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

til helseforetakene som følge av Koronapandemien, 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.  

Følgende områder har hovedprioritet i Sykehuspartner HF 

1. Sikker og stabil drift. 

2. Korona-relaterte leveranser, inkludert hastebestillinger fra helseforetakene. 

3. Opprettholde en normal driftssituasjon – herunder arbeid med leveranser, prosjekter og 

programmer.  

Sykehuspartner HF har pt. møter i beredskapsledelsen 3 ganger ukentlig, og deltar i relevante 

regionale fora ledet av Helse Sør-Øst RHF. Det er videre etablert samarbeid mellom regionene både 

innenfor informasjonssikkerhet og IKT, og det avholdes jevnlig møter. 

Arbeidet i Sykehuspartner HF relatert til Koronapandemien ledes i hovedsak av representanter fra 

beredskapsledelsen og rapporterer inn til beredskapsledermøtene; 

 

Leveranser innen IKT  

Sykehuspartner HF har etablert:  
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 Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.  

Områder som prioriteres er blant annet løsninger som understøtter arbeid hjemmefra både via 

dagens løsning ved bruk av klienter eid av foretaket, og utvidelse av eksisterende løsning der også 

private klienter kan benyttes. Videre understøttes blant annet leverandøraksess til MTU-klienter, 

videoløsning kliniker-pasient, organisasjonsendringer og endringer i brukertilganger og 

leverandørtilganger som følge av omlegging av driften ved sykehusene. I samarbeid med Oslo 

Universitetssykehus HF pågår det arbeid med å etablere «avanserte hjemmekontor» for bl.a. 

radiologiske arbeidsstasjoner og en infrastrukturløsning som understøtter hjemmesykehus, disse kan 

leveres til de andre helseforetakene når de er etablert. Utover dette gjennomfører Sykehuspartner 

HF en lang rekke oppdrag vedrørende MTU-oppkoblinger og telekommunikasjon. 

To eksempler på oppdrag Sykehuspartner HF har gjennomført er: 

 Fredag 13. mars ble det besluttet å etablere et eget testsenter for medarbeidere ved 

Sykehuset Østfold HF. Det gikk kun 6 timer fra beslutningen ble tatt til de første prøvene ble 

tatt, bl.a. som følge at et effektivt og tett samarbeid mellom IKT-avdelingen ved sykehuset og 

Sykehuspartner HF. På intranettet til Sykehuset Østfold HF uttaler avdelingssjefen i senter for 
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laboratoriemedisin at det var et fantastisk lagarbeid, der Sykehuspartner hadde en sentral 

rolle for å få testsenteret på plass på rekordtid.  https://sykehuset-

ostfold.no/nyheter/etablerte-testsenter-pa-seks-timer 

 Oslo Universitetssykehus fikk i løpet av drøyt to uker innført Skype for alle på sykehuset. «Vi 

på OUS opplever innføringen av Skype som meget bra», er en av mange positive 

tilbakemeldingene Sykehuspartner HF har mottatt etter innføringen. Alle helseforetakene i 

regionen har nå Skype, og dette innebærer bedre og mer effektiv samhandling på tvers av 

foretaksgruppen. 

 AMK sentralene har hatt stort trykk på telefon i startfasen av Korona.  

På bakgrunn av dette jobbes det nå etter flere spor: 

o Utvide fysiske plasser ved noen av AMK-ene 
o Mulig utvidelse av Nødnett ved flere av AMK-sentralene i samarbeid med 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) 
 

Sykehuspartner HF - Logistikk og vareforsyning 

De nasjonale støttekjøpene på kritisk smittevern begynner å vise resultater. Det er opprettet et 

nasjonalt lager, hvor Helse Sør-Øst sin andel av den nasjonale beholdningen overføres til Helse Sør-

Øst Forsyningssenter. Ordinære bestillinger kommer inn fra foretakene til Helse Sør-Øst 

Forsyningssenter og utsendes i tillegg til leveringer fra de nasjonale kjøpene. 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 krevende situasjonen, 

prioriteres dette arbeidet foran alt bortsett fra basis forvaltning og drift i Sykehuspartner HFs 

avdeling for Regional Økonomi og Logistikk. Det arbeides kontinuerlig med kommunikasjon og 

avklaringer for å få en god struktur mot helseforetakene, og samhandling med Helse Sør-Øst RHF, 

Sykehusinnkjøp HF og driftsoperatør for Helse Sør-Øst Forsyningssenter.    

 

Regionale HR tjenester (Lønn, Refusjon, Kompetanse og utdanning)   

Regionale HR-tjenester viser smidighet og omstillingsevne for å dekke endrede behov. Nye krav til 

dokumentasjon og rapportering på fravær, forskriftsendringer som endrer saksbehandling, 

refusjonsinnkreving fra NAV, registrering av et betydelig antall nye ansettelser eller midlertidig 

endringer i ansettelsesforhold, er noen eksempler. I Ressursstyringstjenesten planlegges det for et 

forventet økt behov for bl.a. tilgangsstyring, arbeidsplanrådgivning mm.  

Gjennom Kompetansetjenesten bidrar Sykehuspartner HF med å tilgjengeliggjøre kurskonsept 

knyttet til smittevern, obligatoriske kurs for nyansatte mm for alle helseforetakene, og er disponible 

for andre behov for e-læring knyttet til dagens utfordringer. 

Virksomhetsområde HRØR innfører økt bruk av robotassistert prosessautomatisering (RPA) for å 

avhjelpe saksbehandling i helseforetakene, så fort som mulig.   

 

Ledelse og medarbeiderfokus  

Sykehuspartner HF oppdaterer kontinuerlig sine retningslinjer for ansatte basert på 

Folkehelseinstituttets (FHI) og andre myndigheters råd. Innleide konsulenter og leverandører er bedt 

gjøre seg kjent med, og forholde seg til, de gjeldende retningslinjene. Se Informasjon om 

koronasituasjonen - Sykehuspartner.  

https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/etablerte-testsenter-pa-seks-timer
https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/etablerte-testsenter-pa-seks-timer
https://sykehuspartner.no/Sider/Koronasituasjon_ansatte.aspx
https://sykehuspartner.no/Sider/Koronasituasjon_ansatte.aspx
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Rutine knyttet til å jobbe hjemmefra og skallsikring gjelder fortsatt i tråd med FHI og myndighetenes 

forlengelse av tiltak frem til 13. april 2020. Ansatte som har vært eller er i karantene har i stor grad 

kunnet jobbe hjemmefra. Leder og medarbeider har dialog om hvordan tilrettelegge for fleksibilitet 

gitt ulike krevende hjemmesituasjoner.  

Sykehuspartner HF har vært opptatt av å trygge medarbeidere som har sitt arbeidssted på ulike 

helseforetak eller som har enkeltoppdrag på sykehus og i områder med smitte. Det er, i samarbeid 

med smittevernsansvarlig ved to helseforetak og med alle helseforetak i Helse Sør-Øst, utarbeidet 

ulike rutiner for å forebygge og håndtere smitte og for ivaretakelse av psykososiale forhold hos 

ansatte.  

Administrerende direktør har hatt stort fokus på kommunikasjon ved jevnlig kommunikasjon til 

ledere og alle ansatte gjennom bruk av ulike kanaler som e-post, intra- og internettartikler, 

telefonkonferanser og video. Her har budskap som prioriteringer, ledelse i denne situasjonen og 

ivaretagelse av medarbeidere vært tema for å sikre at Sykehuspartner HF leverer på sikker og stabil 

drift og leveranser.  Fokus på å opprettholde daglig drift for alle som ikke er direkte involvert i 

koronarelaterte leveranser har også vært et gjennomgående tema. 

HR stab har utarbeidet ulike digitale kurs som skal støtte ledere innen fjernledelse. I tillegg er det 

opprettet tilbud til ledere om coaching og veiledning. Det arbeides med å legge til rette for 

ytterligere digitale kurs som skal sikre den kompetanse som ledere og ansatte trenger.  

 

Kontinuitetsplanlegging  

Det er utarbeidet kontinuitetsplaner for prioriterte applikasjoner, tjenester og funksjoner i 

Sykehuspartner HF. Planene er bygget på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin 

veileder for kontinuitetsplaner, og beskriver et scenario som beskriver et større utfall av ressurser 

over en periode på tre uker. Planen dekker planlegging, opplæring, flytte av personell, bruk av 

leverandørmarkedet og kundekontakt. 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. 

 

Økonomi  

Koronapandemien vil medføre uforutsette kostnader for både helseforetakene og Sykehuspartner 

HF. Fra Helse Sør-Øst RHF er det sendt ut en instruks om at alle ekstrakostnadene skal kartlegges. For 

kostnader og investeringer belastet Sykehuspartner HF er det opprettet et sett med prosjekter som 

kostnadene skal registreres på. Dette er prosjekt hvor Sykehuspartner HF timer og eventuelle andre 

kostnader knyttet til disse leveransene føres. Det er foreløpig for tidlig å gi noen estimat på 

tilleggskostnadene for Sykehuspartner HF og belastninger viderefakturert til helseforetakene. Mange 

ansatte i Sykehuspartner HF er involvert i hasteoppdrag, og timeføringen viser at det er et betydelig 

antall timer som medgår til å håndtere oppdragene. 

Sykehuspartner HF vil gjøre første rapportering av kostnader knyttet til Korona pandemien i 

forbindelse med månedsavslutning for mars. 
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Programmene STIM og ISOP 

Flere prosjekter i programmene Standardisering og IKT infrastrukturmodernisering (STIM) og 

Programmet for Informasjonssikkerhet, Personvern, Identitets- og Tilgangsstyring (ISOP) har 

utfordringer med å levere avtalte leveranser på tid, på grunn av at ressurser blir prioritert til «Sikker 

og stabil drift» og korona-prioriterte leveranseoppdrag. Det pågår arbeid for å redusere 

konsekvensene av dette. 

Dette gjelder: 

STIM Sikker sone  Prosjektet har avgitt ressurser til prioriterte oppgaver for å understøtte 
stabil og sikker drift. Det arbeides med å reallokere ressurser, men 
prosjektet forsinkes med minimum to uker.  

STIM Regional telekom Sluttføring av arbeidet med bygging av telekom kjerne forsinkes fordi 
nøkkelressurser er avgitt til prioriterte oppgaver for å understøtte stabil og 
sikker drift. Videre er Site Acceptance Test utsatt grunnet beredskap og 
streng endringskontroll. Målet er å få gjennomført testen i løpet av april, slik 
at leveransen kan avsluttes før sommeren. Forsinkelsen medfører behov for 
justeringer av tidsplanen for telekom utrulling. 

STIM Trådløst nettverk  Utrullingen av trådløst nettverk er delvis stoppet ved tre helseforetak 
grunnet Koronasituasjonen. Ressurser omprioriteres. 

STIM Mobilitetsplattform Flere foretak har bedt om at innføringen av mobilitetsplattform (EMM) 
utsettes til andre halvår. Alternativvurderinger pågår. 

STIM Windows 10 Pågående forberedelser og utrulling går saktere, og aktiviteter er stoppet 
ved tre helseforetak. Utrullingen nedskaleres, men applikasjonspakking, 
testing mm. videreføres. Se sak 025-2020. 

ISOP PAM-prosjektet Planlagt oppstart pilot 27. april 2020 er ikke lengre realistisk, da prosjektet 
er avhengig av ferdigstillelse av sikker sone fra STIM.  

ISOP IdM-ibruktagelse Produksjonssetting av IDM-integrasjon til Clarity PPM for Oslo 
universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og 
Sykehusapotekene ble ikke gjennomført 20.mars 2020.  
Bakgrunnen er streng endringskontroll og at det er mange kritiske endringer 
i pipeline som må prioriteres, og produksjonssettingen utsettes til etter 
påske. 

ISOP TiPAD og BAT Begge prosjektene skal ha produksjonssetting den 23. april 2020 av 
henholdsvis «rollebibliotek for privilegerte brukere på SIKT og OUS» og 
«BAT-løsning for Sykehuspartner». I forkant av produksjonssettingen er 
prosjektene avhengig av godkjent akseptansetest. Dette er krevende å få til 
da ressurser er mindre tilgjengelig på grunn av korona-situasjonen. 

ISOP KOSAD Planlagt produksjonssetting av admin-desktop den 31. mars blir ikke 
gjennomført, da prosjektets nøkkelinteressenter, er reallokert til 
koronarelaterte oppdrag. Det planlegges med produksjonssetting etter 
påske. 

 

Status medarbeidere Sykehuspartner HF 

Antall ansatte i Sykehuspartner HF som er smittet er to. Disse er sykemeldt, og blir i karantene i tråd 

med regelverket.  13 medarbeidere er i karantene pr. 31. mars. 2020. 

 


