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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 

3.  Valg av ansattevalgte styremedlemmer  

4.  Status standardisering og sanering   

5.  Status prosjekt Windows 10 

6.  Prosjektporteføljestyring  

7.  Revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

8.  Status og oppfølging av styrets vedtak 

 

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

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

Administrerende direktør vil under dette punktet gi en orientering om resultatet per februar. Endelig 
virksomhetsrapport februar er ikke klar til styremøtet, og vil bli behandlet i styremøtet i april. 

 

2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst RHF 

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021.  

 

3. Valg av ansattvalgte styremedlemmer  

Inneværende valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder til og med 
15. mars 2021. Valgstyre for å gjennomføre valg av ansattvalgte styremedlemmer og 
varamedlemmer ble oppnevnt av styret for Sykehuspartner HF i møte 9. desember 2020, sak 090-
2020. Valget er gjennomført i samsvar med gjeldende valgforskrift hjemlet i Helseforetaksloven.  

Da det var innkommet kun ett listeforslag ved forholdstallsvalg fra de tillitsvalgte i Akademikerne, 
SAN, Fagforbundet, EL&IT, Parat, Delta og Unio innen fristen 14. februar 2021, skal valgstyret 
fastsette valgresultatet, jf. valgforskriftens §10, siste ledd. Valgresultatet ble stadfestet, i samsvar 
med framsatt forslag til særskilt valgprotokoll, i valgstyrets møte 19. februar 2021. 

For perioden 16. mars 2021 til og med 15. mars 2023 er de ansattvalgte medlemmer i styret for 
Sykehuspartner HF:  

a)  Styremedlemmer: 

1. Nanette Loennechen, seniorrådgiver, Klinisk IKT 

2. Brit Harnes, spesialrådgiver IKT, IKT-tjenester 

3. Joachim Thode, prosjektleder, Administrative fellestjenester 

4. Maria Marhaug Hamnes, rådgiver IKT, IKT-tjenester 

 
b) Varamedlemmer: 

5. Geir Sandtangen, spesialkonsulent IKT, IKT-tjenester 

6. Jens Christian Schou Knutsen, konsulent IKT, Kunde og Servicetjenester 
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7. Anne Aasmoe, seniorkonsulent, IKT-tjenester 

8. Terje Myhre, seniorrådgiver, Prosjekttjenester og leverandørstyring 

9. Jan Eirik Smeby, spesialrådgiver IKT, Kunder og Servicetjenester 

10. Randi Kaldestad Henriksen, seniorrådgiver, Stab Økonomi og administrasjon 

 

4. Orientering om arbeidet med standardisering og sanering 

Sykehuspartner HF arbeider aktivt med standardisering og sanering. Arbeidet skjer i tett samarbeid 
med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Samarbeidet oppleves som godt, og det er stor enighet 
om nødvendigheten av arbeidet selv om det oppleves som utfordrende å nå målet. Det rapporteres 
på status for arbeidet til det regionalt porteføljestyre i hvert møte. Det gir en god mulighet til å løfte 
felles problemstillinger og bidrar til at arbeidet prioriteres av ledelsen i hele foretaksgruppen. 

Bakgrunn 

Styret i Sykehuspartner HF vedtok i sak 034-2020 følgende: 

For å redusere tid og kost for oppgradering (til Windows 10) og slik at ikke omfanget av 
oppgraderingen av de resterende klientene blir for kostnadskrevende ber styret 
administrerende direktør om å prioritere gjennomføringen av arbeidet med standardisering 
og sanering av applikasjonsporteføljen. Dette skal skje i dialog med Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene. Styret ber om at det settes et mål om en reduksjon av 
applikasjonsporteføljen innen IKT-området med minimum 50% i de neste 24 måneder. 

For å imøtekomme dette kravet har det blitt utarbeidet og forankret regionale føringer og 
oppgaver/ansvarsforhold som vist nedenfor. 

Regionale føringer 
Applikasjoner som faller innenfor disse kategoriene skal standardiseres/saneres: 

- Applikasjoner utenfor Sykehuspartners tjenestekatalog 
- Applikasjoner som benyttes bare på ett helseforetak («solo-applikasjoner») 
- Applikasjoner som er installert på færre enn 10 klienter 
- Applikasjoner som er ikke-kompatible med Windows 10 
- Applikasjoner som dekkes av definerte standardapplikasjoner 
- Applikasjoner eksponert mot internett som ikke oppfyller sikkerhetskravene 
- Applikasjoner som ikke lar seg oppgradere til supporterte operativ- og 

databaseversjoner 
 

Oppgaver/ansvarsforhold 

Oppgave Hovedansvar 

Sykehuspartner HF identifiserer applikasjoner som ikke tilfredsstiller 
regionale føringer. Applikasjonslister med saneringskandidater sendes til 
helseforetakene 

Sykehuspartner HF 

Helseforetaket vurderer behov for hvert enkelt applikasjon i listen, dvs. om 
applikasjonen kan saneres, kan erstattes med en regional applikasjon eller 
om den faktisk må beholdes. Resultatet av denne vurderingen sendes 
tilbake til Sykehuspartner HF. 

Helseforetakene 
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Sykehuspartner går gjennom listen og kommer med forslag til 
standardapplikasjoner til Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuspartner HF  

Helse Sør-Øst RHF fastsetter standardapplikasjoner i samarbeid med 
helseforetakene og Sykehuspartner HF. Regionale fora benyttes. 

Helse Sør-Øst RHF 

Sykehuspartner prissetter tjenesten for de applikasjonene som avviker fra 
regional standard og må beholdes. 

Sykehuspartner HF 

Sykehuspartner HF gjennomfører standardisering og sanering Sykehuspartner HF 

Rapportering og oppfølging, inkludert informasjon tilbake til 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF om avvik fra standardapplikasjoner 
og kostnadskonsekvensen av dette. 

Sykehuspartner HF 

Tabell 1 – oppgave/ansvarsforhold 

 

Pr. 1. oktober 2020 hadde Helse Sør-Øst om lag 1900 unike applikasjoner. Disse er kategorisert som 
vist i figuren nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Regionale løsninger (107) og applikasjoner som skal erstattes av regionale løsninger (52). 
Avhenger av utrullingshastighet av nye regionale løsninger 

  

Totalt antall unike 
applikasjoner 

1908 

MTU/BTU  
609 

RKL/regionale/ 

nasjonale løsninger  
159 *) 

Med 
server/DB   

402 

Desktop-
applikasjoner 

  738  

Øvrige 
applikasjoner  

1140  

Med 
server/DB 

 201   

Uten 
server/DB  

408 
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Tilnærming/beskrivelse Sanerings-

Potensiale 

 
MTU forslås håndtert i et eget løp. «Lettere» MTU/BTU er inkludert i første 
utsendelse til helseforetakene 

Lavt 

 
Byttekostnader kan være høye. Anbefalt tilnærming;  

1) Standardiserings/saneringsinitiativet identifiser standardiseringscaser   

2) Standardisering gjennomføres samtidig med migrering til felles plattform 
for å spare kost/ressurser  

Medium 

 
Prioritert område pga. antatt lavere kompleksitet og byttekostnader.  Er 
inkludert i første utsendelse til helseforetakene. 

Høyt 

 

Arbeidet er brutt ned i arbeidspakker som omtales som sprinter, og sprintene er organisert rundt 
kategoriene som vist ovenfor samt kundetjenestene. Det er totalt 22 kundetjenester, og det er de 
tjenesteporteføljeansvarlige (TPA) i Sykehuspartner HF som har ansvaret for sprintene. I 2020 var 
hovedfokuset på desktop-applikasjoner siden saneringspotensialet for disse anses som størst. Netto 
ble det i tett samarbeid med helseforetakene besluttet sanert 450 unike applikasjoner i 2020 målt 
fra årets start. Dette tilsvarer 22% av de unike applikasjonene som vist i tabellen nedenfor. 

 
jan.18 jan.19 jan.20 jan.21 

Unike applikasjoner 2371 2267 2091 1639 

  
2018 2019 2020 

Netto sanert 
produksjonsmiljø  

 
104 176 452 

Årlig % sanert 
produksjonsmiljø 

 
4 % 8 % 22 % 

 

Status for sprintene pr. 10 mars vises i tabellen nedenfor. 

Sprint Beskrivelse Status/plan 

1 Desktop-applikasjoner Gjennomført – 31% av saneringskandidatene saneres 

2 Applikasjoner som antas å være 
desktop-applikasjoner 

Gjennomført – 42% av saneringskandidatene saneres 
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3 Desktop-applikasjoner innenfor «IT 
for IT» og «Digital arbeidsplass» 

Under arbeid - «Digital arbeidsplass» sendt til 
helseforetakene 1. februar med svarfrist 22. februar. Totalt 
er det 211 applikasjonsinstanser som skal vurderes, dette 
utgjør 133 unike applikasjoner. Sprint 3 er fremdeles til 
behandling, men foreløpig resultat er at 102 av 211 
applikasjonsinstanser (48%) saneres.  

 «IT for IT» blir egen sprint siden denne krever mer 
forberedelse hos Sykehuspartner HF 

4 MTU-relaterte applikasjoner inklusive 
grovkartlegging for WIN10 fase 2 

Under arbeid –  Sendt til helseforetakene fra 
Sykehuspartner HF 8. februar med svarfrist 1. mars. Frist 
utsatt til 10.mars. Krever involvering av medisinsk-teknisk 
miljø. Totalt er det 443 applikasjonsinstanser som skal 
vurderes, dette utgjør 289 unike applikasjoner. Denne 
sprinten dekker også en grovkartlegging av hvordan i alt 
1407 MTU-relaterte applikasjoner kan legges om til 
Windows 10 og er en viktig forutsetning for planlegging av 
Windows 10 fase 2.  

5 Pilot for standardiseringscaser som 
skal danne grunnlag for 
beslutningsprosesser knyttet til 
standardisering 

Under arbeid - påbegynt sammen med Helse Sør-Øst RHF 
innenfor Somatisk behandling og Bildediagnostikk 

6 Øvrige applikasjoner med 
server/database 

Under arbeid – Sendt til helseforetakene fra 
Sykehuspartner HF 18. januar med svarfrist 8. februar. 
Totalt 379 applikasjonsinstanser skal vurderes for sanering, 
dette utgjør 258 unike applikasjoner. 

Sprint 6 er fremdeles til behandling i Sykehuspartner HF, 
men foreløpige resultater tilsier at om lag 95 (25%) av 379 
saneringskandidater kan saneres direkte uten erstatning.   

7 Forskningsklienter/applikasjoner Ikke påbegynt 

 

Resultatet av de tre pågående sprintene vil bli gjennomgått av Sykehuspartner HF før oversendelse 
til Helse Sør-Øst RHF iht. oppgave/ansvarsbeskrivelsen i tabell 1 ovenfor. Helse Sør-Øst RHF har 
allerede mottatt resultater fra de to sprintene som ble gjennomført i 2020 innenfor følgende 
kundetjenester: 

• Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte  

• Det er avklart at de oversendte applikasjonene beholdes 

• Somatisk behandling og annen MTU 

• Initiert pilot innenfor rehabilitering og somatisk behandling ved SIHF 

• Bildediagnostikk 
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• Det er gjennomført innledende avklaringer med avdeling Medisin og helsefag ved 
Helse Sør-Øst RHF. Det er initiert prosess med fagnettverksleder innenfor 
bildediagnostikk. 

Arbeidet med å ta stilling til hvilke applikasjoner som skal beholdes, saneres eller standardiseres 
basert på saneringslistene pågår i regi av Helse Sør-Øst RHF. 

 

5. Status prosjekt Windows 10 

Prosjekt Windows10 har god fremdrift, og satte i uke 8 rekord for én uke med 897 oppgraderte PC-
er. Prosjektet rapporterer jevnlig på fremdriften til regionalt porteføljestyre. Statusrapport per 8. 
mars 2021 er tatt inn nedenfor. 
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Som styret ble orientert om i sak 006-2021 i styremøte 3. februar har Sykehuspartner HF startet 
arbeidet med plan for oppgradering av de om lag 14 000 klientene som inngår i fase 2. Oppgradering 
av MTU klienter etableres som eget prosjekt. 

Leveranser i planleggingsfasen vil være kostnadskalkyle basert på erfaringstall fra fase 1, 
milepælsplan og fremdriftsplan per helseforetak, business case (budsjett, plan, risiko) og 
utarbeidelse av beslutningsunderlag.  

Aktiviteter frem mot endelig beslutning er identifisert. Dette inkluderer etablering og kvalitetssikring 
av baseline for applikasjonene som inngår i fase 2, dialog med helseforetakene inkludert forankring 
av prinsipper for oppgradering og tidsplan for oppgradering. Forslag til plan for fase 2 skal etter 
planen være klar 19. april 2021.  

 

6. Prosjektporteføljestyring 

Porteføljestyring utøves regionalt i regi av Helse Sør-Øst RHF for regional IKT-prosjektportefølje og 

lokalt i Sykehuspartner HF for prosjektporteføljen som er eid av Sykehuspartner HF. 

Porteføljestyringen i nåværende form ble iverksatt i 2020 og er under kontinuerlig utvikling basert 

på regelmessig evaluering. 

Regional porteføljestyring 

Regionalt porteføljestyre er styringsorganet til den regionale IKT-prosjektporteføljen. Deltakere i 

styret er de administrerende direktørene i helseforetakene og porteføljestyret ledes av 

administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF er fasilitator og administrator for 

porteføljestyret. Per i dag er prosjektene fordelt i fem delporteføljer: regional klinisk løsning (RKL), 

regional virksomhetsstyring (VIS), regional IKT for forskning (RIF), øvrige prosjekter samt konsepter. 

Porteføljestyre for regionale IKT-prosjekter har ikke ansvar for følgende områder i 2021:  

 Lokale porteføljer i det enkelte helseforetak   
 Programmet STIM i Sykehuspartner HF  
 Øvrige prosjekter i Sykehuspartner HF med regional betydning  
 IKT i byggeprosjekter (prosjekter for ikke-byggnær IKT)  
 Innovasjonsprosjekter  
 Prosjekter innenfor medisinsk teknisk utstyr (MTU)  
 IKT-arbeid finansiert av tjenestepris  

 

Sykehuspartner HF legger frem informasjonsaker om pågående prosjekter som standardisering og 

sanering og program STIM.   

Sykehuspartner HF porteføljestyring 

Sykehuspartner HFs porteføljestyre er styringsorganet til prosjektporteføljen bestående av 

prosjekter styrt av Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HFs ledergruppe har rollen som 

porteføljestyre. Porteføljestyret beslutter oppstart av alle nye prosjekter. Videre følger 

porteføljestyret fremdrift i en overordnet prosjektportefølje bestående av de viktigste prosjektene i 

Sykehuspartner HF. Per i dag er prosjektene fordelt i seks delporteføljer: Standardisering, 

konsolidering og modernisering (programmet STIM ligger i denne delporteføljen), sikkerhetstiltak, 

automatisering og effektivisering, SLA-leveranser klinisk IKT; SLA-leveranser administrative 

fellestjenester og SLA-leveranser IKT-tjenester. 
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7. Revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst  

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 4. februar 2021, sak 011-2021 revisjonsplan 2021 for 

konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Flere av revisjonene som inngår i planen involverer Sykehuspartner 

HF. Disse er markert med gult i oversikten nedenfor.  

 

 

Styret i Sykehuspartner HF ga i sak 065-2020 sine innspill til revisjonsplanen for 2021; 

bestillingsrutiner for leveranser og videreføring av følgerevisjon STIM. 

Administrerende direktør vil holde styret orientert om fremdriften i revisjonene. 

 

8. 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.  
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Sak (nr – tittel – dato styremøte) Oppfølging Tiltak Status 

040-2020 
Virksomhetsrapport 1. tertial for 
programmene STIM og ISOP 
17. juni 2020 

Styret ber administrerende 
direktør om å komme tilbake 
med en oversikt som viser 
avhengighetene mellom de 
forskjellige prosjektene i STIM. 

 Program STIM har etablert 
verktøy og metodikk for å 
identifisere og registrere 
prosjektenes avhengigheter i 
et avhengighetsregister og har 
registrert avhengighetene 
mellom STIM-prosjektene. 
Administrerende direktør vil 
sammen med programmet se 
på en egnet måte å informere 
styret om dette arbeidet. 

061-2020 
Orientering om dataangrep mot 
Sykehuset Innlandet HF 
28. august 2020 

Videre ber styret om at det 
gjennomføres en vurdering av 
om det er behov for å 
tydeliggjøre roller og ansvar for 
applikasjoner som driftes av 
helseforetakene. 

 På bakgrunn av hendelsen har 
Sykehuspartner HF fulgt opp 
sitt ansvar innen 
informasjonssikkerhet, blant 
annet gjennom sikring av 
internetteksponerte tjenester.  
Sykehuspartner HF arbeider 
med å gjennomgå 
tjenestekatalogen for å sikre 
tydelig og omforent forståelse 
av ansvarsfordelingen mellom 
helseforetakene og 
Sykehuspartner HF og internt i 
Sykehuspartner HF . 
 

072-2020  
Virksomhetsrapport 2. tertial 
2020 inkludert risikovurdering 
15. oktober 2020 
 

Styret ber administrerende 
direktør gå i dialog med eier om 
å tydeliggjøre roller og ansvar 
innen IKT-sikkerhet. 

 Roller og ansvar innen 
området IKT-sikkerhet er 
tydeliggjort blant annet 
gjennom styresak Helse Sør-
Øst RHF i sak 107-2019, 
vedtak om krav til foretakenes 
styring innen IKT. Det arbeides 
med å utvikle dette videre, jfr 
oppfølging av Riksrevisjonens 
rapport (sak Sykehuspartner 
HF 012-2021, sak Helse Sør-
Øst RHF 010-2021) 

091-2020 
Regional telekomplattform, 
gjennomføring av fase 3.2.2 
9. desember 2020 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse Sør-
Øst RHF. 
 

 Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 
Legges frem til godkjenning i 
styremøte Helse Sør-Øst RHF 
11. mars 2021, styresak 021-
2021. 

005-2021  
Virksomhetsrapport november 
og 3. tertial 2020 inkludert 
risikovurdering 
3. februar 2021 

Styret ba om at 
administrasjonen kommer 
tilbake med orientering om 
følgende tema: 
· Automatisering/effektivisering 
· Løsningsdesign og ROS 
· MTU leveranser 

 Administrerende direktør vil 
komme tilbake til styret med 
en orientering. 
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006-2021  
Tertialrapport 3. tertial 2020 for 
program STIM og prosjekt 
Windows 10 
3. februar 2021 

Vedtakspunkt 2 – oppstart 
applikasjonstilrettelegging fase 
2  

 Sykehuspartner HF har dialog 
med Helse Sør-Øst RHF om 
godkjenning av tidligere 
oppstart av 
applikasjonstilrettelegging for 
fase 2 

007-2021  
Årlig melding 2020 
3. februar 2021 
 

Oversendes Helse Sør-Øst RHF 
innen frist 

 Oversendt Helse Sør-Øst RHF 

008-2021  
Strategisk målbilde 2025, 
kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 
3. februar 2021 

Saken oversendes Helse Sør-Øst 
RHF for videre behandling, jfr 
oppdrag og bestilling 2020. 
 
Styret ba om å bli holdt 
orientert om 
implementeringen. 

 Dokumentet er oversendt 
Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
Styret vil bli orientert om 
arbeidet gjennom den 
ordinære 
tertialrapporteringen, og i 
egne saker ved behov.  
 

009-2021  
Status økonomisk langtidsplan 
2022-2025 
3. februar 2021 

Styret ba administrerende 
direktør se nærmere på mulige 
tiltak for å nå målsetningen i 
økonomisk langtidsplan 2021-
2024. 

 Det vises til sak 021-2021 

010-2021  
STIM programplan 2021-2023 
3. februar 2021 

Styret støtter at omfanget 
innen de ulike fagområdene 
deles opp i flere prosjekter for å 
redusere risiko, og pekte på 
viktigheten av å tydeliggjøre 
hvordan prosjektene bidrar til 
måloppnåelse.  
Styret ba administrasjonen 
komme tilbake med orientering 
om følgende tema: 
· Standardisering og sanering av 
applikasjoner samt Windows 10 
oppgradering 
· Datarom – ansvar, tilnærming, 
fremdrift og kostnader for å 
redusere antall lokale datarom 
 

 Ved oppstart av prosjekter 
gjøres det vurderinger av 
omfang. Det arbeides videre 
med å tydeliggjøre 
prosjektenes bidrag til 
måloppnåelse. 
 
En orientering om 
standardisering og sanering er 
tatt inn i punkt 4, over. 
For status prosjekt Windows 
10 vises det til punkt 5, over. 
Det vil bli gitt en orientering 
om status datarom i 
styreseminaret. 
 

012-2021  
Oppfølging av Riksrevisjonens 
rapport om helseforetakenes 
forebygging av angrep mot sin 
IKT-systemer 
3. februar 2021 
 

Styret ba om å bli holdt 
orientert om oppfølgingen. 

 Sykehuspartner HF 
rapporterer status for 
oppfølging til Helse Sør-Øst 
RHF. Det vises til sak 026-
2021. 

013-2021  
Årsplan styret 2021 
3. februar 2021 

Styret diskuterte endringer i 
møteplan for 2021. Styreleder 
avklarer med administrerende 
direktør, forslag til endringer 
sendes styret. Endelig møteplan 
avklares på epost. 

 Møteplan avklart. 

 


