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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Status og oppfølging av styrets vedtak 

3.  Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 

4.  Status leveranseavtaler nye sykehusbygg  

5.  ForBedring 

6.  Leveranser til Akershus universitetssykehus HF Gardermoen   

7.  Klinisk utprøving av ny lettvekts ikt-løsning for hjemmeoppfølging av pasienter i 
kreftforløp 

8.  Status for innføring av ny samarbeidsplattform for Helse Sør-Øst 

 

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

Administrerende direktør har innledningsvis i styremøtet over en periode orientert styret om 
utvalgte leveranser og resultater som er oppnådd i perioden. Dette vil fremover inngå som en fast 
del av administrerende direktørs orienteringer. 

 

2. Status og oppfølging av styrets vedtak 

Tilbakemeldingen til styret på status og oppfølging av styrets vedtak har ikke vært helhetlig og 
formalisert. Det er gitt tilbakemelding på enkelt vedtak og søknader om godkjenning av finansiering, 
mens det på andre områder ikke er gitt en skriftlig tilbakemelding. Administrerende direktør vil 
endre på dette, slik at det i administrerende direktørs orienteringer vil inkluderes en løpende 
oppfølging på status og oppfølging av styrevedtakene. Slik vil styret informeres om at vedtakene 
følges opp, og få informasjon om hvordan vedtakene følges opp. 

 
3. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler saker av betydning for Sykehuspartner HF. For å sikre at styrets 
medlemmer er orientert om vedtakene vil styreprotokollene fra Helse Sør-Øst RHF fremover bli 
vedlagt administrerende direktørs orienteringer. Saker som krever oppfølging fra Sykehuspartner 
HF, vil bli fremlagt for styret for behandling i egne saker som tidligere.  

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2020 og 15. 
Januar 2021.  

 

4. Status leveranseavtaler nye sykehusbygg   

Det er i Helse Sør-Øst vedtatt bygging av flere nye sykehusbygg. Sykehuspartner HF vil være en 
betydelig leverandør av IKT tjenester til byggeprosjektene som tjenesteleverandør for 
foretaksgruppen. Det er etablert en hovedavtale om gjennomføring av IKT i byggeprosjekter mellom 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF, sak 063-2018. Avtalen vil være underlag for etablering av 
leveranseavtaler for det enkelte byggeprosjekt der Helse Sør-Øst RHF er byggherre.  

Inngåelse av leveranseavtaler med Helse Sør-Øst RHF vil legges fram for beslutning for styret i 
Sykehuspartner HF dersom det er nødvendig i forhold til fullmaktgrenser i Sykehuspartner HF og de 
respektive byggeprosjektene.  

I det følgende gis en oversikt over planlagte avtaler og styrebehandling. 
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Avtale Orientering til styret Beslutning i styret 

Avtale om Sykehuspartner HF leveranser til Nytt 
klinikk- og protonbygg med Helse Sør-Øst RHF 

3. februar 2021,  
(sak nr 014-2021) 

Q1/Q2 2021 

Avtale om Sykehuspartner HF leveranser til Ny 
storbylegevakt i Oslo med Oslo universitetssykehus 
HF 

Q1 2021 
 

Q2 2021 

Avtale om Sykehuspartner HF leveranser til Nye 
Aker med Helse Sør-Øst RHF 

Q1 2022 Q2 2022 

Avtale om Sykehuspartner HF leveranser til Nye 
Rikshospitalet med Helse Sør-Øst RHF 

Q1 2022 Q2 2022 

For status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og utstyrsanskaffelser vises det til sak 015-
2021 (unntatt offentlighet).  
 

5. Evaluering ForBedring 2020 og plan for gjennomføring 2021 

ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og sikkerhets – 
kartlegging (HMS) samt pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.  

Teknisk og administrativ gjennomføring av ForBedring 2020 er evaluert og læringspunktene tatt med 
inn i planleggingen av 2021-kartleggingen. Sykehuspartner HF står for teknisk gjennomføring av 
undersøkelsen for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, de private ideelle sykehusene som har avtale 
med Helse Sør-Øst, de nasjonale felleseide helseforetakene og alle helseforetakene i Helse Midt-
Norge. Totalt håndterer Sykehuspartner HF med dette undersøkelsen som går ut til over 90 000 
ansatte, og rapportering tilbake til mer enn 6 000 ledere. Dette er et omfattende prosjekt som 
krever god planlegging. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen gjennomfører teamet i 
Sykehuspartner HF foretaksvise oppstartsmøter. De første helseforetakene starter med kartlegging i 
uke 5, og det planlegges at alle virksomheter er ferdig med kartlegging i uke 14. De helseforetakene 
som ble sterkest berørt av koronapandemien sett opp mot fjorårets undersøkelse, vil bli prioritert og 
får tilbud om å delta i første pulje. 

Etter planen skal hele undersøkelsen, inkl. nasjonal rapportering være ferdig i begynnelsen av mai 
2021 og det planlegges med at intern evaluering gjennomføres etter dette. 

 

6. Leveranser til Akershus universitetssykehus HF Gardermoen   

Sykehuspartner HF fikk i oppdrag av Akershus universitetssykehus HF å etablere IKT- infrastruktur og 
tjenester ved helseforetakets etablering av invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk, 
laboratorievirksomhet og planlagt kirurgisk virksomhet i lokalene til LHL-sykehuset på Gardermoen. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente torsdag 24. september 2020 at det inngås avtale om at 
Akershus universitetssykehus HF gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar den invasive 
hjertevirksomheten Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har drevet på LHL-sykehuset, og 
om leie av lokaler samme sted til planlagt kirurgisk virksomhet i regi av Akershus universitetssykehus 
HF. 

Akershus universitetssykehus HF vil organisere aktivitetene på LHL-sykehuset som en integrert del av 
den eksisterende organisasjonen under navnet Akershus universitetssykehus HF Gardermoen. 
Oppstartdato for pasientbehandling ble fastsatt til 18. januar 2021.   

Virksomhetsoverdragelsen, og oppstart av øvrig aktivitet som inngår i Akershus universitetssykehus 
HF Gardermoen, har vært organisert som et prosjekt der Sykehuspartner HFs leveranse har vært 
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organisert som et delprosjekt.  Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspartner HFs delprosjekt 
fikk tilgang til lokalene i sykehuset 4. januar 2021. Sykehuspartner HFs delprosjekt har i perioden fra 
4. til 15. januar levert slik at Akershus universitetssykehus HF kunne starte sykehusdrift på 
Gardermoen som planlagt.  

Prosjektet har vært mer omfattende og komplekst enn antatt. Dette knytter seg først og fremst til 
utfordringer ved feilmerking av datapunkter i de overtatte lokalene, stort omfang på oppkopling av 
nytt medisinsk teknisk utstyr og deling av areal og tjenester med en aktør som ikke er en del av Helse 
Sør-Øst. Det er fortsatt noen restanser for Sykehuspartner HF leveranser, men disse anses ikke som 
kritisk for å opprettholde sykehusdriften. Sykehuspartner HF har hatt et tett og godt samarbeid med 
Akershus universitetssykehus HF gjennom hele prosjektperioden.   

 

7. Klinisk utprøving av ny lettvekts ikt-løsning for hjemmeoppfølging av pasienter i 
kreftforløp 

Sykehuset Østfold og prosjektet Nyskapende pasientforløp er nå i gang med klinisk utprøving av en 
ny lettvekts ikt-tjeneste for digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter. Tjenesten gjør det mulig for 
kliniker og pasient å ha kommunikasjon når pasienten er hjemme mellom behandlingene, gjennom 
utveksling av digitale skjemaer for symptomkartlegging og meldinger med tekst og bilder. Tjenesten 
er tilgjengelig for pasient og kliniker via PC, nettbrett og mobiltelefon. Den kliniske utprøvingen 
startet 17. desember 2020 og vil pågå til over sommeren 2021. Ved oppstart har åtte pasienter tatt i 
bruk løsningen. Antallet økes gradvis fremover. 

Sykehuspartner HF jobber tett og godt sammen med Sykehuset Østfold HF og leverandøren Diffa AS 
i utviklingen av løsningen. Som en del av prosjektet har Sykehuspartner HF også levert sentrale 
byggeklosser i den regionale arkitekturen, som en referansearkitektur for digital hjemmeoppfølging, 
en målarkitektur for integrasjonsgrensesnitt (API-management), et skybasert utviklings- og testmiljø 
med syntetiske data og produksjonslike grensesnitt. 

 

8. Status for innføring av ny samarbeidsplattform for Helse Sør-Øst 

Styret ble orientert om arbeidet med innføring av ny regional samarbeidsplattform for Helse Sør-Øst 
i sak 078-2020. Prosjektet har i løpet av januar iverksatt de første pilotene ved alle helseforetakene i 
regionen. Samhandlingsbehovene som pilotene representerer kan kategoriseres i fire typer team-
samhandling: Prosjekter, regionale fagnettverk, ledergrupper og organisasjonsenheter, med 
samhandling både internt i foretaksgruppen og med eksterne samarbeidsparter der det er behov for 
det. Prosjektet vil ha hovedfokus på å videreutvikle plattformen funksjonelt og sikkerhetsmessig for 
å understøtte høy brukeradopsjon og effektiv samhandling. Som grunnlag for å gå videre til full 
utrulling i foretaksgruppen, legger Sykehuspartner HF frem en sak for de administrerende 
direktørene ved helseforetakene for tilslutning og finansiering. 


