1. mars 2023. 

 

Sykehuspartner HF har gjennom oppdrag og bestilling fått som ansvar å forvalte IKT-avtaler for Helse 

Sør-Øst. Denne virksomhetsoverdragelsen anses å styrke dette ansvarsområde. 

 

 

4. Status FIDO 

Styret ble i sak 037-2022 administrerende direktørs orienteringer orientert om status for arbeidet 

med innføring av FIDO2 multifaktor autentiseringstjeneste (MFA), og styret ba om å bli holdt 

orientert om den videre utrullingen.  

 

I 2022 er FIDO2 anskaffet fra Buypass som passordsfri påloggingstjeneste på nivå HØY. Denne er 

etablert og tilgjengeliggjort i Helse Sør-Øst via PingFed, en løsning for identifisering og autentisering 

på tvers av tjenester og nettverk. FIDO2 er også rullet ut til 1000 ansatte i Sykehuspartner HF for 

pålogging til PAM. PAM (Privileged access management) er en løsning som gir Sykehuspartner HF én 

styrt vei inn for bruk av privilegerte tilganger og sporbarhet for arbeidet som utføres. 

 

FIDO2-prosjektet har samarbeidet med flere andre prosjekter om etablering av FIDO2 som pålogging 

på nivå HØY. Det viste seg imidlertid at disse prosjekter ikke har blitt teknisk klar i løpet av 2022 og 

FIDO2-prosjektet vurdert at det ikke har vært hensiktsmessig å foreløpig onboarde flere brukere.  

 

FIDO2 prosjektet har identifisert tjenester og prosjekter som har eller forventer å få krav om 

autentisering på nivå HØY i ROS og som derfor har kommunisert ønske om FIDO2 i 2023. Dette 

dreier seg om:  

•             A-EPJ ambulanse og akuttmottak 

•             Reg-EPJ Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF 

•             Reg-ERP 

•             Helselogistikk pilot 

 

For disse målgrupper har FIDO2 prosjektet påbegynt detaljert planlegging og forankring med berørte 

HF, servicetorg, ambulansetjenester med mer. FIDO2 prosjektet har også forankret med 

Teknologileder i Helse Sør-Øst og har fått mandat til å forberede implementering på 2023 

målgruppene. 

 

5. Arbeid med antikorrupsjon i Sykehuspartner HF 

Styret har ønsket å bli orientert om arbeidet med antikorrupsjon i Sykehuspartner HF. 

Sykehuspartner HF har et kontinuerlig ledelsesfokus på antikorrupsjon, og det arbeides systematisk 

med å overvåke og følge opp arbeidet på alle nivå i virksomheten. 

 

Det siste året har Sykehuspartner HF arbeidet med å utvikle en mislighetsprofil med bred forankring 

internt. Mislighetsprofilen identifiserer områdene med potensielt størst risiko på tvers av 

virksomheten. Det gjenstår å fullføre profilen med risikovurderinger av potensielle scenarier og 

beslutte tiltak.  
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Sykehuspartner HF har vedtatt en overordnet virksomhetspolicy som tydeliggjør forventinger til 

lederskap og forpliktelser i Sykehuspartner HF med utgangspunkt i visjon og verdier (kultur). 

Policyen bidrar til å sette rammer som samlet sett bidrar til å forebygge korrupsjon og misligheter.  

 

Det heter: 

«Sykehuspartner HF skal følge alle gjeldende lover, forskrifter og sentrale føringer fra eier, og 

levere som avtalt. Vi skal være fremoverlente og ansvarlige medspillere, og følge etiske 

retningslinjer».  

 

«Vi skal være transparente i beslutninger og aktiviteter, og det er nulltoleranse for 

korrupsjon» 

 

«Vi tilrettelegger for varsling og behandler alle varsler på en ansvarlig måte» 

 

Sykehuspartner HF har arbeidet med å kartlegge hvordan åpenhetsloven, som ble gjeldende fra 1. 

juli 2022, treffer sentrale områder i virksomheten. Loven stiller krav til åpenhet og informasjonsplikt 

som krever et systematisk arbeid med aktsomhetsvurderinger for å ha kontroll med blant annet 

leverandørkjeder og grunnleggende menneskerettigheter. Sykehuspartner HF deltar også i det felles 

regionale arbeidet om dette. 

 

Effekten av arbeidet med antikorrupsjon inngår som en del av ledelsens gjennomgang av 

styringssystemet. 

 

6. Revisjon av sentrale styrende dokumenter 

Styret behandlet i sak 023-2022 styrende dokumenter for Sykehuspartner HF, og ba om en plan for 

oppdatering og revisjon av dokumentene. Sykehuspartner HF vil i sak styrende dokumenter i 

styremøtet mars 2023 informere om rammeverk og styrende dokumenter som styret bør kjenne til, 

inkludert dato for siste gjennomførte revisjon. 

 

Sykehuspartner HF har identifisert alle gjeldende lover, forskrifter og sentrale føringer fra eier. 

Endringer formidles kontinuerlig til berørte enheter i virksomheten for eventuell omsetting til 

virksomhetsspesifikke prosesser og rutiner.  

 

I Sykehuspartner HFs styringssystem er det tilgjengeliggjort en oversikt over de gjeldende lovene og 

rammeverkene. Det gjøres en overordnet og kvalitativ risikovurdering av krav og endring.  

Ansvarlige for de virksomhetsspesifikke prosessene og rutinene, innarbeider krav og endringer i 

henhold til retningslinjer og behov. De skal også sørge for at dokumentene i styringssystemet er 

gyldig og oppdatert.  

 

Det er gjennomført en overordnet samsvarsvurdering med hensyn på krav og implementering av 

styrende dokumenter og prosesser i virksomheten. Grad av etterlevelse evalueres ved stikkprøver og 

interne revisjoner.  

 

7. Rekruttering 

Styret ba i forbindelse med sak 095-2022 virksomhetsrapport september 2022 om å bli orientert om 

arbeidet med rekruttering.  
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Det har i store deler av 2022 vært et stramt arbeidsmarked, og det har vært krevende å få gode 

søkere til ulike stillinger i Sykehuspartner HF. Områder som har måttet re-utlyses er arkitekter, 

testledelse, prosjektledelse og noen tekniske stillinger innen virksomhetsområde IKT-tjenester. 

Sykehuspartner HF har imidlertid i høst fått flere kvalifiserte søkere og opplever bedre fart på 

rekruttering nå enn i vår og i perioden rett etter sommeren. Til tross for et stramt arbeidsmarked 

gjennom store deler av året, har Sykehuspartner HF klart å ansatte over 200 nye medarbeidere i 

2022. Det er utlyst omkring 350 stillinger i år, hvor ca 55-60 av disse fortsatt er i prosess.  

 

Sykehuspartner HF har i høst hatt en positiv trend knyttet til redusert gap for antall FTE sett opp mot 

budsjett 2022. Dette til tross for negativ trend på turnover, noe som viser at Sykehuspartner HF i 

høst har klart å rekruttere flere enn før sommeren. Pr. november er det et gap på ca 40 FTE-er sett 

opp mot budsjett. Gitt resultat av budsjettprosessen for 2023, vil også flere virksomhetsområder 

måtte redusere rekrutteringstakten for å redusere inngangsfart på årsverk inn i 2023. 

 

Turnover har en negativ økende trend (8,1 % pr. september 2022), og risiko for høyere uønsket 

turnover har økt. Drivere for turnover (forventninger, forhold mellom jobb og private faktorer, 

ledelse, lønn og kompensasjon, sosiale sammenligninger) og vår sluttundersøkelse (nye utfordringer, 

utviklingsmuligheter, lønn, uklarhet i ansvars- og arbeidsforhold, reisevei, private forhold) har gitt 

oss innsikt i årsaker til at ansatte slutter, og i større grad iverksette målrettede tiltak.  

 

For å rekruttere nye medarbeidere har vi behov for sterkere fokus på ekstern merkevarebygging 

(employer branding). Til tross for bra klikk på rekrutteringskampanjer, er Sykehuspartner HF som 

merkevare fortsatt ukjent. Kommunikasjonsavdelingen og HR har igangsatt et arbeid for tydeligere 

strategi og tiltak rundt employer branding og det er avsatt økte midler til dette arbeidet i 2023.  

 

Vi har hatt ulike tiltak (rekrutteringsmesser, branding m.m.) ut mot konkrete områder på 

høgskoler/universiteter, og opplever her god erfaring med å rekruttere nyutdannede innen enkelte 

områder. 

 

Tiltak for å rekruttere og beholde ansatte må også sees i sammenheng med arbeidet med helhetlig 

organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF. Det er påbegynt tiltak for tydeliggjøring av strategi, 

forbedring av systemer/strukturer, prosesser og prosedyrer. Dette vil påvirke ansattes forståelse for 

retning, tydelighet i mål (som vil bidra til målrettet plan og gjennomføring av kompetanseutvikling) 

og at det blir større sammenheng mellom myndighet og ansvar (som er blant årsakene til at ansatte 

slutter).  

 

Andre tiltak som er iverksatt er utarbeidelse av kompetanseplaner og kompetanseutvikling på 

medarbeidernivå som del av arbeid til målprosesser i de ulike virksomhetsområder, forbedring av 

rekrutterings- og onboardingsprosess (avstemme og sikre forventninger, tett oppfølging av 

leder/fadder). Fullføring av implementering av HR grunnprosesser (standardisering av stillingskoder i 

fase 1) er et annet viktig tiltak for å ha nødvendige strukturer som gir kvalitative HR data og 

standardisering/system for å utvikle fagveier/karrierestiger og en bedre lønnspolitikk.  

 

Sluttundersøkelsen kan indikere (ikke signifikante data pga. svært få respondenter) en økning av de 

som slutter pga. lønn (+ 4 %) første halvår 2022 sammenlignet med 2021. Når en av driverne for 

turnover er opplevd rettferdig lønn, er lønn en viktig faktor å se på. Lønn er imidlertid svært 

krevende (og i mange tilfeller nesten umulig) å sammenligne internt (og eksternt) pga. manglende 
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kvalitative HR data. Dette vil en standardisering av stillingskoder og deretter stillingstitler kunne gi 

en bedring på. 

 

8. Evaluering koronapandemien 

Styret ba i forbindelse med behandling av sak 071-2022 administrerende direktørs orienteringer  

i møte 24. august i år om at det ble gjort en vurdering av behovet for en ytterligere evaluering av 

innsats og læring fra arbeidet under koronapandemien. Bakgrunnen var tildelingen av 

Digitaliseringsprisen til det koronarelaterte TISK IKT, hvor blant annet Sykehuspartner HF deltok.  

 

Styret har gjennom koronapandemien holdt styret løpende orientert om leveranser til 

helseforetakene, og konsekvenser for egen organisasjon. Dette enten som egne saker eller vedlegg, 

eller som en del av den ordinære virksomhetsrapporten. Sykehuspartner HF gjennomførte 

sommeren 2020 en evaluering for å sikre læring. Det er senere gjennomført kartlegging blant ledere 

og medarbeidere av konsekvensen av pandemien, og som grunnlag for å vurdere tiltak. 

 

Styret ble orientert om spørreundersøkelsene og evalueringen i sak 096-2020 administrerende 

direktørs orienteringer til møte 9. desember 2020, og det ble i saken gitt følgende oppsummering: 

 

Oppsummert leverte Sykehuspartner HF i beredskapsperioden flere leveranser med færre 

feil og til avtalt tid. Et overordnet funn fra arbeidsgruppen er en bekreftelse på at læringen 

fra den koronarelatert innsatsen, og tiltak og endringer som følge av denne, har forsterket 

effekten av endringsarbeid som har foregått i Sykehuspartner over tid.  

Positive erfaringer som blir trukket frem i sluttrapporten er:  

 Sense of urgency – stort engasjement i organisasjonen under beredskapen da alle så 
viktigheten av leveransene til helseforetakene 

 Under beredskapen opplevdes beslutningsprosessene raskere, smidigere og mer 
effektive 

 Gjennomgående prioriteringer, tydelig eierskap og klart definerte roller sikret 
tydelighet, forutsigbarhet og fremdrift 

 Innkommende oppdrag ble prioritert i tidligfase, sammen med helseforetakene 

 Tverrfaglige team bidro til økt opplevelse av felles ansvar for leveransene, god 
informasjon og reduksjon i prosesstid. Tydelige forventninger til den enkelte 
deltager i teamet ble oppfattet som motiverende 

 Små, raske og hyppige leveranser ga rask verdi 

 Hyppige avsjekk med oppdragsgiver bidro til god fremdrift 

 Streng endringskontroll fungerte godt 
 

Sluttrapporten trekker også frem negative konsekvenser for leveranser innen andre 

oppgaver enn koronarelaterte oppdrag. Dette samsvarer med det som er rapportert i 

enkelte prosjekter, blant annet fra STIM. Videre ble det trukket fram at tempo i noen tilfeller 

kan ha gått på bekostning av dokumentasjon. 

 

Et av læringspunktene som Sykehuspartner HF har fulgt opp videre er nytten av tverrfaglige team 

knyttet til leveranser som er videreført gjennom leveransefabrikken, styrke dialogen med 

helseforetakene gjennom å videreutvikle ordningen med SPOC (Single Point of Contact), og styrket 

endringskontroll. 
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Koronapandemien ga nyttige erfaringer og læring. Administrerende direktør sin vurdering er at den 

gjennomførte evalueringen sammen med den gjennomførte kartleggingen blant ledere og 

medarbeidere sikrer dokumentasjon på læringen, og er dekkende for Sykehuspartner HFs behov og 

at det derfor ikke er behov for ny evaluering. 

 

 

9. Rutiner for ibruktagelse av nye løsninger 

Styret ba i forbindelse med sak 095-2022 virksomhetsrapport september 2022 om å bli orientert om 

praksis for godkjennelse og ibruktagelse av nye applikasjoner. 

 

For nye eller endrede tjenester som ikke er iverksatt av Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuspartner HF 

selv, gjennom respektive porteføljestyrer, er det følgende innganger og rutiner: 

 

 Forespørsler om behov fra helseforetakene til Sykehuspartner HF 

o Formell kanal er etablert, og den blir brukt. 

o Tidligfasemøter avklarer forholdet mellom behov og mulige løsninger/tjenester som 

dekker behovet, det gjøres også vurderinger av hvorvidt alternative 

løsninger/tjenester er i tråd med de regionale føringene på IKT-området, herunder 

Sykehuspartner HFs bruksvilkår. Hvis ikke avslås forespørselen. Tidligfasemøtet gir 

også et foreløpig overslag for kostnadene. 

o Aksepterte forespørsler som foretaket prioriterer inn på kundeplanen, går videre til 

en formell bestilling og et formelt tilbud, hvor estimert pris og leveransetidspunkt 

fremkommer. 

o Aksepterte tilbud går til produksjon gjennom Leveransefabrikken. 

 

 Innovasjonsinitiativer 

o Innovasjonsprosjekter kommer i hovedsak gjennom tildelinger fra Helse Sør-Øst 

RHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet – fokus er på helsetjenesteinnovasjon, for 

innovasjonspartnerskaper (med finansiering fra Innovasjon Norge) er det også en 

forutsetning med teknologiinnovasjon. 

o Sykehuspartner møter fast i regionens innovasjonsleder-nettverk, og våre 

innovasjonsrådgivere blir i økende grad involvert fra foretakene allerede når 

foretakene søker om innovasjonsmidler. Vi har blitt involvert i alle nåværende 

innovasjonspartnerskaper allerede i forbindelse med søknadene. 

o For øvrige prosjekter som får tildelt midler, blir Sykehuspartner i all hovedsak 

involvert tidlig i prosessen for å skape forutsigbarhet om rammene for 

teknologiinnovasjonen (arkitektur, sikkerhet, avhengigheter til andre prosjekter og 

initiativer etc.) og for å bidra med læring fra tidligere innovasjonsprosjekter. 

o På det tidspunkt hvor løsninger (nye og endrede tjenester) begynner å materialisere 

seg, ligger det til grunn at prosessen for nye eller endrede tjenester skal benyttes. 

 

 

10. Gevinstrealisering 

Styret ba i forbindelse med behandlingen av sak 072-2022 virksomhetsrapport juni og juli 2022 om å 

bli orientert om resultatet av evaluering av gevinstrealisering for avsluttede prosjekter i STIM.   
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Programstyringsgruppen i STIM behandlet i møte 11. november i år effektoppnåelse for de tre 

gjennomførte STIM-prosjektene mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen, 

mobilitetsplattform og regional Citrix-plattform. I saken heter det: 

 

Bakgrunn  

Sykehuspartners IKT-infrastrukturmodernisering skal bidra til oppnåelse av strategisk 

målbilde for Sykehuspartner HF 2025 og regional utviklingsplan. Leveransene fra program 

STIM skal legge til rette for realisering av effekter i linjeorganisasjonen og hos 

helseforetakene. Utover å ivareta et kontinuerlig fokus på effektoppnåelsen er praktisering 

av beslutningspunkt 6 (BP6) og beslutning om tiltak for effektoppnåelse, ett suksesskriterium. 

I realiseringsfasen ivaretas gevinstrealisering gjennom å gjennomføre 

gevinstrealiseringsplanen. Effektregisteret danner grunnlaget for linjens etablering av 

endringstiltak. Effekteier er ansvarlig for å gjennomføre endringstiltakene som forutsettes for 

effektoppnåelse, og sikre at prosjektets leveranser tas i bruk på en god måte. Videre må 

linjen måle og evaluere effektoppnåelse, og vurdere ytterligere tiltak dersom ønskede 

effekter ikke er realisert. 

 

Effekteier fremlegger nå ved BP6 vurdering av oppnådde effekter opp mot mål satt i 

gevinstrealiseringsplanen for prosjektene mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen, 

mobilitetsplattform og regional Citrix-plattform. Denne vurderingen er også grunnlag for å 

identifisere og beslutte tiltak for ytterligere effekter.  

 

Vurdering 

Mobilitetsplattformen er ferdig og er tatt i bruk på 13 500 mobile enheter. Det er planlagt 

utvidelse med ytterligere 20 000 enheter i 2023-2024. 

 

Mobilitet har god fremdrift på adopsjon ved helseforetakene. Tydelig synliggjort med 

vellykket pilot ved Sunnaas sykehus HF. Det er behov for en styrket innsats for å dekke 

tjenesteuvidelse med single sign-on (SSO), som er sterkt etterspurt fra flere større prosjekter. 

 

Det vil bli flere år med gevinstrealisering fremover. Av direkte målbare gevinster per i dag har 

vi: 

 Sikker e-post til mobile enheter 

 4 500 enheter som benyttes i pasientbehandling 

 Vellykket pilot ved Sunnaas sykehus HF som har ført til økt modenhet og vilje til å ta 

plattformen i bruk ved flere helseforetak. 

 

Regional Citrix-plattform har gjennom realiseringsfasen; 

 Sanert 2 plattformer (4.5 miljøet på AHUS, 6.5 miljøet i SIKT og snart fullført sanering 

av 6.5 miljøet på OUS). 

 Oppgradert fra en long-time service release versjon av citrix til en nyere versjon, 

samt oppgradert fra server 2016 til server 2019 på all infrastruktur for Citrix og 

Citrix-servere for arbeidsflaten. 

 Ved starten av realiseringsfasen gjensto omkring 250 EOL servere. Dette tallet er nå 

nede i 35 servere, og det jobbes videre i linjen mot målsetningen om null. 

 Grunnbemanningen for drift av Citrix har gått fra 9 FTE til 7 FTE gjennom 

realiseringsfasen. 
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På bakgrunn av status anbefalte effekteier at linjen kommer med et forslag til styrket innsats rundt 

tjenesteutvidelse med SSO, og at videre gevinstoppfølgingen følges opp i linja. Programstyret i STIM 

tok saken til orientering.  

 

 

11. 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 

008-2022 

STIM programplan 2022-2023 

og STIM styringsdokument 

v2.0 

4. februar 2022 

 

Jf. også sak 020-2022 

 

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. 

 

081-2022 

Administrerende direktørs 

orienteringer  

21. september 2022 

 

Styret ønsker å bli involvert i 

arbeidet med videre plan for 

Sykehuspartner HF. 

Følges opp. 

099-2022 

Leveranseavtale for 

Sykehuspartner HF – 

leveranser til Nytt rikshospital 

og Nytt sykehus aker 

20. oktober 2022 

 

Styret ber om å bli orientert om i 

hvilket omfang det er planlagt med 

nye løsninger i byggeprosjektet.   

Inkluderes i endelig sak om 

leveranseavtale. Saken utsatt til 

mars, til etter behandling av 

forprosjektet i styret i Helse Sør-

Øst RHF 16. desember 2022.  

 


