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Nr. Orienteringssaker 

1.  Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

2.  Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 

3.  Reorganisering av stabs- og virksomhetsområder i Sykehuspartner HF 

4.  Status standardisering og sanering   

5.  Status prosjekt Windows10  

6.  Saker til oppfølging etter styremøter 

 
1. Utvalgte leveranser og resultater i perioden 

Administrerende direktør vil i styremøtet orientert styret om utvalgte leveranser og resultater som 
er oppnådd i perioden. Dette som en fast del av administrerende direktørs orienteringer. 
 

2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst RHF 
Vedlagt følger foreløpig protokoll fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 22. april og 7. mai 2021.  
 

3. Reorganisering av stabs- og virksomhetsområder i Sykehuspartner HF 
Det er vedtatt strategisk målbilde for Sykehuspartner HF for 2025, og det arbeides med å 
implementere ny kjernevirksomhet og kjernekompetanse jf. styresak 008-2021. Sykehuspartner HF 
må løpende tilpasse organiseringen for å nå vedtatte mål og strategier, og har derfor igangsatt en 
prosess for tydeliggjøring av ansvar, roller og tilpasning av organisasjonen og 
organisasjonsstrukturen. Prosessen startet medio mai og vil etter planen pågå frem til beslutning 
medio/slutten av juni 2021 og implementeres sensommer/høsten 2021.  
 
Det er gjennomført informasjonsmøter og involveringsmøter med berørte ledere og ansatte i 
berørte stabs- og virksomhetsområder. Det er avholdt informasjons-/dialogmøter med 
fagorganisasjonene og det er planlagt drøftingsmøte i juni.  
 
Følgende endringer vurderes:  
 
Etablere arkitektur og teknologiområdet som eget virksomhetsområde. 
Det vil si å samle ansvar i CTO-rollen og avdeling Arkitekturstyring inn i nytt virksomhetsområde; 
Teknologi og arkitekturstyring. Rollen som Chief Technical Officer (CTO) ble etablert i oktober 2020, 
og ble lagt til stillingen som avdelingsleder arkitektur. Hensikt med tilsetting i denne rollen var å få 
en tydeliggjøring av det øverste faglige ansvaret for teknologi og å øke kompetansen om teknologi 
inn i strategiske diskusjoner. CTO deltar også i administrerende direktørs ledergruppe på relevante 
saker. Ny organisering vil ytterligere tydeliggjøre Sykehuspartner HFs posisjon og kompetanse innen 
teknologi og arkitektur i Helse Sør-Øst. Internt vil endringen tydeliggjøre det øverste faglige ansvaret 
for teknologi og arkitektur og bidra til å øke kompetansen innen området i ledergruppen. Videre vil 
kontrollspennet for virksomhetsområdet prosjekt- og leverandørstyring reduseres, som gir mer 
ledelseskapasitet til å følge opp leveranser til nye Sykehusbygg.  
 
 
Sammenslåing av stabsområdene Økonomi og administrasjon og Virksomhetsstyring. 
Stabene består av fagområdene økonomi- og virksomhetsstyring, sikkerhet, administrasjon, kvalitet, 
juridisk og kommunikasjon. Det vurderes å være synergier i å få samlet eierskap til prosesser som er 
nært knyttet til hverandre i stab, og samle ansvaret for oppgaver som p.t. ligger i henholdsvis 
økonomi og virksomhetsstyring under en felles leder. Dette gjelder oppgaver som bl.a. mål- og 
resultatstyring, utarbeidelse av styringsdata, økonomisk langtidsplan, utarbeidelse av årlig melding 
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og årsberetning, ledelsens gjennomgang av styringssystemet og områder som 
virksomhetsrapportering og ved utarbeidelse av styresaker.  
 
 

4. Status standardisering og sanering  
Styret ble i sak 018-2021 administrerende direktørs orienteringer til styremøtet 17. mars, orientert 
om innretning og omfang for arbeidet med standardisering sanering. Sykehuspartner HF rapporterer 
jevnlig til regionalt porteføljestyre på fremdriften i arbeidet, og siste statusrapport vil bli inkludert 
som et fast punkt i administrerende direktørs orienteringer fremover.  
 
Status for sanering av unike applikasjoner pr utgangen av april 2021: 

 

Oversikten over status er noe endret fra foregående rapportering. Baseline 2020 er endret fra 2091 
unike applikasjoner til 1948 etter ny gjennomgang av datagrunnlaget. I tillegg til antall sanerte unike 
applikasjoner vises antall nye unike applikasjoner i perioden. Samlet vil dette gir et mer korrekt bilde 
av sanerte den totale endringen i applikasjoner. 
 
For nye applikasjoner vurderer Sykehuspartner HF i et «tidligmøte» helseforetakenes behov opp mot 
eksisterende portefølje for å i størst mulig grad unngå at det innføres nye unike applikasjoner.  
Sykehuspartner HFs vurdering er at om lag 90% av saneringskandidatene for unike applikasjoner nå 
er gjennomgått. Potensialet for videre sanering uten erstatning er dermed relativt lavt. Arbeidet vil  
dreies mot standardisering som vil bli mer krevende å gjennomføre. 
 

Arbeidet er brutt ned i arbeidspakker som omtales som sprinter. Sykehuspartner HF vil gjennomgå 
tidligere sprinter for å følge opp saneringskandidater som ikke er svart ut og/eller endelig avklart. 
For kommende periode er det følgende sprinter som er under arbeid: 

 

Sprint Beskrivelse Status/plan 

7 IT for IT porteføljen Under arbeid -  Sendes helseforetakene 28. mai 

med svarfrist 14. juni. Antall saneringskandidater 

utgjør 108 unike applikasjoner. 
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8 «Restpulje» - saneringskandidater (61) og 

øvrige applikasjoner (157) som skal sjekkes 

om de er i bruk 

Under arbeid –  Sendt til helseforetakene 12. mai 

med svarfrist 31. mai. 

 
Standardisering – Sykehuspartner HF ved 

tjenesteporteføljeansvarlige (TPA) vurderer 

omfang og potensiale 

Under arbeid – gjennomgås i Sykehuspartner HF før 

videre plan legges. Tar utgangspunkt i tidligere 

identifiserte fokusområder og «funn» i forbindelse 

med arbeidet med saneringskandidater. 

 

 
5. Status prosjekt Windows10 

Prosjekt Windows10 har god fremdrift, og nedenfor vises status per 25. mai 2021.  
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6. Saker til oppfølging etter styremøter  
Oversikten blir oppdatert for hvert styremøte. Oppfølgingspunkter som er rapportert som fulgt opp 
tas ut av listen i påfølgende rapportering, i tillegg tas oppfølgingspunkter som er satt opp i årsplanen 
ut av listen.  
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Sak (nr – tittel – dato 
styremøte) 

Oppfølging Tiltak Status 

061-2020 
Orientering om dataangrep 
mot Sykehuset Innlandet HF 
28. august 2020 

Videre ber styret om at det 
gjennomføres en vurdering 
av om det er behov for å 
tydeliggjøre roller og ansvar 
for applikasjoner som driftes 
av helseforetakene. 

 På bakgrunn av hendelsen 
har Sykehuspartner HF fulgt 
opp sitt ansvar innen 
informasjonssikkerhet, 
blant annet gjennom sikring 
av internetteksponerte 
tjenester.  
Sykehuspartner HF arbeider 
med å gjennomgå 
tjenestekatalogen for å 
sikre tydelig og omforent 
forståelse av 
ansvarsfordelingen mellom 
helseforetakene og 
Sykehuspartner HF og 
internt i Sykehuspartner 
HF. 

091-2020 
Regional telekomplattform, 
gjennomføring av fase 3.2.2 
9. desember 2020 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 
 

 Godkjent i brev av 23. april 
fra Helse Sør-Øst RHF. 
Helse Sør-Øst RHF viser i 
brevet til at kostnadene for 
selve terminalene/ 
telefonapparatene skal 
dekkes av helseforetakenes 
egne lokale IKT -
investeringer, og det 
tildeles derfor ikke 
investeringslikviditet til 
Sykehuspartner HF for disse 
anskaffelsene. Dette 
beløpet, estimert til 15,7 
MNOK og er således ikke 
inkludert i prosjektrammen. 
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Sak (nr – tittel – dato 
styremøte) 

Oppfølging Tiltak Status 

005-2021  
Virksomhetsrapport 
november og 3. tertial 2020 
inkludert risikovurdering 
3. februar 2021 

Styret ba om at 
administrasjonen kommer 
tilbake med orientering om 
følgende tema: 
· Automatisering/ 
effektivisering 
· Løsningsdesign og ROS 
· MTU leveranser 

 Administrerende direktør 
vil komme tilbake til styret 
med en orientering. 

008-2021  
Strategisk målbilde 2025, 
kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 
3. februar 2021 

Saken oversendes Helse Sør-
Øst RHF for videre 
behandling, jfr oppdrag og 
bestilling 2020. 
 
Styret ba om å bli holdt 
orientert om 
implementeringen. 

 Godkjent i styret i Helse 
Sør-Øst RHF i møte 22. 
april, sak 050-2021 
Sykehuspartner HF, 
kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 

021-2021 
Innspill til økonomisk 
langtidsplan Sykehuspartner 
HF 2022 – 2025 
17. mars 2021 

Styret ber om at dokumentet 
oversendes eier. 
Styret er opptatt av behovet 
for stor grad av 
effektivisering og 
produktivitetsvekst i 
Sykehuspartner, samt at 
foretaksgruppen oppnår 
målene i arbeidet med 
standardisering og sanering.  

 Dokumentet er oversendt 
Helse Sør-Øst RHF. 
Administrerende direktør 
vil holde styret orientert 
om områdene 
effektivisering, 
produktivitetsvekst og 
standardisering og sanering 
gjennom den ordinære 
virksomhetsrapporten, 
forslag til budsjett 2022 og 
egne saker ved behov. 
 

030-2021 
Administrerende direktørs 
orienteringer 
21. april 2021 

Styret merker seg behovet 
for å styrke rapporteringen 
på leveranseområdet, og 
slutter seg til forslaget fra 
administrerende direktør om 
å ta andelen leveranser 
levert innen første avtale 
dato med kunden inn i 
målekortet. 

 Er tatt inn i 
virksomhetsrapporten, jfr 
sak 047-2021 

SAK 032-2021  
Prosjekt Felles plattform trinn 
1 – gjennomføring av andre 
faser (BP3.2) 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 
Styret ber om en orientering 
om estimeringsmodellen for 
prosjektene. 

 Søknad oversendt Helse 
Sør-Øst RHF. 
Administrerende direktør 
vil komme tilbake til styret 
med en orientering om 
estimeringsmodellen. 
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SAK 033-2021  
Prosjekt Modernisering av 
nett – utvidelse av omfang og 
rammer 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Søknad oversend Helse Sør-
Øst RHF. 

SAK 034-2021  
Prosjekt Trådløst nett – 
endring av prosjektomfang 
21. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør fremlegge plan for 
det resterende arbeidet som 
en del av prosjekt Trådløst 
nett fase II. 

 Sak legges frem for styret i 
møte 30. august 2021. 

037-2021  
Felles regional plattform – 
temasak 
21. april 2021 

Styret vil følge utviklingen 
videre. 

 Følges opp i tråd med 
kommentarene i møtet. 

040-2021  
Oppgradering til Windows 10 
- leveranseplan og 
kostnadsomfang for fase 2 
30. april 2021 

Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for 
finansieringen med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 Saken oversendt Helse Sør-
Øst RHF 

 
 


