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1. Organisasjon 

Tjenesteorientering 

Det vises til sak 010-2019 hvor det ble orientert om etableringen av virksomhetsområdet 
Kliniske IKT-tjenester 1. februar 2019. Etableringen var et ledd i tjenesteorientering av 
Sykehuspartner HF. Endringsprosessen i Kliniske IKT-tjenester gjennom 2019 er organisert i 
fire faser. Første fase bestod i å gjennomføre en nåsituasjonsanalyse, forankre denne og 
deretter planlegge det videre arbeidet. Andre fase pågår frem til utgangen av juni. En viktige 
leveranser i denne fasen er å implementere en ny leveranseoppdragsprosess, med ulike løp 
for standard oppdrag, SLA-oppgraderinger og nye behov. Målet er å tilrettelegge for flest 
mulig standardoppdrag. Andre viktige leveranser er en tydeliggjøring av sentrale roller 
tilknyttet prosessen og en modellering av tjenestene slik at Sykehuspartner HFs 
verdiskapning framgår. Det legges vekt på at endringsprosessen gjennomføres med god 
involvering, og det vil i forbindelse med innføring av ny leveranseoppdragsprosess 
gjennomføres en opplæring som er obligatorisk for alle som innehar nøkkelroller.  

 

Målet med arbeidet er at det skal bidra til at Sykehuspartner HF blir en proaktiv 
tjenestetilbyder som er i forkant og leverer gode løsninger som understøtter effektiv 
pasientbehandling. Videre at vi blir en mer forutsigbar tjenesteleverandør der 
helseforetakene vet hva de får levert, når det leveres og til hvilken pris.  

 
Erfaringsutveksling mellom regionale IKT-virksomheter 

Ledergruppene i de regionale IKT-virksomhetene Helse Nord IKT HF, Helse Midt-Norge IT, 
Helse Vest IKT AS og Sykehuspartner HF, møtes årlig. I år var Helse Vest IKT AS vertskap. 
IKT-virksomhetene har felles utfordringer og utveksler erfaringer, løsninger og muligheter. 
Samtidig knyttes nettverk i forhold til drift og programmer med ulike løp i regionene. 

 

Kommunikasjon på hjul 

Administrerende direktør er sammen med flere av direktørene rundt på de fleste lokasjonene 
i juni. Innledningsvis presenterer ledelsen status og mål for virksomheten inklusive 
programmene ISOP og STIM og pågående forbedringsarbeid med spesiell fokus på 
virksomhetsområdene Kliniske IKT-tjenester og IKT-tjenester. I etterkant er det dialog med 
medarbeiderne, og det er på forhånd avklart om det er saker den enkelte lokasjon er spesielt 
interessert i. Så langt har det vært godt oppmøte og godt engasjement. 
Kommunikasjonstiltaket kalles Kommunikasjon på hjul, hvor målet er tilstedeværelse, 
komme tett på medarbeiderne, bygge stolthet og praktisere åpenhetskultur. 

 

2. Målbilde 

Sykehuspartner HFs målbilde 2020 – 2023 skal understøtte Helse Sør-Øst RHFs 
overordnede strategier for IKT-området, som Regional utviklingsplan 2035. Sykehuspartner 
HF arbeider med å detaljere ut målbildet for 2020-2023, og vil komme tilbake til styret med 
egen sak andre halvår 2019. 
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3. Revisjon og tilsyn 

I Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015, Dokument 3:2 (2016-2017), 

oppsummerte Riksrevisjonen følgende vedrørende Sykehuspartner HF:  

 «Som enerettsleverandør har Sykehuspartner HF for lite åpenhet om og kontroll med 
hvorvidt tjenestene til helseforetakene er kostnadseffektive. 

 Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om 
kostnadseffektive tjenester. 

 Helse Sør-Øst RHF følger i liten grad opp hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF 
leverer, er kostnadseffektive, og styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det 
rapporterte risiko- og utfordringsbildet.» 

Det vises til sak 064-2016 for Sykehuspartner HFs håndtering av Riksrevisjonens funn. Som 

ledd i oppfølging av Dokument 3:2 (2016-2017) har Helse Sør-Øst RHF bedt om innspill fra 

Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF leverte våre innspill til Helse Sør-Øst RHF 6. juni 

2019.  


