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1. Organisasjon 

Status for rekrutteringsprosess direktør for HR Økonomi og regnskap  

Da Marit Eskeland gikk av med pensjon 1. mai er Einar Devold konstituert i stillingen fra samme dato. 

Einar Devold leder i dag avdeling for Utvikling og tjenesteetablering i samme virksomhetsområde, 

samt er tjenesteporteføljeansvarlig for de regionale HRØR-tjenestene. Einar Devold inngikk i teamet 

som etablerte Sykehuspartner HF og de første fellesregionale tjenestene våren 2004 og har vært her 

siden. Han kjenner derfor organisasjon godt og har solid ledererfaring. Før tiden i Sykehuspartner HF 

arbeidet Einar ved daværende Radiumhospitalet. Han er utdannet siviløkonom og er Cand. Polit. i 

psykologi.  

Prosess for tilsetting av ny direktør HR økonomi og regnskap (HRØR) (jmf. Sak 082-2019) pågår. 

Sykehuspartner HF har tilknyttet seg ekstern bistand. Det tas sikte på å signere avtale med ny 

direktør i løpet av juni 2020.  

Programdirektør STIM 
Arild Dregelid har sagt opp sin stilling som programdirektør i Sykehuspartner HF. Dregelid har hatt 

ansvar for programmet STIM siden mai 2018. Han blir i Sykehuspartner til ca. 1. juli 2020.   

Det vises til sak 031-2020 for hvordan dette håndteres i STIM. 

 

2. Endret organisering av forvaltningsoppgaver knyttet til regional forsyningsløsning 

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en evaluering av organiseringen av forvaltning og drift av 

regional forsyningsløsning. På bakgrunn av dette foreslås det å overføre ansvaret for 

Forsyningssenteret Helse Sør-Øst fra Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har 

orientert Sykehuspartner HF om de vurderinger som er gjort, og det vises til orientering i styresak 

Helse Sør-Øst RHF  044-2020 Driftsorienteringer fra Administrerende direktør. 

Bakgrunn for dagens organisering 
Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2009 en regional forsyningsløsning med et regionalt forsyningssenter 

for regionens helseforetak, Forsyningssenteret Helse Sør-Øst. Regional forsyningsløsning er en 

vesentlig del av forsyningskjeden i Helse Sør-Øst.  

Ansvaret for oppfølging av leveranser fra driftsoperatøren ble ved oppstart plassert i det som var 
virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk i Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF har siden 
etablering av regional forsyningsløsning selv hatt ansvar for utviklingsarbeidet for Forsyningssenteret 
Helse Sør-Øst. 
 
Ved etablering av Sykehusinnkjøp HF 1. januar 2017 ble innkjøpsdelen av virksomhetsområdet 
Innkjøp og logistikk overført til Sykehusinnkjøp HF. Helse Sør-Øst RHF besluttet imidlertid at avdeling 
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Logistikk, som hadde ansvaret for oppfølging av leveransene fra driftsoperatøren av 
Forsyningssenteret Helse Sør-Øst, ikke skulle overføres til Sykehusinnkjøp HF.  
 
De logistikkansatte som ble værende i Sykehuspartner HF ble innplassert i avdeling Regnskap og 
økonomi, i virksomhetsområde HRØR. Det er i dag fire til seks ansatte som helt eller delvis er 
engasjert i de aktuelle logistikkoppgavene. 
 
Helse Sør-Øst RHFs vurdering 
Helse Sør-Øst RHF vurderer at daglig drift av Forsyningssenteret Helse Sør-Øst fungerer godt.  

Samtidig er det utfordringer i hovedsak knyttet til utvikling og ytterligere standardisering på tvers av 

helseforetakene. Videre utvikling og standardisering krever et godt samspill mellom mange aktører 

både når det gjelder drift og utvikling. Fremover vil antall involverte aktører øke, bla. som følge av 

byggeprosjektene.  

For å håndtere dette på en god måte vurderer Helse Sør-Øst RHF at det er hensiktsmessig å redusere 

antall involverte aktører og antall grensesnitt innenfor innkjøps- og logistikkområdet. Antall aktører 

kan reduseres ved å samle ansvar for oppfølging av drift og utvikling av regional forsyningsløsning.  

Helse Sør-Øst RHF vurderer at god gjennomføring av arbeidet med standardisering og videreutvikling 

av regional forsyningsløsning, vil kreve at Helse Sør-Øst RHF som eier, premissgiver og ansvarlig for 

utviklingen, må være tett på prosessen.  

 

Forslag til fremtidig organisering 
På bakgrunn av overstående har Helse Sør-Øst RHF orientert Sykehuspartner HF om at det vurderes 

hensiktsmessig å endre organisering av forvaltning og drift av regional forsyningsløsning som 

Sykehuspartner HF har ivaretatt i avdeling Regnskap og økonomi siden 1. januar 2017 til Helse Sør-

Øst RHF.  

Å samle ressurser og kompetanse i Helse Sør-Øst RHF skal legge til rette for enhetlig styring og 

utvikling av området under tett oppfølging av regional ledelse, og således bidra til optimalisering av 

avtaleoppfølging med driftsleverandør.  

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF har startet prosessen med å involvere ansatte som 

overføres. Fokus er å sikre en god prosess som ivaretar våre medarbeidere og som gjennomføres i 

tråd med Arbeidsmiljølovens regler. Dette berører få medarbeidere i Sykehuspartner HF. Helse Sør-

Øst satte prosessen på vent på grunn av Koronapandemien. Prosessen vil starte igjen når Helse Sør-

Øst RHF vurderer det forsvarlig i fht. Korona-pandemien og dagens oppgaver.  

 

3. Verktøystøtte robotassistert prosessautomatisering (RPA) 

Sykehuspartner HF har det siste året opparbeidet seg erfaring og kompetanse i bruk av RPA gjennom 
eksterne leverandører. Et eksempel er Bot-Anna. Sykehuspartner HF drifter ikke løsningen og eier 
ikke programvaren, man har det faglige ansvaret for alle oppgaver roboten løser. 

Både Sykehuspartner HF internt og helseforetakene vurderes å ha et betydelig 
effektiviseringspotensial ved å ta i bruk denne type løsninger, og det er gjennomført en vurdering av 
videre utvikling.  

RPA-oppdrag inndeles i to typer:   

1. Lettvektsautomatisering: Automatisering som ikke benytter kompleks utviklings- og 
integrasjonskunnskap  
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2. Tungvektsautomatisering: Mer teknisk kompleks utvikling av automatisering med tung bruk 
av API. (utvikling av API og databaseoppslag). 

 

Det er gjennomført en vurdering Sykehuspartner HFs rolle fremover innen de to typene, og det er 

konkludert med at Sykehuspartner HF anskaffer verktøy for lettvektsautomatisering, mens man for 

tungvektsautomatisering vil benytte verktøy som en del av Microfocus porteføljen. Dette er allerede 

i Sykehuspartner HFs portefølje. Eksterne leverandører av fagsystemene benyttes der det anses som 

mest hensiktsmessig. 

Valgt verktøy for lettvektsautomatisering benyttes også i to andre helseregioner, så valgt løsning vil 
legge til rette for styrket tverregionalt samarbeid og deling på området.  

 

4. Standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen 

Sykehuspartner HF har gjennom Windows 10- og ASK-prosjektene gjennomført en totalkartlegging 

av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Denne viser følgende nøkkeltall om porteføljen: 

 Ca. 2 100 unike applikasjoner  
 Ca. 5 300 instanser (ulike versjoner) av de unike applikasjonene  
 Ca. 7 800 applikasjonskomponenter som må pakkes i forbindelse med WIN10-utrullingen 
 80 % av applikasjonene treffer færre enn 30 klienter  
 Ca. 75 % av de unike applikasjonene benyttes bare på ett eller to helseforetak 

Oppsummert viser dette en meget stor og uønsket variasjon i porteføljen, og det er derfor behov for 
omfattende standardisering og sanering for å effektivisere både forvaltning og drift. Størrelsen på 
porteføljen vurderes ikke som bærekraftig for fremtiden. 

 

Standardisering og sanering er et høyt prioritert område i Sykehuspartner HF. Dette arbeidet er 
todelt: 

 Kort sikt (frem til sommeren 2020): Prioritere hvilke av applikasjonene som er installert på færre 
enn 50 klienter som skal pakkes og tas med i utrullingen av Windows 10-prosjektets fase 1 i 
2020. Målet er å pakke de applikasjonene som gir størst utrullingsvolum innenfor prosjektets 
kapasitet på ca. 100 applikasjoner ut over de 850 som allerede er prioritert for pakking. De 
øvrige prioriterte applikasjonene vil bli håndtert i 2021. 

 Lengre sikt: Sammen med helseforetakene identifisere og beslutte hvilke applikasjoner det skal 
standardiseres på innenfor hvert fagområde i regionen; herunder også hvilke som skal saneres.  
 

For det kortsiktige arbeidet er det satt opp arbeidsmøter mellom Sykehuspartner HF og 

helseforetakene. Dette vil bli en iterativ prosess frem mot sommeren hvor ambisjonen også er å få 

ryddet i de enkle saneringskandidatene. For det langsiktige standardiseringsarbeidet gjøres det 

utredninger som vil gi innspill til budsjettet 2021. Utredningene gjøres i samarbeid med 

helseforetakene. Direktørene i helseforetakene støtter dette arbeidet. 

Det er så langt ryddet bort ca. 1 500 av 7 800 applikasjonskomponenter. I tillegg pågår det løpende 

rydding og pt er det dialog med helseforetakene om ytterligere saneringer av ca. 160 

applikasjonsinstanser – over halvparten av disse er bekreftet. Det pågår også rydding på serversiden 

og det er i perioden fra høsten 2017 frem til nå sanert ca. 3 500 servere – av disse er ca. 650 sanert i 

2020. 
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For det videre arbeidet har Sykehuspartner HF vurdert tiltak innen flere områder; finansiering av 

byttekostnader, insentiver for å dreie helseforetakene mot økt bruk av standardapplikasjoner, 

hvordan unngå eller utsette pakking av applikasjoner i Windows10-prosjektet.  

Sanering og standardisering er et prioritert mål for Sykehuspartner HF i 2020, se også sak 031-2020.  

 

5. Eksterne revisjoner og tilsyn 

Følgende eksterne revisjoner pågår per 1. tertial: 

Revisor Mål Status Kommentar 

Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om 
helseforetakenes forebygging av 
angrep mot sine IKT-systemer. 
 
 

Pågår. Riksrevisjonen har 
informert Sykehuspartner HF 
om at offentliggjøring av 
rapporten er forsinket 1-2 
måneder, presumptivt da med 
overlevering mellom 3. og 4. 
kvartal 2020. 

Jf. sak 010 og 
072 i 2019 
og sak 016-
2020 

Konsernrevisjonen Følgerevisjon av STIM. Revisjon av 
prosjektene felles plattform og 
regional Citrix plattform. Revisjonen 
skal kartlegge og vurdere styringen av 
prosjektenes leveranser sett opp mot 
prosjektenes og programmets 
målsettinger og interessentenes 
forventninger. Revisjonen vil 
undersøke hvordan prosjektledere har 
organisert prosjektene for å sikre god 
leveransestyring. 

Løpende, tertialvis Jf. sak 055 og 
058 i 2019 
og sak 003 
og 016 i 
2020 

Sykehuset Østfold 
HF 

Omfatter oversikter over 
databehandleravtaler, personell, 
systemer og sikkerhetstiltak.   

Pågår 
 

 

For oversikt over interne revisjoner under arbeid i 1. tertial, se sak 031-2020. 

 

6. Status gjenbruk av maskinvare og programvare og fornyelse og anskaffelser av 
leverandøravtaler - unntatt offentlighet  

Jf. vedlegg. 
 


