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4 Operative forhold 

1. Byggeprosjekter 

De nærmeste årene skal det gjennomføres flere større byggeprosjekter ved flere 
helseforetak i regionen. Sykehuspartner HF arbeider sammen med Sykehusbygg HF og 
Helse Sør-Øst RHF for å finne en effektiv måte å organisere IKT-leveranser til 
byggeprosjektene, samt bistand i gjennomføringen av byggeprosjekter i 
gjennomføringsfasen. Det vil på et seinere tidspunkt bli lagt fram en sak om organisering av 
byggeprosjektene og Sykehuspartner HFs rolle innenfor IKT-området i denne typen 
prosjekter.  

2. Organisasjon 

Sykehuspartner HF fortsetter prosessen med fast tilsettelse av en direktør for 
Virksomhetsområde Produksjon. Som del av denne prosessen gjøres det en vurdering om 
det også skal ansettes assisterende virksomhetsdirektør for VO produksjon.  

I tillegg er det igangsatt prosess for tilsetting av direktør for Virksomhetsstyring.  

3. Revisjon 

DnV GL har gjennomført en resertifisering av miljøstyringen i Sykehuspartner HF etter ny 

versjon av standarden, ISO 14001:2015. Resultatet var ingen avvik, fire observasjoner og 

fire forbedringsforslag. Ny standard er implementert med varighet på tre år. Revisjonen viste 

at miljøstyringssystemet er integrert i virksomhetsstyringen og at det er høy bevissthet i 

organisasjonen. Blant annet er det god struktur og prosess for gjennomføring og 

rapportering, livsløpsanalyse og konkrete miljøkrav i alle anskaffelser, samt at mange 

prosjekter er iverksatt for å sikre bedre kvalitet på leveranse av tjenester til helseforetakene. 

Av forbedringsområder innen området er blant annet forsterket risikostyring, samt styrket 

kultur og fokus på mål og forbedringer.  

4. Operative forhold 

Status på ytelsesutfordringer – logging/ deteksjon 

Som oppfølging av styrevedtak 025-2018 driftsorientering fra administrerende direktør - pkt. 

5 ytelsesutfordring – logging/ deteksjon er det avklart delkjøp på serverkapasitet i for 

utbedring av ytelsesutfordringene som følge av implementerte sikkerhetstiltak. Det pågår 

utredninger rundt overgang til annet loggverktøy som kan redusere det endelige 

kapasitetsbehovet noe.  

Ustabiliteter knyttet til fjernaksess  

Det har vært ustabiliteter med fjernaksessløsninger som følge av tidligere gjennomførte tiltak 

og oppgraderinger. Dette har ført til at mange klienter har hatt utfordringer med å koble opp 

fjernaksessløsningen utenfor jobbnettverket. Sammen med leverandør er det utarbeidet 

løsning som på henvendelser rulles ut for de maskinene dette gjelder for. 


