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Nr. Orienteringssaker 

1.  Oppstart  av anskaffelse Nettverksløsning for Nytt klinikk- og protonbygg – Radiumhospitalet 

2.  Rekvireringsløsning for testing av Korona 

3.  Norsk Helsenett SF Strategi 2026 - høring 

4.  Revisjoner og tilsyn 

 

1. Oppstart av anskaffelse nettverksløsning for Nytt klinikk- og protonbygg – 

Radiumhospitalet 

Styret er tidligere orientert om nye sykehusbygg i sak 050-2018, sak 077-2018, temasak i styret 3. 

september 2019, orienteringssak 005-2020, og sak 024-2020. 

Sykehuspartner HF har i samarbeid med Byggeprosjektene i Helse Sør-Øst utarbeidet en 

leveranseavtale for Nytt sykehus i Drammen. Byggeprosjektene i Helse Sør-Øst har nå tatt initiativet 

til at det utarbeides en leveranseavtale for Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet.  

Nettverkstjenester er Sykehuspartner HFs første leveranse til Nytt klinikk- og protonbygg 

Radiumhospitalet. Nettverksleveransen inkluderer kablet- og trådløst nettverk, og nettverkstjenester 

i hovedkommunikasjonsrom. Anskaffelsesprosessen av ny nettverksløsning er påbegynt i henhold til 

byggeprosjektets fremdriftsplaner. 

Anskaffelse av nettverksløsning for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet har strategisk 

betydning for Sykehuspartner HF, sett i lys av målsetning om standardisering på en regional 

nettverksløsning. Med utgangspunkt i det overnevnt har følgende alternativer for anskaffelsen vært 

vurdert:  

1. Nettverk basert på eksisterende nettverksteknologi og –løsning ved Oslo universitetssykehus 

HF, og anskaffelse av denne løsningen i markedet. 

2. Nettverk basert på nettverksløsning fra prosjekt Modernisering av nett i programmet STIM, 

og anskaffelse av ny løsning i samarbeid med programmet STIM. 

Status og videre plan for nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet og programmet STIM 
Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet har fullført forprosjektfase og er i detaljprosjektering. 

Nettverkstjenester er av byggeprosjektet definert som en fremdriftskritisk leveranse. For kritiske 

leveranser vil det være nødvendig for Sykehuspartner HF å inngå avtale med en ekstern leverandør 

som ivaretar byggeprosjektets kontraktsmekanismer.  

Sykehuspartner HF har utarbeidet en fremdriftsplan for IKT-leveranser basert på overordnet 

prosjektplan fra byggeprosjektet. Etter planen vil leverandør for utrulling av eksisterende nettverk 

være kontrahert mars 2021, og nettverket ferdig testet i desember 2021. Nettverkstjenester vil 

deretter etableres i hovedkommunikasjonsrom for nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet 

mars 2022, og implementeres i bygget frem til mars 2023.  

Alternative nettverksløsninger 

Eksisterende nettverksløsning ved Oslo Universitetssykehus HF  

Anskaffelse og utrulling av eksisterende nettverksløsning minimerer risikoen i byggeprosjektet, da 

dette er en kjent løsning. Ved å bruke eksisterende løsning unngår man absolutte avhengigheter av 

nettverksleveransene mellom byggeprosjektet og programmet STIM. Løsningen vil bli deretter bli 
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supportert og vedlikeholdt gjennom gjeldende livssyklusløp og erstattet med STIM modernisert nett 

i henhold til dette. Livsyklusløpet må også sees i sammenheng med byggeprosjektene Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet som vil ta i bruk løsning fra programmet STIM når disse sykehusene skal tas i 

bruk.  

Rulle ut nettverksløsning i tråd med modernisert nett tatt frem av programmet STIM  

Prosjekt Modernisering av nett i STIM programmet er i planleggingsfasen. Det vises til sak 046-2020. 

Prosjektet planlegger med oppstart av en anskaffelse høsten 2020 og med en påfølgende signering 

av kontrakt med leverandør for modernisert nettverksløsning i 2. kvartal 2021. Deretter vil det 

gjennomføres en designfase før løsningen er klar til pilotering tidligst høsten 2021. Planen til STIM 

programmet er at modernisert nett rulles ut til foretakene etter pilotering. 

 
Dersom ny nettverksløsning fra STIM skal benyttes i Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet 

må løsningen være etablert i eksisterende bygningsmasse innen august 2021. Dette følger av 

gjennomføringsprinsippene for styring av IKT i byggeprosjekter, som sier at nye IKT-løsninger, som 

har avhengigheter eller grensesnitt mot leveranser i nytt sykehus, skal innføres og tas i bruk i 

eksisterende sykehus i god tid før innflytting i nytt sykehus.  

Dette viser at leveranser fra programmet STIM ikke samsvarer med byggeprosjektenes krav til 

gjennomføringsprinsipper. Ny nettverksløsning vil ikke være etablert i eksisterende bygg innen 

august 2021. En lemping på prinsippene og en tidlig ibruktagelse av ny nettverksløsning medfører 

risiko for feil og mangler, som kan føre til økte kostnader og forsinkelse i leveransen. En eventuell 

fremskynding av anskaffelser og løsninger for modernisert nettverk i programmet STIM introduserer 

en avhengighet som medfører høy risiko for leveransene til byggeprosjektet nytt klinikk – og 

protonbygg Radiumhospitalet. 

Oppsummering 

Samhandlingsmodell og ansvarsdeling for IKT-leveranser til prosjektet nytt klinikk – og protonbygg 

Radiumhospitalet er nedfelt i signert hovedavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. 

Sykehuspartner HF vil komme tilbake til styret med en leveranseavtale under hovedavtalen som vil 

formalisere IKT-leveransene til byggeprosjektet. 

Framdriftsplan til prosjekt Modernisert Nett i program STIM ligger så tett opp til fristene for 

byggeprosjektet, at risiko for feil og mangler kan medføre utsatt ibruktakelse og økte kostnader. 

Det vil derfor gjennomføres en anskaffelse av eksisterende nettverksløsning ved Oslo 

Universitetssykehus HF til nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet. Løsningen vil fases ut i 

henhold til produktets livssyklus og sees i sammenheng med byggeprosjektene Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet som vil benytte nettverksløsninger tatt frem av programmet STIM. 

Administrerende direktør vil holde styret orientert om fremdriften i byggeprosjektet.   

 

2. Rekvireringsløsning for testing av Korona  

Sykehuspartner HF iverksatte 12. mars 2020 Grønn beredskap for å håndtere tiltak og leveranser til 
helseforetakene som følge av koronapandemien. En av leveransene er at Sykehuspartner HF har 
utviklet en elektronisk rekvisisjonsløsning for å understøtte og effektivisere prosessen for økt 
testkapasitet i Norge.  

Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF skal øke testkapasiteten for Korona 
i Norge slik at flere personer med relevante symptomer kan testes. Dette vil også gi bedre kunnskap 
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om pandemiens utvikling i befolkningen og dens fordeling geografisk og i ulike grupper av 
befolkningen.  

En av prosessene som i dag foregår manuelt er rekvireringen av prøvetakning for koronavirus (SARS-
CoV-2) fra kommunehelsetjenesten til laboratoriene ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF.  I dag utføres disse rekvireringene på papir fra kommunehelsetjenesten og 
må igjen manuelt føres inn i fagsystemene hos nevnte helseforetak.  

Sykehuspartner HF har i samarbeid med helsepersonell utviklet en ny nettbasert løsning hvor 
helsepersonell i kommunehelsetjenesten kan utføre elektronisk rekvirering av to analyser (SARS-
CoV-2 RNA og SARS-CoV-2 Antistoff) ved de to helseforetakene. Denne løsningen skal digitalisere 
rekvireringen slik at helsepersonell i kommunehelsetjenesten kan benytte en nettbasert løsning for 
elektronisk rekvirering av laboratorieprøver for denne pasientgruppen. Denne nettbaserte løsningen 
vil presentere rekvisisjonene elektronisk i fagsystemene for laboratorium ved Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Denne løsningen er utarbeidet i 
forbindelse med pandemien og vil kun gjelde for Koronatesting mellom kommunehelsetjenesten og 
nevnte foretak.  

Status for løsningen er at den er under pilot og skal etter planen i produksjon før sommer 2020. I et 
nasjonalt samarbeid har Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst delt dokumentasjon og løsningen med 
Helse Midt-IKT, som har hatt samme behov.  

 

3. Norsk Helsenett SF Strategi 2026 - høring 

Sykehuspartner HF mottok 30. april invitasjon til å gi innspill til pågående strategiarbeid i Norsk 
Helsenett SF. Det vises til muntlig orientering til styret i møte 27. mai, og høringsdokumentene er i 
etterkant oversendt styrets medlemmer. 

 

Det har vært dialog med Helse Sør-Øst RHF om utarbeiding av innspill. Det er enighet om at Helse 
Sør-Øst RHF avgir høringsinnspill, og at Sykehuspartner HF gir sine innspill til Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartner HF har deltatt i felles møter med Helse Sør-Øst RHF og Norsk Helsenett SF hvor 
dette har vært tema og oversendt våre forslag til høringsinnspill.  

 

4. Eksterne revisjoner og tilsyn 

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller gjennomført per 10. juni: 

 

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 010-2019 
Jf. sak 072-2019 
Jf. 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 

Løpende, tertialvis Jf. sak 055 og 058 
i 2019 og sak 003 
og 041 i 2020.  
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undersøke hvordan prosjektledere 
har organisert prosjektene for å 
sikre god leveransestyring. 

Sykehuset i 
Østfold HF 

Sykehuset Østfold HF har bedt om 
dokumentasjon fra Sykehuspartner 
HF etter krav i databehandleravtale 
og personvernforordningens 
artikler 28, 30 og 32.  

Pågår 
 

DnV GL Periodisk revisjon i henhold til ISO 
14001:2015 Miljøstyring 

Pågår  

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved 
Sykehuspartner 

 Orientert om 
kommende tilsyn 
i 2021 

 

Oversikt over pågående interne revisjoner ble sist informert om i sak 031-2020. 

 

 


