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1

Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 036-2018 og 091-2018.
En god struktur for styring av programmet og forankring av programmets leveranser er viktig
for å kunne lykkes. STIM styringsdokument beskriver roller og ansvar. Styret anbefales å
godkjenne STIM styringsdokument.

2 Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Hensikten med denne saken er å legge fram styringsdokumentet for programmet til
godkjenning. Dokumentet følger opp vedtak i sak 007-2019 av 5. februar:
3. «Styret henviser til utkast styringsdokument og ber administrerende direktør følge
opp tydeliggjøring knyttet til styrets rolle og kravstillergruppe.»
Skillet mellom styring og forankring er tydeliggjort i dokumentet og med det er både styrets
og kravstillergruppens rolle tydeliggjort. Oppdatert styringsdokument er vedlagt saken.
Administrerende direktør har hatt dialog og avstemt dokumentet med Helse Sør-Øst RHF.
I følge oppdraget gitt i foretaksmøtet 14. juni 2018 skal Sykehuspartner HF i arbeidet med
moderniseringen vektlegge: «God involvering av helseforetakene som
databehandlingsansvarlige». For å legge til rette for dette er det viktig at helseforetakene
involveres i arbeidet. Dette skjer i stor grad i eksisterende fora, men involveringen gjennom
HF kravstillergruppe vurderes som et viktig supplement. HF kravstillergruppen er videre et
viktig forum for forankring av felles behov og krav til programmet.
Programmet gjennomførte første arbeidsmøte i kravstillergruppen 12.-13. februar. Møtet la
til rette for en inkluderende arbeidsmetodikk som skal bidra til helseforetakenes behov blir
ivaretatt. Samtidig vil en tett involvering av helseforetakene bidra til at de kan iverksette
nødvendige forberedelser. Et sentralt tema i møtet var det pågående arbeidet med
sonemodell og AD-struktur. For å få etablert en standardisert regional plattform for alle
helseforetak kreves en regional sonemodell og AD-struktur som er regionalt forankret og
akseptert. Målsettingen er enighet om tilnærming og prinsipper i løpet av første halvår 2019.
Status for programmet rapporteres fra og med januar 2019 som en del av
virksomhetsrapporten og omtales ikke ytterligere i denne saken.

3

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer at det er avgjørende for å lykkes med IKT
infrastrukturmodernisering at helseforetakene involveres i arbeidet og at myndighet, roller og
ansvar er tydeliggjort. Sykehuspartner HF har ansvar og fullmakter i kraft av å være felles
IKT-tjenesteleverandør for foretaksgruppen. Helseforetakene har et selvstendig ansvar som
dataansvarlige. Sykehuspartner HF har ingen instruksjonsmyndighet overfor
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helseforetakene. Styringen skjer gjennom den formelle virksomhetsstrukturen og
Sykehuspartner HF er derfor avhengig av en sterk regional styring fra Helse Sør-Øst RHF
for å lykkes. Forankringen gjennom ulike fora er også sentral for at helseforetakene skal bli i
stand til å ta imot nye løsninger.
STIM er et strategisk viktig program, og styret vil holdes orientert om status gjennom
virksomhetsrapporteringen. Videre vil styret bli forelagt saker av strategisk betydning og i
henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
Administrerende direktør mener at roller og ansvar for programmet er tydeliggjort gjennom
STIM styringsdokument. Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner STIM
styringsdokument.
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