
 
 

________________________________________________ 
Side 1 av 8 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Digitalt 

Dato: 21. april 2021 

Tidspunkt: 0900-1310 

 
 

Følgende medlemmer deltok: 

Herlof Nilssen Leder 

Nina Mevold Nestleder – deltok til kl. 1000 

Bjørn Atle Bjørnbeth  

Hanne Tangen Nilsen  

Eivind Gjemdal  

Hege Gjessing  

Øystein Mæland  

Maria Marhaug Hamnes   Ansattvalgt 

Joachim Thode Ansattvalgt 

Brit Harnes Ansattvalgt  

Geir Sandtangen Ansattvalgt – vara  

    
Forfall:   

Nanette Loennechen Ansattvalgt 

   

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: 

Administrerende direktør Gro Jære, økonomidirektør Anne Thea Hval, direktør prosjekttjenester og 
leverandørstyring Terje Takle Johnsen, direktør IKT-tjenester Olav Storli Ulvund, programleder 
Marianne Østvand, programleder Tor Magnus Storaker, prosjektleder Jan-Henrik Stubberud, 
seniorrådgiver Gunnar Juriks og seniorrådgiver Mette Bustad Thordén (referent)  
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SAK 027-2021 
 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 

 
SAK 028-2021 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
17. MARS 2021 

 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 17. mars 2021 godkjennes. 
 
 
 
 
 

 
SAK 029-2021 
 

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2020 

 
Oppsummering: 
I saken legges årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 frem for behandling. 
 
Kommentarer i møtet: 
Ekstern revisor presenterte en overordnet oppsummering av revisjonen av årsregnskapet. Ekstern revisor 
hadde også en kort gjennomgang med styret alene. Ekstern revisor hadde ikke merknader til 
årsregnskapet eller styrets beretning. Styret gir ros til Sykehuspartner HF for en god beretning, og merker 
seg ekstern revisors positive tilbakemeldinger. 
 
Styret stilte spørsmål ved om ekstern revisor har en for bred fortolkningen av hvem som skal defineres 
som politisk eksponerte personer (PEP). Revisor vil avklare dette i 2021. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret godkjenner årsregnskap og styrets årsberetning for 2020. 
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SAK 030-2021 
 

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 

 
Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
 

Følgende saker er redegjort for i møtet 
Hvordan Sykehuspartner HF jobber med hendelser. 
Utdypende om virksomhetsrapport per mars. 
 
 
Følgende saker er redegjort for i saksgrunnlaget 

1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 
2. Virksomhetsrapport per mars 
3. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 
4. Nasjonalt register for pacemakere 
5. Videreutvikling av nye Covid 19-løsninger 
6. Pilotprosjekt for pasientsupport for tjenester knyttet til hjemmeoppfølging 
7. Håndtering av avhengigheter program STIM 
8. Eksterne revisjoner og tilsyn 
9. Status standardisering og sanering 
10. Status prosjekt Windows 10 
11. Saker til oppfølging etter styremøter 

 
 
Kommentarer i møtet: 
Styret er tilfreds med det gode resultatet for Sykehuspartner HF per mars. Styret merker seg behovet for 
å styrke rapporteringen på leveranseområdet, og slutter seg til forslaget fra administrerende direktør om 
å ta andelen leveranser levert innen første avtale dato med kunden inn i målekortet.  
Styret tar til orientering at Oslo universitetssykehus HF har godkjent oppstart av prosjekt Regional 
telekomplattform, og at Helse Sør-Øst har tatt finansieringen av telefonapparatene ut av prosjektet. 
Rammen for prosjektet er redusert tilsvarende. 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret tar saken til orientering. 
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SAK 031-2021 
 

VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2021 

 
Oppsummering: 
I saken presenteres virksomhetsrapport for februar 2021. Foreløpig rapport for mars ble gjennomgått 
under administrerende direktørs orientering. 
 
Kommentarer i møtet: 
Styret er fornøyd med resultatet for februar 2021. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret godkjenner virksomhetsrapport for februar 2021. 
 
 
 
 
 

 
SAK 032-2021 
 

PROSJEKT FELLES PLATTFORM TRINN 1 – GJENNOMFØRING AV ANDRE 
FASER (BP3.2)  

 
Oppsummering: 
Prosjekt Felles plattform trinn 1 leverer kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv (RAM) når denne løsningen innføres i 2021. Arbeidet innebærer en 
kapasitetsøkning på leveranseplattformen og forbedring av det lokale nettverket i sentrale 
datasentrene (DC-LAN), primært for å understøtte behovene til RAM for Oslo universitetssykehus 
HF.  
 
Leverandør for RAM er nå valgt, og i saken fremmes forslag om finansiering og revidert plan av 
andre gjennomføringsfase for Felles plattform trinn 1 (BP3.2).  
 
Kommentarer i møtet: 
Styret slutter seg til saken, og viser til at saken innebærer en nødvendig kapasitetsøkning i eksisterende 
løsning (DC-LAN). Styret ber om en orientering om estimeringsmodellen for prosjektene. 
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 

1. Styret godkjenner revidert plan og finansiering av andre fase for prosjekt Felles plattform trinn 1 
(BP3.2). Sammen med første fase gir dette en grunnkalkyle på 35,7 millioner kroner, styringsramme 
(P50) på 37,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 40,0 millioner kroner. I tillegg godkjenner 
styret 0,7 millioner kroner til avslutningsfasen av prosjektet. Beløpene er inklusive mva. 
 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering 
for et samlet trinn 1 inklusive avslutning innenfor Sykehuspartner HFs budsjett. 
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SAK 033-2021 
 

PROSJEK MODERNISERING AV NETT – UTVIDELSE AV OMFANG OG 
RAMMER 

 
Oppsummering: 
Prosjekt Modernisering av nett er i gjennomføringsfase del 1, som innebærer anskaffelse av en eller 
flere rammeavtaler for modernisering av lokale nettverk. Saken omhandler forslag til endring i 
prosjektomfanget og to endringer i prosjektgjennomføringen. Endringene vil påvirke prosjektets 
kostnader, og det er behov for å øke de økonomiske rammene og søke om utvidet finansiering i 
henhold til fullmakt.  
 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
1. Styret godkjenner at prosjekt Modernisering av nett inkluderer gjennomføring av modernisering 

av DC-LAN i sitt omfang med en revidert plan og grunnkalkyle for inneværende fase på 22,3 
millioner kroner, med en styringsramme (P50) på 24,8 millioner kroner og en kostnadsramme 
(P85) på 26,5 millioner kroner. 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
gjennomføring innenfor revidert omfang og rammer. 

 

 

 

 

 

 
SAK 034-2021 
 

PROSJEKT TRÅDLØST NETT – ENDRING AV PROSJEKTOMFANG 

 
Oppsummering: 
Prosjekt Trådløst nett har levert et standardisert trådløst nettverk og skiftet ut end of life-utstyr ved 
alle helseforetak. Det gjenstår arbeid ved Akershus universitetssykehus HF lokasjon Kongsvinger 
sykehus, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. Endrede forutsetninger for prosjekt 
Trådløst nett tilsier en forsinkelse i fremdriften og en totalprognose for prosjektet som ligger 
betydelig over styringsrammen. I saken gjennomgås ulike handlingsalternativer samt anbefaling.  
 
Kommentarer i møtet: 
Styret understreket viktigheten av at prosjekter gjennomføres innen vedtatte rammer for omfang, tid og 
kost. Styret støttet den foreslåtte endringen, men var opptatt av god dialog med de helseforetak og 
lokasjoner som blir berørt av endringen i omfanget for prosjekt Trådløst nett. Styret merker seg at 
prosjekt Trådløst nett fase 2 er under oppstart og at Sykehuspartner HF legger til grunn en sømløs 
overgang slik at negative effekter for helseforetakene unngås. 
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Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  

 
1. Styret godkjenner revidert plan og omfang for prosjekt Trådløst nett, og ber administrerende 

direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF. 
 

2. Styret ber administrerende direktør fremlegge plan for det resterende arbeidet som en del av 
prosjekt Trådløst nett fase II. 

 
 
 
 
 

 
SAK 035-2021 
 

ÅRSPLAN STYRET 2021 

 
Oppsummering:  
Saken inneholder en oversikt over saker planlagt fremmet til kommende styremøter 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K:  
 
Styret tar årsplan 2021 til orientering. 
 
 
 
 
 

 
SAK 036-2021 
 

FORLENGELSE AV HOVEDAVTALE MED ORACLE 

Saken ble behandlet i lukket styremøte – jfr. Helseforetakslovens § 26a. 
 
Vedtak fremgår av B-protokoll 
 
 
 
 
  



 
 

________________________________________________ 
Side 7 av 8 

 

 

 
037-2021 
 

FELLES REGIONAL PLATTFORM - TEMASAK 

 
I temasaken ble det gitt en orientering om arbeidet med felles regional plattform.  Sykehuspartner HF 
etablerer felles regional plattform i flere trinn. Den trinnvise tilnærmingen muliggjør realisering av verdi 
til helseforetakene på kort sikt i parallell med realiseringen av felles regional plattform. Felles plattform 
trinn 1 er i gjennomføringsfase, og styret holdes fortløpende orientert om status. Med utgangspunkt i 
vedtatte prinsipper og overordnet design (styresak 064-2020) er det arbeidet videre med trinn 2, som er 
etablering av en hybrid skyplattform. Det er et stort behov for en hybrid skyplattform i foretaksgruppen. 
Sykehuspartner HF planlegger å etablere den hybride skyplattformen gradvis i takt med at 
Sykehuspartner HF bygger kompetanse, og med god risikostyring. Sykehuspartner HF har hatt dialog med 
andre aktører for å lære av deres erfaringer, og har også dialog med de andre regionale IKT-
leverandørene. Sykehuspartner HF vil gjennomføre en prosess som sikrer at nødvendige 
risikovurderinger, avklaringer og beslutninger gjøres i forkant av at det inngås forpliktende avtaler, og 
arbeider med å synliggjøre dette i en plan for hele anskaffelsesløpet. 
 
Prioriterte oppgaver på kort sikt er å:  

1. Understøtte arbeidet med å etablere nødvendige tjenester for å understøtte ny 
samarbeidsplattform.  

2. Gjennomføre en markedsundersøkelse (RFI) hos leverandører innen segmentene Cloud Service 
Provider (tier 1) og Managed Service Provider (tier 2).  

3. Ferdigstille plan for anskaffelsesløpet som synliggjør viktige beslutningspunkter og 
risikovurderinger. 

4. Basert på tilbakemeldingene fra markedsundersøkelsen utarbeide beslutningsunderlag og et 
konkurransegrunnlag (RFP) for en anskaffelse fra markedet, planlagt for utsendelse i 2. halvår 
2021. 

 
Sykehuspartner HF har startet arbeidet med å bygge opp intern kompetanse på hybride skytjester, og 
hybrid skyforvaltning er et av satsningsområdene innen arbeidet med å operasjonalisere 
kjernekompetanse. 
 
Styret mener arbeidet med felles regional plattform blir en viktig oppgave fremover, som det er viktig å 
prioritere. En felles regional hybrid skyplattform skal understøtte økte og nye behov i helseforetakene, og 
gir økte muligheter for samhandling på tvers og skal bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og 
understøtte behov innen forskning og innovasjon. Det er viktig at risikovurderingene balanserer 
personvern, informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet. Styret pekte på at det er viktig å få frem 
konsekvensene av å ikke gjennomføre etableringen av en felles regional hybrid skyplattform. Det er viktig 
at denne saken blir godt forankret med eieren og i foretaksgruppen. 
 
Ellers kommenterte styret behovet for å bygge opp kompetanse i Sykehuspartner HF, og at løsningen 
som velges blir mest mulig kostnadseffektiv.  
 
Styret takker for en god gjennomgang og ser frem til å følge utviklingen videre. 
 
Styrets enstemmige 
  V E D T A K: 
 
Styret tar presentasjonen til orientering og gav innspill til videre arbeid med Felles regional plattform. 
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038-2021 
 

EVENTUELT 

 
Styret tar presentasjonen til orientering og gav innspill til tema til planlagt styreseminar 1. juni. 
 
 
 
 
Skøyen, 21. april 2021 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Herlof Nilssen – leder Nina Mevold – nestleder 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Eivind Gjemdal Hanne Tangen Nilsen 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Bjørn Atle Bjørnbeth Hege Gjessing 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Øystein Mæland Maria Marhaug Hamnes 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Joachim Thode Brit Harnes 
 
 
______________________________ 
Geir Sandtangen for Nanette Loennechen  
 

 


