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Nr. Orienteringssaker 

1.  Korona 

 
 

1. Korona 
Sykehuspartner HF iverksatte fra 12. mars 2020 Grønn beredskap for å håndtere tiltak og leveranser 

til helseforetakene som følge av Korona-pandemien. Sykehuspartner HF mottok i økende grad 

bestillinger fra helseforetakene som følge av Korona-viruset og gikk i grønn beredskap for å håndtere 

disse og samtidig ivareta sikker og stabil drift. For Sykehuspartner HF medfører dette iverksettelse av 

forsterket endringskontroll og økt fokus på stabil drift. Fra og med 16. mars ble det innført streng 

endringskontroll. Hovedoppgaven nå er opprettholdelse av sikker og stabil drift og Korona-

prioriterte leveranseoppdrag. For øvrige leveranseoppdrag og endringer er det etablert en prosess 

der disse kan settes i produksjon hvis risikoen vurderes å være akseptabel av Sykehuspartner HF og 

det respektive helseforetak. 

Følgende områder har hovedprioritet i Sykehuspartner HF 

1. Sikker og stabil drift 

2. Korona-prioriterte leveranseoppdrag 

Deretter kommer normal drift inklusive prosjektarbeid. 

Sykehuspartner HF har daglige møter i beredskapsledelsen og deltar i relevante regionale fora ledet 

av Helse Sør-Øst RHF, det er relativt hyppige møter med alle administrerende direktører i regionen. 

Hyppigheten av de interne møtene vurderes og vil justeres etter hvert som behovene endres. Innen 

informasjonssikkerhet er det etablert et samarbeid mellom regionene, og det er fra den 18. mars 

planlagt møter mellom administrerende direktører innen IKT i alle regionene for å koordinere saker 

der det er hensiktsmessig.  

Arbeidet i Sykehuspartner HF relatert til Korona er i hovedsak innenfor 3 områder som ledes av 

representanter fra beredskapsledelsen og rapporterer inn til de daglige møtene; 

Leveranser innen IKT 

1. Taktisk prioriteringsteam  
2. To operative innsatsteam 

o Sikker og stabil drift  
o Korona-prioriterte leveranseoppdrag 

Taktisk prioriteringsteam prioriterer og koordinerer samlet innsats i de to innsatsteamene. 

Innsatsteamet knyttet til Sikker og stabil drift følger gjeldende beredskapsrutiner, herunder 

endringskontroll. Teamet har blant annet fokus på kapasitet og patching. 

Innsatsteamet knyttet til Korona-prioriterte leveranseoppdrag sikrer leveranser på «Korona-

merkede» oppdrag fra helseforetakenes beredskapsledelser. Bestillingene av alle slike oppdrag skjer 

gjennom en navngitt kontaktperson pr. helseforetak som helseforetakene har oppnevnt.  

Oppgaver i regi av disse to innsatsteamene, som også trekker på øvrige relevante ressurser i 

Sykehuspartner HF, prioriteres. 

Områder som prioriteres er blant annet løsninger som understøtter arbeid hjemmefra, 

infrastrukturløsning som understøtter hjemmesykehus og avanserte hjemmekontor, videoløsning 
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kliniker-pasient, organisasjonsendringer og endringer i brukertilganger og leverandørtilganger som 

følge av omlegging av driften ved sykehusene.  

Det er jevnlig møter med IKT lederne i regionen for å diskutere tiltak, beslutte felles løsninger og 

prioritere på tvers. For Sykehuspartner HF er det helt avgjørende at det prioriteres felles løsninger 

for at vi skal understøtte foretakene. Innen video eksisterer det flere løsninger og Sykehuspartner HF 

har lagt frem en anbefalt løsning til Helse Sør-Øst RHF, som vil beslutte dette i løpet av kort tid. 

Forsyningssenteret 

Forsyningssenteret har en svært høy etterspørsel etter smittevernsutstyr. Helse Sør-Øst RHF gir 

føringer for fordeling og prioritering av kritiske smitteverns- og beredskapsprodukter mellom 

helseforetakene, og lagerbeholdningen følges tett.  

For å håndtere denne situasjonen er det iverksatt flere tiltak:  

 Det er introdusert endringsfrys på alle systemer som avdelingen drifter 

 Flere ressurser er allokert til å arbeide med vareforsyningen og det er etablert et 

beredskapsteam 

 Det er et tett samarbeid med helseforetakene gjennom daglig dialog om status og 

bestillinger 

 Det er et forsterket samarbeid med leverandøren som drifter forsyningssenteret og det er et 

tett samarbeid med Sykehusinnkjøp som har ansvar for leverandøravtalene, herunder nye 

leverandører 

Kontinuitet og ivaretakelse av medarbeidere 

Sykehuspartner HF har laget retningslinjer for ansatte basert på Folkehelseinstituttets (FHI) og andre 

myndigheters råd (bla. Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet). Innleide 

konsulenter og leverandører er bedt gjøre seg kjent med, og forholde seg til, gjeldende 

retningslinjene. Se Informasjon om koronasituasjonen - Sykehuspartner.  

Rutinene medfører at de som kan jobbe hjemmefra bør gjøre dette, men at det skal skje i dialog med 

nærmeste leder.  

Vi har sørget for skallsikring av våre lokasjoner/inngangspartier.  

HR har opprettet et team for håndtering av Koronasituasjoen og egen mailbok, for å svare ut 

spørsmål fra ledere og ansatte.  

Alle virksomhetsområder har laget beredskapsplaner for personell og arbeider med 

kontinuitetsplanlegging i fht at denne situasjon vil vare over lengre tid. Dette for å sikre nødvendig 

leveranse på lang og kort sikt og ivaretakelse av ansatte. Videre planlegges det for ulike scenarier der 

det kan oppstå hendelser i tillegg til denne situasjonen. 

HR har god og jevnlig dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.  

HR har dialog med andre helseforetak gjennom jevnlige HR direktørmøter, hvor man diskuterer 

behov for koordinering og avklaringer.  

Pr. 16.03. kl. 1700 var status som følger:  

48 ansatte i karantene, hvorav 2 smittet. De fleste ansatte hos oss kan jobbe hjemmefra selv om de 

er i karantene.  

https://sykehuspartner.no/Sider/Koronasituasjon_ansatte.aspx
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Vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet og håndtering av risiko knyttet BankID relatert til 

planlagt utsendelse av skattemelding 18. mars ble utdypet i møtet. 

 


