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Nr. Orienteringssaker 

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 Covid19-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 Windows10 

11.  Saker til oppfølging etter styremøter 

 
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. 
 

2. Virksomhetsrapport per mars 
Virksomhetsrapport per mars blir ferdigstilt etter utsendelsen av styrepapirene til dette styremøtet. 
Administrerende direktør vil gi en foreløpig orientering om resultatet per mars, mens 
virksomhetsrapporten vil bli lagt frem for behandling i styremøtet 2. juni. 
 
For mars måned leverer Sykehuspartner HF inkludert forsyningssenteret et resultat på 15 MNOK. 

Dette er 9 MNOK bedre enn budsjett for perioden. Resultatet per mars på 47 MNOK viser 

tilsvarende et positivt avvik mot budsjett på 20 MNOK hittil i år. Det positive avviket skyldes flere 

timer ført mot aktiverbare prosjekter (+5 MNOK) samt lave kostnader innen flere kontogrupper som 

personalkostnader (+ 7 MNOK).  

Målekortet for mars er grønt med unntak av sykefravær som for februar ligger på 0,3 %-poeng over 
måltallet 4,5%, og er gult (sykefraværet etterrapporteres med en måneds forsinkelse). Sykefraværet 
følges opp i lederlinjen og det vil gjøres videre analyser av årsaker til økningen. 
 
Mars måned var preget av et relativt høyt antall driftshendelser, med i alt 20 1A-hendelser og 12 2A-
hendelser. Hendelsene var knyttet til i alt 21 ulike tjenester. Det er grunn til å se det høye antallet 
hendelser i sammenheng med i alt 569 gjennomførte endringer, noe som er det nest høyeste 
endringsvolumet siden januar 2020. Rotårsaksanalysene viser at 17 hendelser var knyttet til 
endringer eller mangelfullt applikasjonsvedlikehold.  Det er etablert en arbeidsgruppe for å 
identifisere årsaker og tiltak knyttet til hendelsene i mars, i tillegg til oppfølging i etablerte prosesser.  

 
3. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2021.  
 

4. Nasjonalt register for pacemakere 
 
Det er etablert et nytt nasjonalt register for pacemakere. Formålet med det nye nasjonale registeret 
er å gi en oversikt over hvilke pasienter som har hvilke typer pacemakere og hjertestartere, slik at 
man raskt kan følge opp disse dersom det skulle være nødvendig. Det nasjonale registeret i Norge 
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bygger på løsning for tilsvarende register i Danmark. Nå er registeret på plass og like før påske var de 
300 første pasientene lagt inn i.  
 
Sykehuspartner HF fikk bestilling om å etablere tjenesten i november 2020, og et godt samarbeid 
mellom ulike deler av Sykehuspartner HFs organisasjon har vært nødvendig for å få etablert 
registeret innen knappe tidsfrister. Sykehuspartner HF har også bistått i samarbeidet mellom Norsk 
Helsenett, andre helseregioner og Oslo universitetssykehus HF som ledet arbeidet. Løsningen som 
nå er etablert skal driftes av Norsk Helsenett.  
 

5. Videreutvikling av Covid19-løsninger 
 
Sykehuspartner har som tidligere omtalt hvordan vi har bidratt til å utvikle løsninger for å 
understøtte helsepersonell gjennom Covid19-perioden. Sykehuspartner HF etablerte i 2020 
elektronisk rekvirering for økt testkapasitet og nasjonal løsning for innrapportering av svar fra 
hurtigtester. Disse løsningene er under kontinuerlig utvikling.  
 
Ved utgangen av påsken passerte Helse Sør-Øst 1.420.000 rekvisisjoner mellom kommunene og 
laboratoriene i regionen. Løsningen er nå innført ved 75 teststasjoner, hvor det til sammen sendes 
ca. 15.000 rekvisisjoner per døgn. Det er også installert og tatt i bruk 230 etikettskrivere. 
 
Kildekoden ble også delt med Helse Midt-Norge, som nå sender rekvisisjoner til laboratoriene ved St. 
Olavs Hospital, Molde og Levanger fra 28 teststasjoner. I Helse Midt-Norge er det sendt i underkant 
av 278.000 rekvisisjoner til nå. 
 
Nasjonal løsning for innrapportering av svar på hurtigtester er et resultat av et godt samarbeid 
mellom mange aktører i helsesektoren, blant annet Norsk Helsenett (NHN), Folkehelseinstituttet 
(FHI), Helsedirektoratet og Sykehuspartner HF. I løpet av uken vil antallet passere over 200.000 
hurtigtestsvar, sendt fra 93 legekontor og 110 kommuner. 
 
Nå jobbes det med en utvidelse av løsningen for å kunne gi tilgang til svarene til personer uten norsk 
personnummer eller D-nummer via en SMS-løsning, og ytterligere effektivisering av generering av 
hjelpenummer. Dette på oppdrag fra Helsedirektoratet og i tett samarbeide med 
Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett og Skatteetaten. 
 
Løsningen har fått positiv oppmerksomhet. Sykehuspartner HF ble invitert til å presentere løsningen 
på Østnorsk ingeniørkonferanse i regi av NITO. Hensikten med konferansen var å dele erfaringer og 
fremheve den viktige rollen teknologi spiller i bekjempelsen av pandemien i samarbeid med aktører 
innenfor helse og teknologi.  
 

6. Pilotprosjekt for pasientsupport for tjenester knyttet til hjemmeoppfølging 
I forbindelse med koronapandemien fikk helseforetakene et vesentlig økt behov for å gjennomføre 
flere pasientkonsultasjoner over video, og to ulike videoløsninger ble etablert som tjeneste i 
Sykehuspartner HF. Akershus universitetssykehus HF startet tidlig opp med videotjenesten Whereby, 
og Sykehuspartner HF ble forespurt om deltakelse inn i prosjektet med en pilot for brukerservice 
overfor pasientene, slik at de kan ringe inn hvis de har problemer med å bruke løsningen. Det ble 
etablert et eget telefonnummer for å skille dette ut fra den ordinære brukerservicen for foretakene. 
Pasienter representerer en ny brukergruppe for brukerservice i Sykehuspartner HF, og det ble i 
samarbeid Akershus universitetssykehus HF og leverandør gitt relevant opplæring og utarbeidet 
nødvendig støttemateriell for de medarbeiderne i brukerservice som har deltatt i piloten.  
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Det har vært jevnlige møter med Akershus universitetssykehus HF i pilotfasen, og Sykehuspartner HF 
opplever at det har vært et godt samarbeid mellom Sykehuspartner HF og helseforetaket under 
gjennomføringen av piloten. Tilbakemeldingene fra Akershus universitetssykehus HF har vært 
positive. Løsningen som pasientene benytter er intuitiv for de fleste og genererer derfor få 
henvendelser. Det har i perioden vært cirka seks henvendelser i uken. Sykehuspartner HF vurderer 
piloten som positiv. Ansatte i brukerservice opplever at dette er verdiskapende, da helsepersonell 
ikke bruker tid på support, men på pasientrettet arbeid. I tillegg er det spennende for ansatte å 
kunne bidra inn i nye tjenester for å sikre en helhetlig god brukeropplevelse. 
 

7. Håndtering av avhengigheter program STIM   
Ved behandlingen av styresak 040-2020 virksomhetsrapport 1. tertial for programmene STIM og 

ISOP, ba styret administrerende direktør komme tilbake med en oversikt som viser avhengighetene 

mellom de forskjellige prosjektene i STIM. 

Program STIM skal bygge en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse 

Sør-Øst. Måloppnåelsen forutsetter håndtering av en rekke avhengigheter og grensesnitt mellom 

prosjektene i STIM, til leveranser i linjeorganisasjonen, lokale tiltak ved helseforetakene og andre 

regionale initiativ.  

Programmet følger sitt etablerte metodeverk og verktøy for å registrere, håndtere og fremvise 

STIMs avhengigheter. Som et resultat inneholder STIM avhengighetsregister i dag alle kjente 

avhengigheter mellom prosjektene i STIM hva gjelder kritikalitet og tidsperspektiv, samt 

avhengigheter til prosjekter i porteføljen Kliniske løsninger (Helse Sør-Øst RHF) og Sykehuspartner 

HFs Bygg IKT-portefølje. Identifisering av avhengighetene STIM har til helseforetakene pågår, i tillegg 

til avhengighet til aktivitet ved helseforetakene som kan ha betydning for programmets planlegging.  

Programmet prioriterer et tett samarbeid med helseforetakene for å tydeliggjøre hva foretakene må 

iverksette av tiltak, finansiere og hva som kreves lokalt for at effektene av STIM kan realiseres.  

STIM avhengighetsregister holdes a jour av prosjektlederne, med støtte av programplanlegger og 

programarkitekt. Som et resultat av arbeidet er det tydelig at prosjektene i STIM også har mange 

avhengigheter til Sykehuspartner HFs fagområder for endrings- og mottakskapasitet. Dette viser 

viktigheten av kontinuerlig samarbeid mellom prosjektene og linjen, og tilretteleggingen for mottak, 

drift og forvaltning av leveransene i Sykehuspartner HF. Avhengigheter mellom prosjektene internt i 

Sykehuspartner HF er eksempelvis at prosjekt Felles plattform er avhengig av en godkjent 

skystrategi, prosjekt Tjenestemigrering er avhengig av å få avstemt målbilde for 

leveranseplattformen for å planlegge migrering og at prosjekt Regional telekomplattform er 

avhengig av flere leveranser fra prosjekt Mobilitet, slik som prosess for å rulle ut IX til personlige 

mobilenheter og av ASCOM-oppgraderingen som gjøres i linjen.  

Eksempel på viktige avhengigheter regionalt som det jobbes med nå er: 

 Regional kurve og medikasjonsløsning er avhengig av trådløst nett for å kunne ta i bruk 

mobile enheter og av ytterligere utvidelser i nettverkskapasitet.  

 Regional radiologiløsning og multimediaarkiv er avhengig av kapasitet på 

leveranseplattformen til prosjekt- og produksjonsmiljø. 

 Nasjonal IKT-løsninger for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Helse Sør-Øst er 

avhengig av kapasitet for å levere kjøremiljø for AMK.  

 Digitale innbyggertjenester er avhengig av å kunne ta i bruk mobile applikasjoner og 

autentiseringsløsninger for timeavtaler. 
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 Helselogistikk er avhengig av målbildet for alarm- og meldingstjenester, å kunne benytte 

profiler på mobilenheter, å benytte regional telekomplattform for samtalefunksjonalitet i 

område for katalogtjenester og nummerserie kontroll, samt god dekning på trådløst 

nettverk og innendørs mobildekning. 

STIM sitt avhengighetsarbeid skal bidra til forventingsstyring og proaktivt samarbeid mellom 

partene, med bedre forståelse for grensesnittene og tilrettelegge for prioritering av aktiviteter i et 

helhetlig perspektiv. Dersom det avdekkes at en avhengighet er svært kritisk, vil den bli rapportert 

som en risiko, og risikoreduserende tiltak vil bli igangsatt og fulgt opp inntil risikoen er redusert 

og/eller frafalt. Dersom det avdekkes en avhengighet som ikke allerede er ivaretatt, skal det 

vurderes om prosjektomfanget skal justeres eller om nye prosjekter må etableres. Arbeidet gjøres 

formelt gjennom beslutninger i prosjektenes styringslinje. 

 
8. Eksterne revisjoner og tilsyn 

Oslo Universitetssykehus HF har varslet en revisjon av Sykehuspartner HF. Revisjonen inngår i 

revisjonsplanen for Oslo universitetssykehus HF, jf. styresak Oslo universitetssykehus HF 008-2021. 

Grunnlaget for revisjonen er databehandleravtalen mellom Oslo universitetssykehus HF og 

Sykehuspartner HF. Temaet er: Sykehuspartner HFs håndtering av sentrale krav i 

personopplysningsloven, herunder tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tilgangsstyringen. 

Oslo universitetssykehus HF viser til at helseforetaket er dataansvarlig for helse- og 

personopplysninger som behandles innen foretaket, og er lovpålagt å ha planlagte og systematiske 

tiltak for å oppfylle dette ansvaret (internkontroll). Volumet og omfanget av helse- og 

personopplysninger som behandles og lagres ved helseforetaket er stort, og forutsetter at også 

Sykehuspartner HF som databehandler har styring og kontroll, og at den enkelte ansatte hos 

databehandleren er kjent med rammene. 

Sykehuspartner HFs ansvar og funksjon som databehandler for Oslo universitetssykehus HF er 
regulert i gjeldende databehandleravtale. Revisjonen vil omfatte prosessene for administrering av 
tilganger til infrastruktur som benyttes til å forvalte sykehusets dataansvar. Med tilganger menes 
tilgang fra SIKT inn mot Oslo universitetssykehus HF, mens det med prosess vises til håndtering av 
forespørsel om tilgang, tildeling av tilgang, avslutning av tilgang. 
 
Revisjonen har oppstart i april. 
 
 

9. Status standardisering og sanering  
Styret ble i sak 018-2021 administrerende direktørs orienteringer til styremøtet 17. mars, orientert 
om innretning og omfang for arbeidet med standardisering sanering. Sykehuspartner HF rapporterer 
jevnlig til regionalt porteføljestyre på fremdriften i arbeidet, og siste statusrapport vil bli inkludert 
som et fast punkt i administrerende direktørs orienteringer fremover.  
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Status for sanering av unike applikasjoner pr mars 2021: 

 
Unike applikasjoner 

 

 
Beholdning Sanert Totalt sanert % 

2020 2091 452 22 % 

jan. 2021 1639 22 23 % 

feb. 2021 1617 2 23 % 

mar. 2021 1615 75 26 % 

apr.2021 1540 
  

 

Arbeidet er brutt ned i arbeidspakker som omtales som sprinter, og status for sprintene pr. 12 april 
vises i tabellen nedenfor. 

Sprint Beskrivelse Status/plan 

1 Desktop-applikasjoner Gjennomført – 31% av saneringskandidatene saneres (231 
av 750 applikasjonsinstanser) 

2 Applikasjoner som antas å være 
desktop-applikasjoner 

Gjennomført – 42% av saneringskandidatene saneres (92 
av 197 applikasjonsinstanser) 

3  «Digital arbeidsplass» Gjennomført – 55% av saneringskandidatene saneres (117 
av 211 applikasjonsinstanser) 

4 MTU-relaterte applikasjoner inklusive 
grovkartlegging for WIN10 fase 2 

Under arbeid –  foreløpige resultater: 18% av 
saneringskandidatene kan saneres (80 av 445 
applikasjonsinstanser)  

Denne sprinten dekker også en grovkartlegging av hvordan 
om lag 1400 MTU-relaterte applikasjonsinstanser kan 
legges om til Windows 10 og er en viktig forutsetning for 
videre planlegging av Windows 10 fase 2 og 3. 

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. Videre 
fremdrift avhenger av en detaljering av 
funksjonsområdene, samt innhenting av mer informasjon 
om applikasjoner som helseforetakene ønsker å beholde. 

6 Øvrige applikasjoner med 
server/database 

Under arbeid – foreløpige resultater: 35% av 
saneringskandidatene kan saneres (127 av 379 
applikasjonsinstanser) 

7 Forskningsklienter/applikasjoner Ikke påbegynt 
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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. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut 
forespørsel om mer utfyllende informasjon for 567 applikasjoner (brukergrupper, funksjon og risiko) 
til helseforetakene med svarfrist 16.april. 

 
10. Status prosjekt Windows10 

Prosjekt Windows10 har god fremdrift, og nedenfor vises status per 12. april 2021.  

Fra og med uke 14 er det gjort korrigeringer i rapporteringen, og dette gir et positivt utslag på 

tallene. Prosjektet rapporterer nå på alle klienter som faktisk er oppgradert til Windows 10, dvs. 

klienter som er oppgradert av andre linjeenheter i tillegg til prosjektet. Det har tidligere ikke vært 

rapport på dette samlet, og rapporteringen har derfor ikke vist det totale antallet oppgraderte 

Windows 10-klienter i regionen.  

Prosjektet rapporterer i tillegg nå på de klientene som faktisk er oppgradert til Windows 10, men 

som deretter har gått inn i en inaktiv status (gul farge i figuren under). Dette er klienter oppgradert 

til Windows 10, og som står ute på helseforetakene og er klare til å tas i bruk. At klientene har gått i 

en inaktiv status, skyldes at de har stått ubrukt i mer enn 90 dager, antakeligvis i stor grad grunnet 

koronapandemien. 
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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. Dette vil bli 
lagt frem for styret i ekstraordinært styremøte 30. april 2021.  
 
 

11. 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. 

 Det vises til punkt 5, over. 

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. 

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. Behandlet i styremøte 
Helse Sør-Øst RHF 11. mars 
2021, styresak 021-2021. 
Har ikke mottatt 
tilbakemelding på søknad 
om fullmakt. 
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Sak (nr – tittel – dato 
styremøte) 

Oppfølging Tiltak Status 

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. 

006-2021  
Tertialrapport 3. tertial 2020 
for program STIM og prosjekt 
Windows 10 
3. februar 2021 

Vedtakspunkt 2 – oppstart 
applikasjonstilrettelegging 
fase 2  

 Godkjent av Helse Sør-Øst 
RHF i brev av 19. mars 
2021. 

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. 

020-2021 
Oppdrag og bestilling 2021 og 
protokoll fra foretaksmøte 
19. februar 2021 
17. mars 2021 

Styret ber om å bli orientert 
om vesentlige forhold 
vedrørende gjennomføring 
av oppdrag og bestilling i 
virksomhetsrapporteringen i 
2021.   

 Følges opp i henhold til 
vedtaket. 

021-2021 
Innspill til økonomisk 
langtidsplan Sykehuspartner 
HF 2022 – 2025 
17. mars 2021 

Styret ber om at dokumentet 
oversendes eier. 
Styret er opptatt av behovet 
for stor grad av 
effektivisering og 
produktivitetsvekst i 
Sykehuspartner, samt at 
foretaksgruppen oppnår 
målene i arbeidet med 
standardisering og sanering.  

 Dokumentet er oversendt 
Helse Sør-Øst RHF. 
Administrerende direktør 
vil holde styret orientert 
om områdene 
effektivisering, 
produktivitetsvekst og 
standardisering og sanering 
gjennom den ordinære 
virksomhetsrapporten, 
forslag til budsjett 2022 og 
egne saker ved behov. 
 

 
 


