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1. Leiekontrakt lokasjon Porsgrunn - unntatt offentlighet 

2. Servere End-of-Life/End of Support - unntatt offentlighet 

3. Status gjenbruk av maskinvare og fornyelse og anskaffelser av leverandøravtaler – 

unntatt offentlighet 
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo  

2.  Status strategisk målbilde 2020 – 2024 samt prioriterte mål 2020 

3.  Automatisering og digitalisering 

4.  Ytelsesutfordringer 

5.  Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

6.  Høring 

7.  Revisjoner og tilsyn  

8.  Leiekontrakt lokasjon Porsgrunn (unntatt offentlighet) 

9.  Servere som end-of-life/end-of-support (unntatt offentlighet) 

10.  Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler samt 
gjenbruk (unntatt offentlighet) 

 

 
1. Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo 

Det ble 18. desember 2019 inngått samarbeidsavtale mellom Sykehuspartner HF og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo innen forskning og 
undervisning. Samarbeidsavtalen er en operasjonalisering av rammeavtalen mellom 
Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF fra 2010. Den samarbeidsavtalen som nå er 
inngått beskriver et bredt faglig samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Sykehuspartner 
HF. Avtalen legger opp til at partene skal styrke sin faglige koordinering inn mot større 
satsinger og utvikle møteplasser for idéutvikling og informasjonsutveksling.  

I tillegg til samarbeid innen forskning og undervisning, åpner også avtalen for at de to 
partene kan ansette medarbeidere i kombinerte stillinger. Slike kombinerte stillinger vil typisk 
ha stillingskode som professor, førsteamanuensis eller forsker. Nøkkelpersonell hos 
Sykehuspartner HF kan være aktuelle for slike stillinger. Selv om samarbeidsavtalen dekker 
bredt, vil samarbeidet i startfasen ha et særlig fokus på fremtidens IT-arkitekturer og 
helsesektorens særlige behov innen digital sikkerhet. Samarbeidet innen digital sikkerhet vil 
omfatte alt fra utvikling av sikre løsninger i eksisterende og nye IKT-systemer, til håndtering 
av trusler som må forebygges med robuste sikkerhetstiltak. Innen IT-arkitektur vil 
samarbeidet dreie seg om utvikling av fleksible og utvidbare IT-arkitekturer, som er 
avgjørende viktig når nye digitale tjenester skal integreres og eksisterende systemer må 
revideres. 

2. Status strategisk målbilde 2020 – 2025 samt prioriterte mål 2020 

Sykehuspartner HF arbeider med å utvikle strategisk målbilde 2024. Det vises til styresak 
046-2019, 055-2019 og temasak i styremøte 11. desember 2019. Strategisk målbilde skal gi 
retning for Sykehuspartner HFs utvikling, og understøtte Regional utviklingsplan 2035 for 
Helse Sør-Øst RHF, og Teknologistrategi (under arbeid). 

 

Det vil gis en utdypende orientering i møtet.  
 

3. Automatisering og digitalisering 

Styret ble orientert om arbeidet med automatisering og digitalisering i sak 082-2019. 
Vedrørende effektivisering av arbeidsprosesser og systemstøtte for ansettelse/endring i 
arbeidsforhold er løsningen nå tatt i bruk på Vestre Viken HF, Sykehuspartner HF, 
Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset i Østfold HF, Sunnaas sykehus HF, Pasientreiser HF, 
Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Telemark HF. Den er under 
innføring på Oslo Universitetssykehus HF. 
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Automatisert behandling av reiseregninger for ansatte ved hjelp av roboten «Bot-Anna» er 
også implementert hos flere helseforetak. Ved utgangen av 2019 behandlet «Bot-Anna» 
reiseregninger fra ansatte i Sykehuspartner HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset i 
Østfold HF, Sykehuset i Telemark HF og Sørlandet sykehus HF. Roboten ferdigbehandler 
så langt om lag 70 pst. av reiseregningene uten manuell involvering. 

 
 

4. Ytelsesutfordringer  
Styret er i 2019 orientert om ytelsesutfordringer i kurveløsningen ved Oslo 

universitetssykehus HF. Det er per medio januar fortsatt betydelige tregheter i 

kurveløsningen. Treghetene påvirker produksjonen ved sykehuset, og utrullingsplaner har 

blitt satt på vent i påvente av ytelsesforbedringer.   

Det forberedes ny feilretting som ytterligere adresserer drop i applikasjonen. Feilrettingen er 

i test, og planlegges produksjonssatt ved Oslo universitetssykehus HF 23. januar 2020. 

Feilrettingen vil deretter produksjonssettes på de resterende foretakene i regionen. 

Det er også bestilt nye servere til kurveløsningen til Oslo universitetssykehus HF og 

Sykehuset Østfold HF. Utskifting av disse er under planlegging. 

Sykehuspartner HF har løpende dialog med leverandør på teknisk nivå, og ukentlige møter 

på mellomledernivå. Dialogen oppleves som konstruktiv og løsningsorientert. 

 

5. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)  
Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-

infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 036-2018 og 091-2018. 

Prosjektporteføljen for programperioden og prioriteringen av leveranser i 2020 er beskrevet i 

STIM programplan 2020, jf. sak 080-2019.  

Sykehuspartner HF arbeider med å ferdigstille målbildet for datasenter og sentralisering av 

det regionale kjøremiljøet. I Helse Sør-Øst RHFs styresak 107-2019 ble det gitt presiseringer 

som styrker mandatet for Sykehuspartner HF, og som stadfester at «Hovedregelen er at 

IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom». Sykehuspartner HF legger dette til grunn i 

det videre arbeid med målbildet for datasenter, sentralisering av det regionale kjøremiljøet 

og prosessen med forbedret sikkerhet og reduksjon av antall lokale datarom. 

Modernisering av nettverk  

Felles kjøremiljø, med felles plattform og moderne nettverk er sentrale komponenter i 

moderniseringen av IKT-infrastrukturen. Moderniseringen av Helse Sør-Øst sitt IT-nettverk 

omfatter i hovedsak tre områder: 

1. IT-nettene på hvert foretak, de såkalte LAN («local area network»), 

2. IT-nettet innenfor felles plattform, altså i og mellom de sentrale datasentrene («DC 

LAN»), 

3. IT-nettet mellom foretakene, det såkalte WAN («wide area network). 

 

Det arbeides med planlegging og beslutningsunderlag for å starte gjennomføringsfase innen 

disse tre områdene samt for prosjekt Felles plattform, som har sterk avhengighet til 

nettverksprosjektene. Videre pågår kvalitetssikring av arkitektur, tekniske løsningsvalg, samt 

vurderinger av gjenbruk og økonomi.  
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Moderniseringen av nettverk innen foretakene (LAN) og i sentrale datasenter (DCLAN) 

(område 1 og 2) planlegges gjennomført etter en konkurranse i markedet. Dette vil omfatte 

anskaffelse av utstyr og tjenester for modernisering av disse. Arbeidet med forberedelse til 

etablering og gjennomføring av en anskaffelsesprosess med det formål å velge 

leverandør(er) og etablere leveranseavtaler for kjøp av utstyr og tjenester som er 

nødvendige for å moderniseringen av IT-nettene pågår. Det utarbeides et 

konkurransegrunnlag for leverandørmarkedet som legges fram for godkjenning basert på et 

estimat (business case) for hele anskaffelsen. Basert på anskaffelsesprosessen godkjennes 

finansieringen av anskaffelsen. Dette er tilsvarende beslutningsprosess som for prosjekt 

RIS/PACS.  

Innføring av stamnett gjennomføres ved tiknytning til Norsk Helsenett SF (NHN) sitt 

nasjonale stamnett. Det vil si at eksisterende WAN vil avvikles og erstattes med en kjøpt 

tjeneste fra NHN. Tjenesten fra NHN gir også en løsning for pålegget fra Datatilsynet om 

kryptering. Sykehuspartner HF samarbeider tett med Norsk Helsenett SF for å utvikle en 

stamnett-tjeneste som sikrer en helhetlig robust og god fremtidig IKT-infrastruktur for 

foretakene i Helse Sør-Øst og der tjenesten fra Norsk Helsenett SF er en integrert del av 

denne fremtidige IKT-infrastrukturen til Helse Sør-Øst. Arbeidet med beslutningsgrunnlag er 

i sluttfasen. Sykehuspartner HF forbereder en første bestilling til Norsk Helsenett SF for å 

starte arbeidet med etablering av tjenesten. En slik bestilling omfatter etablering av en første 

del av Norsk Helsenett SFs stamnett som er tilstrekkelig for tilknytning av Sunnaas (‘pilot’) 

og sentrale datasentre. Senere bestillinger skal i tid følge utrullingsplanen for prosjektet 

Modernisering av nettverk og godkjennes i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 

Administrerende direktør vil påse at det etableres en tett operasjonell samhandling mellom 

Sykehuspartner HF og Norsk Helsenett SF slik at tjenesten fra Norsk Helsenett SF blir 

tilfredsstillende i forhold til Helse Sør-Øst sine behov. Administrerende direktør vil videre 

søke hensiktsmessige løsninger for de organisasjonsmessige konsekvensene av prosjektet 

så snart disse er identifisert og utredet og påse at de berørte medarbeiderne blir ivaretatt. 

 

Felles plattform 

Prosjektforslag for Felles plattform er utarbeidet, og anbefalt innretning er å utvikle og 

implementere felles plattform for Helse Sør-Øst gjennom konkurranse i markedet. Program 

STIM vurderer hvordan dagens plattformer i kombinasjon med nyutvikling og skytjenester 

samlet vil utgjøre felles plattform på en måte som tilfredsstiller krav til sikkerhet, kapasitet og 

framtidsrettet forvaltning. Målet er å kunne redusere samlede kostnader til plattform og 

tjenestemigrering. Basert på disse vurderingene vil Sykehuspartner HF legge fram 

anbefaling om utvikling og anskaffelse av felles plattform.  

 

6. Høring 
Styret ble i sak 082-2019 orientert om at Sykehuspartner HF var invitert til å avgi 

høringssvar til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.  

Sykehuspartner HF oversendte høringssvaret 15. januar 2020. Vedrørende ny e-helselov 

støtter Sykehuspartner HF forslagets formål om å styrke digitaliseringen i helse- og 

omsorgssektoren, legge til rette for effektive helse- og omsorgstjenester og bedre nasjonal 

samordning innen e-helseområdet, på tvers av sektorer. Samtidig påpekte vi at intensjonene 

i loven kan ende opp som byråkratiske øvelser som forsinker og fordyrer e-helseprosjekter 

som følge av blant annet uklare styringsmodeller i lovforslaget. Sykehuspartner HF ga videre 
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en del konkrete innspill til endringene som er foreslått i IKT-standardforskriften, med sikte på 

tydeliggjøring og forenkling. 

 

7. Revisjoner og tilsyn  
Det er ikke varslet nye revisjoner/tilsyn i perioden.  

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har avsluttet sin undersøkelse vedrørende 
Sykehuspartner HFs oppfølging av revisjoner gjennomført i 2017 og 2018, hhv. Forvaltning 
av GAT (Rapport 12/2017) og Forvaltning av programvarelisenser (Rapport 3/2018), jf. 
orientering i sak 082-2019. 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vurderer at Sykehuspartner HF har prioritert 
forbedringsarbeidet, og at identifiserte og iverksatte tiltak er i tråd med anbefalingene i 
rapportene. Tiltakene er nå i hovedsak gjennomført, og Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
ser ikke behov for videre oppfølging. Resultatene fra oppfølgingen rapporteres til styret i 
Helse Sør-Øst RHFs revisjonsutvalg.  

8. Leiekontrakt lokasjon Porsgrunn (unntatt offentlighet) 
Leiekontrakten for Sykehuspartner HFs lokaler i Porsgrunn utløper 30. august 2020. Det er 

fremforhandlet ny leiekontrakt, jf. vedlegg 1. 

 

9. Servere som End-of-Life/End-of-Support (unntatt offentlighet) 

Jf. vedlegg 2. 

 

10. Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler samt 
gjenbruk (unntatt offentlighet) 

Jf. vedlegg 3. 
 


