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SAK NR 033-2018 
 
 

RISIKOVURDERING AV DAGENS DRIFTSSITUASJON IKT 

 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Styret tar funn beskrevet i rapporten «Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT» 
til orientering.  

 
2. Styret tar tiltak beskrevet i rapporten «Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT» 

til etterretning og ber administrerende direktør om at gjennomføring av identifiserte 
tiltak prioriteres høyt. 

 
 
 
Skøyen, 25. april 2018 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Den henvises til sak 013-2018 Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftsituasjon 
IKT, og styrets vedtak: 

 Styret ser alvorlig på de forholdene som belyses og tar på den bakgrunn foreløpig rapport 
angående risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT-området til orientering.  

 Styret ber om at innspill gitt i møtet hensyntas i det videre arbeidet med rapporten.  

 Styret ber administrerende direktør påse at det iverksettes tiltak for å adressere 
utfordringsbildet som fremkommer i rapporten.  

 Styret ber om at endelig rapport legges frem for styret.  

I denne saken presenteres endelig rapport for risikovurdering av dagens driftssituasjon innen IKT-
området.  
 
Det innstilles på at styret tar rapporten til orientering og tiltakene til etterretning.  

 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Sykehuspartner HF har utarbeidet en rapport som beskriver dagens driftssituasjon innen IKT-
området, samt hvilke risikoer som foreligger innenfor områdene tjenestestyring, teknologi, prosess og 
informasjonssikkerhet. For hvert område er prioriterte tiltak for å redusere risiko identifisert. Videre er 
risiko i et 2-årsperspektiv fremskrevet langs to ulike utviklingsbaner, èn utvikling dersom ingen 
spesielle tiltak iverksettes, og èn utvikling gitt at tiltakene rapporten foreslår blir implementert. 
 
Rapporten bygger på tidligere utførte revisjoner, analyser og styresaker (bl.a 055-2017 vedlegg 4, 
Redegjørelse av dagens driftssituasjon), og er beriket med intervjuer og innspill fra relevante 
fagmiljøer, tillitsvalgte og ledere i Sykehuspartner HF. Arbeidet har pågått siden desember 2017, og 
rapporten er nå ferdigstilt.  
 
Siktemålet med «Risikovurdering av dagens driftsituasjonen IKT i Sykehuspartner» er å gi en 
overordnet beskrivelse av driften innen IKT-området, og å foreta en risikovurdering i lys av 
beskrivelsen. Risikovurderingen søker å synliggjøre risiko som kan inntreffe i påvente av 
standardisering og modernisering, samt tiltak for å redusere denne risikoen. Målet er å frembringe et 
overordnet, ledelsesrettet risikobilde av driftsituasjonen uten å gå detaljert inn på de ulike 
driftsområdene. Følgelig har rapporten et risikofokus, og gir ikke et fullgodt bilde av alle gode 
resultater og alt forbedringsarbeidet som er gjennomført i Sykehuspartner HFs virksomhet.  
 
Rapporten har selvstendig verdi for Sykehuspartner HF som underlag for kontinuerlig forbedring, og 
er i tillegg tenkt benyttet i prosessen med valg av alternativ for videre modernisering; dels for å 
vurdere behovet for modernisering i stort, og dels for å synliggjøre restrisiko ved ulike 
moderniseringsalternativ.  
 
Hovedfunnene i rapporten er at kvaliteten og stabiliteten i driften gradvis har blitt forbedret de seneste 
årene, både gjennom moderniseringsprosjekter, ulike forbedringsinitiativ og dag-til-dag-aktivitet i linja. 
Det store bildet har vært at antallet kritiske hendelser de siste årene har gått ned, og at 
Sykehuspartner HF har kompetente medarbeidere og et velfungerende support- og 
beredskapsapparat for å håndtere sikkerhetshendelser og feil. Siste kvartal har det vært en økende 
grad av kritiske hendelser, i tillegg ble det avdekket et dataangrep. Samtidig øker mengden teknisk 
gjeld kraftig, og flere komplekse problemstillinger kan gi fremtidige leveranseutfordringer dersom ikke 
rotårsakene blir løst. Funnene i rapporten underbygger at det vil kreves betydelige endring på flere 
områder for å sikre at regionens infrastruktur og tjenester blir bærekraftige, og at Sykehuspartner HFs 
drift- og leveranseevne forblir stabil, sikker og i tråd med helseforetakenes behov. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør er fra tidligere kjent med mange av utfordringene som risikovurderingen 
beskriver, og har allerede iverksatt tiltak på flere områder. Likevel gir det sammenstilte risikobildet 
fornyet innsikt, og både i forbindelse med datainnbruddet og i arbeidet med risikovurderingen har det 
kommet opp risikoer som ikke før har vært kjent for administrerende direktør. 
 
Administrerende direktør erkjenner at Sykehuspartner HF står i en krevende situasjon, der 
standardisering og modernisering av applikasjoner og infrastruktur er nødvendig for å sikre fremtidige 
tjenesteleveranser til helseforetakene. I tillegg må utvikling av tjenestene styres utfra en helhetlig 
arkitektur, krav til informasjonssikkerhet og forbedret livssyklushåndtering, og myndigheten til å utøve 
dette må tydeliggjøres. Sykehuspartner HF må fortsette sitt arbeid med tjenesteorientering og 
prosessetterlevelse, og utvikle organisasjon og kompetanse. 
 
Rapporten peker på en rekke tiltak for å adressere dagens risikobilde, og mange av tiltakene er 
pågående. Administrerende direktør prioriterer arbeidet med tiltakene høyt, og følger opp disse som 
en del av virksomhetsoppfølgingen. Likevel er det en erkjennelse at enkelte tiltak vil gå over flere år, 
og at man ikke vil se full effekt av disse i 2-årsperioden. Full gevinst av tiltakene er avhengig av 
regionalt samarbeid, tilstrekkelige rammer, standardisering og modernisering. 

 
Vedlegg 
Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT i Sykehuspartner (U. off, jfr Off.l §§12 og 24.3) 

 


