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1. Operative forhold 

Akershus universitetssykehus HF – arbeid med å sikre sikker, stabil og robust drift  

Styret i Akershus universitetssykehus HF behandlet i styremøte 29. august en 

orienteringssak hvor det ble informert om utfordringer knyttet til driftsstabilitet. Dette var en 

del av en orientering om konsekvens av regionale endringer i forbindelse med 

infrastrukturmodernisering.  

Brukerne opplever at foretakets IKT-løsninger er ustabile, og med til dels store tregheter.  
 
Det er samlet sett iverksatt flere kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene.  

Blant tiltakene er Sykehuspartner HF sin etablering av en dedikert ressurs som har ansvar 

for Sykehuspartner HFs drift ved Akershus universitetssykehus HF, analyser innenfor flere 

områder, økt linjekapasitet og optimalisering av elementer knyttet til DIPS-applikasjonen.  

2.  Organisasjon 

Stillingene som direktør VO Produksjon og direktør for Virksomhetsstyring i Sykehuspartner 
HF er nå besatt.  

Direktør VO Produksjon: Olav Storli Ulvund er utdannet sivilingeniør innen informatikk fra 

NTNU og har siden 2011 vært divisjonsdirektør i DNB.  

Her har han har hatt ansvar for utvikling, forvaltning og drift av konsernets IT-systemer innen 
finansiell styring og rapportering, datavarehus, kundeserviceløsninger og 
kontorstøtteløsninger. I tillegg har han hatt konsernansvar for informasjonssikkerhet, 
anskaffelser, LEAN, facility management og andre fellestjenester.  

Tidligere har Olav åtte års erfaring fra flere lederstillinger innen IT/telekom og anskaffelser i 
Telenor og før det 16 år som konsulent/partner i Accenture med hovedvekt på 
applikasjonsutvikling med tilhørende forvaltning og drift, prosessoptimalisering og 
organisasjonsutvikling. 

Olav tiltrådte stillingen 27. august 

Direktør Virksomhetsstyring: Linda O. Løvaas er utdannet innen helseledelse, 
helseøkonomi og intern revisjon og kommer fra stilling som Avdelingsdirektør økonomi og 
virksomhetsstyring i Utenriksdepartementet.  

Hun har gjennom ulike lederstillinger i det offentlige hatt ansvar for administrative tjenester 
som budsjett, regnskap, personal og juridiske fag samt servicetjenester som IKT og 
kommunikasjon, sentralbord og førstelinje. Hun har omfattende erfaring innen 
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virksomhetsstyring og har arbeidet lenge i grenseflaten administrasjon/politikk. Hun har 
bidratt i og ledet utviklingsprosjekter innen helsesektoren, økonomisk analyse, internkontroll 
og ulike omorganiserings- og endringsprosesser.  

Linda tiltrer stillingen 15. oktober. 

3. Sikkerhetsskolen 

Sikkerhet er et satsingsområde for Sykehuspartner HF, og derfor er Sikkerhetsskolen 

etablert. Målet er å heve kunnskapsnivået og øke antall medarbeidere som kan bekle 

sikkerhetsrelaterte funksjoner eller arbeidsoppgaver innen eget linjeområde. I tillegg 

etableres det et internt trainee-program for å finne og utvikle dyktige og motiverte 

medarbeidere som kan tenke seg å bli en del av avdeling Sikkerhet.   

Sikkerhetsskolen vil høsten 2018 gjennomføres som en pilot med undervisning en dag i 

uken gjennom 12 uker, og med avsluttende eksamen. Blant temaene som dekkes er 

risikostyring, helselovgivning, operativ deteksjon og analyse, i tillegg til Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM) sine sikkerhetsprinsipper. 

Sikkerhetsskolen vil ta inn fem elever i første omgang, og det vurderes å ta inn et nytt kull 

våren 2019. Kandidater som består eksamen får tilbud om deltakelse i videre 

sertifiseringskurs.   

4. Avtale byggeprosjekter i Helse Sør-Øst 

Styret ble i styremøtet 19. juni 2018, sak 050-2018 Sykehuspartner HF sin rolle i 
byggeprosjekter i Helse Sør-Øst, gitt en orientering om kommende og pågående 
byggeprosjekter, samt pågående dialog med Sykehusbygg HF for etablering av en avtale 
som regulerer Sykehuspartner HFs leveranseomfang i byggeprosjekter. 
 
Arbeidet med sikte på å komme frem til en avtale er videreført, og det er utarbeidet et forslag 
til en avtale som regulerer Sykehuspartner HFs leveranseomfang. Sykehuspartner HF vil ha 
dialog med Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF i det videre arbeidet med å ferdigstille 
avtalen. Sykehuspartner HF vil holde styret orientert om det videre arbeidet knyttet til 
byggeprosjektene. 

5. Høring av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan ble de regionale helseforetakene gitt i 

oppdrag å sørge for at det ble laget utviklingsplaner for helseforetakene. Helseforetakene 

ferdigstilte sine utviklingsplaner i mai 2018.  

Utkast til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst ble fremlagt for styret i Helse Sør-

Øst RHF den 14. juni 2018. Planen skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst frem 

mot 2035 og har som mål å fremme: 

 Kvalitet i pasientbehandlingen 

 Bedret helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester 

 Godt arbeidsmiljø for ansatte, og mer tid til pasientbehandling 

 Helsetjenester som er bærekraftige for samfunnet 
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Videre peker planen på fire prioriterte satsningsområder: 

 Bedre bruk av teknologi og nye arbeidsformer – mer brukerstyring 

 Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 

 Redusere uønsket variasjon – samvalg knyttes til uønsket variasjon 

 Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid 

Utkastet til utviklingsplan er nå ute til høring med høringsfrist 15. oktober 2015. Endelig plan 

skal styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018. 

Helse Sør-Øst RHF ber spesielt om innspill på mål, satsningsområder og forslag til ny 

modell for framskrivninger. I tillegg bes det om at høringsinstansene gir innspill på tiltak som 

støtter opp under samarbeid med primærhelsetjenesten og kommunene, samt særskilt 

vurderer områder hvor desentralisering av tjenestetilbudet kan være egnet. 

Sykehuspartner HF er høringsinstans og har til intensjon å avgi en høringsuttalelse.  

6. Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (unntatt offentlighet off.l. 
§23)  

Jfr. vedlegg. 

 

Vedlegg: 

Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (unntatt offentlighet off.l. §23) 


