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Nr. Orientering 

1.  Tiltak for å redusere leveransetider innen løsningsdesign med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger (ROS) 

2.  Verdiprosess 

3.  Opplæring i prosjekteierstyring 

4.  Revisjonsprogram 2019 

5.  Revisjon fra Konsernrevisjonen 

6.  Benchmarking 

7.  Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og 
gjenbruk av maskinvare og programvare (unntatt offentlighet) 

8.  Tjenester og datarom (ettersendes) 

1. Tiltak for å redusere leveransetider innen løsningsdesign med risiko- og 

sårbarhetsvurderinger (ROS) 

Sykehuspartner HF har de siste årene hatt en betydelig økning i løsninger som krever 

design med ROS. Leveranse av løsningsdesign og ROS har vært en flaskehals over lengre 

tid i Sykehuspartner HF med utilfredsstillende leveransetider. Det ble fra høsten 2018 

gjennomført flere tiltak for å øke kapasitet og effektivisere design og ROS-prosessen. 

Design og ROS-miljøet ble samlet under felles ledelse og det ble satt i gang økt 

rekrutteringsaktivitet. Det ble også sett på metodeverket og dokumentasjonskravene. Sent i 

2018 ble de interne tiltakene supplert med et engasjement av en leverandør som fikk 

ansvaret for å etablere et designteam. Teamet var nødvendig for å dekke den økende 

etterspørselen. Leverandørteamet er ansvarlig for å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 

til å produsere design med avtalt kvalitet. Denne avtalen har gitt effekt og bidratt til at 

leveransetiden på design med ROS har gått ned. For å redusere løsningstidene til et 

akseptabelt nivå på 4-6 uker for større design, er det planlagt at et eksternt leveranseteam 

skal støtte Sykehuspartner HF gjennom hele 2019 samtidig som metodeverket forbedres 

videre med kriterier for når full ROS og forenklet ROS kan benyttes, samt økt gjenbruk av 

design med ROS. Felles regionale aksepterte risikokritereier bidrar også til standardisering 

og effektivisering av arbeidet.  

 

2. Verdiprosess 

Sykehuspartner HFs verdier ble etablert i 2012 og er: 

 Vi har respekt for våre kunder og hverandre 

 Vi er forutsigbare og holder det vi lover 

 Vi er kompetente og leverer kvalitet 

 Vi er serviceinnstilte og stolte av jobben vår  

Gjennom arbeid knyttet til målbilde 2023 og veikart, er det i 2019 definert et mål om å 

revidere Sykehuspartner HFs verdier. Verdiene skal symbolisere hva virksomheten ønsker å 

være og skal kobles til Sykehuspartner HFs visjon. Verdiene skal ha en samlende funksjon, 

bidra til ønsket kultur og omdømme gjennom leder- og medarbeideratferd i møte med 

kunder og samarbeidspartnere, danne grunnlag for veivalg og understøtte rekruttering. 
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Verdiene skal også være i henhold til nasjonale verdier for helsetjenester som er kvalitet, 

trygghet, respekt. 

Sykehuspartner HF har gjennomført en prosess hvor en bredt sammensatt arbeidsgruppe 

(på tvers av lokasjoner, virksomhetsområder, nivåer, vernetjeneste, tillitsvalgte og 

kundeansvarlig) gjennomførte et arbeidsmøte og kom med innspill til verdier. Videre ble 40 

ledere invitert til å gi innspill. Innspillene er behandlet i ledergruppen og resultert i forslag til 

reviderte verdier. Disse vil bli presentert i møte. 

 

3. Opplæring i prosjekteierstyring 

Sykehuspartner HF har utarbeidet kurs i prosjekteierstyring for å heve kompetansen på 

ledelsesrollene i prosjektaksen. Kurset blir obligatorisk for alle som deltar i styringsgrupper i 

Sykehuspartner HF, og for alle prosjektledere. Styringsgruppene innen programmene STIM 

og ISOP prioriteres først. Målsetningen er at alle prosjektledere og ledere på nivå 1 til 3 har 

gjennomført kurset innen utgangen av juni.  

 

4. Revisjonsprogram 2019  

Interne revisjoner er et aktivt styringsverktøy for å finne svakheter og forbedringsmuligheter i 
Sykehuspartner HF. Ledergruppen i Sykehuspartner HF har besluttet revisjonsprogrammet 
for 2019. Programmet omfatter hele Sykehuspartner HFs virksomhet og gir en samlet 
oversikt over gjennomføring av interne revisjoner. Dette gir en mulighet til å vurdere 
helheten i revisjonsarbeidet over en periode, og gjør det enklere å kommunisere arbeidet til 
eksterne aktører.  

Planleggingen av programmet tar utgangspunkt i tertialrapporteringer, risikovurderinger, 

målbildet for Sykehuspartner HF og tidligere foreslåtte revisjoner. Revisjoner initiert i løpet 

av året inkluderes i programmet.  

Planlagte revisjoner i 2019: 

 Miljøstyring (krav i forbindelse med ISO14001 sertifisering)  

 GDP-God Distribusjons Praksis (krav i forbindelse med grossisttillatelsen til 
Forsyningssenteret)  

 Informasjonssikkerhet – nettverk og brannmursendringer  

 Informasjonssikkerhet – forvaltning av utvalgte kliniske applikasjoner  

 Etterlevelse og oppfølging av databehandleravtaler  

 Oppfølgingsrevisjoner av utvalgte revisjoner fra tidligere år  

 CERT District Zero (kontrollere at databehandlingen som gjennomføres i CERTs 
produksjonsmiljø District Zero overholder de formålsbegrensningene som er besluttet 
og er i tråd med databehandleravtaler.  

 Nettverksrevisjon, modenhetsanalyse  

 Gjennomgang av produkter fra Microsoft  
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5. Revisjon fra Konsernrevisjonen 

Det er varslet en revisjon fra Konsernrevisjonen med tema Forvaltning av kliniske systemer. 
Revisjonen omfatter Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Akershus universitetssykehus 
HF og Vestre Viken HF. Revisjonen planlegges gjennomført i perioden mars-mai 2019.  
 
Formålet med revisjonen er å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig overordnet 

styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene og om denne fungerer 

etter hensikten. 

 

6. Benchmarking 

Det pågår et arbeid i regi av direktoratet for eHelse der regionene sammenlignes basert på 

ressursdata for 2017. Dette arbeidet er under ferdigstillelse, og vil bli presentert for styret når 

rapporten offentliggjøres.   

 

7. Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler og 
gjenbruk av maskinvare og programvare (unntatt offentlighet)  

Jf. vedlegg. 
 
 

8. Tjenester og datarom  

Jf. vedlegg. (ettersendes) 
 


