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1. Ytelsesutfordringer i kurveløsningen 

Det har periodevis vært utfordringer knyttet til tregheter i kurveløsningen siden den første 

installasjonen i Helse Sør-Øst.  

 

Kurveløsningen innføres som et regionalt styrt prosjekt, og det er høye krav til fremdrift og 

utrulling. Sykehuspartner HF har, i tett samarbeid med leverandør, arbeidet for å 

optimalisere infrastrukturen rundt kurveløsningen for at brukerne skal ha akseptabel ytelse. 

Utfordringene er sammensatte og er knyttet til systemets arkitektur.  

 

Oslo universitetssykehus HF har i perioder slitt med tregheter. Sist i vår, men det har fungert 

bedre gjennom sommeren etter noe optimalisering fra Sykehuspartner HF og leverandør. Nå 

på høsten opplever igjen Oslo universitetssykehus HF økende tregheter, og denne 

problemstillingen ble eskalert av Oslo universitetssykehus HF i midten av september.  

 

Sykehuspartner HF har satt opp en plan for å få økt ytelsen som presenteres for Oslo 

universitetssykehus HF. Det organiseres opp et arbeid som vil adressere treghetene 

gjennom fem hovedspor. Leverandør bidrar med feilsøking på applikasjon, men stiller også 

med et overvåking/feilsøkingssystem. Sykehuspartner HF vil også ha et team lokalisert på 

Oslo universitetssykehus HF fremover. 

 

Det er planlagt daglig dialog med Oslo universitetssykehus HF om arbeidet, og det vil 

rapporteres til ledelsen ukentlig. 

 

2. Organisasjon 

 

Kontinuerlig forbedring 
Kontinuerlig forbedring er et prioritert område for Sykehuspartner HF. I oktober starter 

utrulling av LEAN-opplæring, med hvitt beltekurs for alle medarbeidere i virksomhetsområde 

IKT-tjenester (30 min, e-læringsbasert) og gult belte (2 hele dager m/sertifisering) for ledere i 

større deler av virksomheten. Grønt belte (m/sertifisering) vil bli avholdt for utvalgte ledere 

over nyttår. Gjennom denne opplæringen vil Sykehuspartner HF mobilisere medarbeidere i 

enda større grad i arbeidet med kontinuerlig forbedring.  

 

Reorganisering av virksomhetsområde  

Innledning 
Det vises til sak 055-2019 av 3. september 2019 hvor det fremgikk at administrerende 
direktør vil vurdere videre prosess for virksomhetsområdet Prosjekttjenester.   
 
Forslag og prosess – involvering og medvirkning 

Administrerende direktør foreslår at virksomhetsområdene Prosjekttjenester og Portefølje-, 

arkitektur- og leverandørstyring slås sammen. 
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Det er gjennomført informasjons- og involveringsmøter med berørte ledere og ansatte. Det 

er videre avholdt informasjons-/dialogmøter med fagorganisasjonene og det planlegges 

formelt drøftingsmøte i oktober. Selv om formell drøfting ikke er gjennomført, viser foreløpige 

dialoger med tillitsvalgte at de er positive til en endring. De påpeker viktighet av involvering 

og medvirkning, og støtter at fremlagte kommunikasjonsplan vil kunne ivareta dette. 

Det vil bli gjennomført risikovurdering knyttet til sikker og stabil drift og i forhold til det fysiske 

og psykososiale arbeidsmiljøet 19. september. Avhengig av risikobildet vil det eventuelt bli 

utarbeidet tiltak.  

Løsningsforslag  

Forslaget er en innebærer å samle fagmiljøer for prosjekt og utvikling. Fagmiljøene for 

arkitektur, styring og gjennomføring av hele prosjektporteføljen knyttes tettere sammen, i ett 

og samme virksomhetsområde. Tydeliggjøring av ansvar, og det å samle ressurser ved å slå 

sammen viktige fagområder under felles ledelse, mener vi vil bidra til gode prioriteringer og 

effektiv gjennomføring av våre prosjekt og programmer. Leveranseevne i program og 

prosjekt er avgjørende for Sykehuspartner HFs og Helse Sør-Østs utvikling fremover. 

Det er i prosessen bedt om innspill til navn på det sammenslåtte virksomhetsområdet. 

Direktør for Portefølje-, arkitektur- og leverandørstyring, Terje Takle Johnsen, konstitueres i 

nåværende virksomhetsområde Prosjekttjenester når Axel Bull fratrer 27. september og 

inntil 1. november 2019. Han vil da ha ansvar for begge virksomhetsområdene. 

Virkningstidspunkt for sammenslåingen av virksomhetsområdene foreslås til 1. november 

2019.  

 

3. Oppfølging styrevedtak første halvår 2019, fullmaktsaker 

Sykehuspartner HF skal i henhold til Oppdrag og bestilling 2019 oversende noen saker til 
godkjenning i Helse Sør-Øst RHF. Dette inkluderer blant annet fullmaktsaker, jf. s 7 i 
Oppdrag og bestilling 2019:  

2) Sykehuspartner HF gis fullmakt til å gjennomføre investeringer innenfor 20 millioner kroner 
i sum over prosjektets levetid. Prosjektene innenfor disse kategoriene omfatter en stor grad 
av modernisering og utvikling, og prosjekter over 20 millioner kroner skal derfor godkjennes 
av Helse Sør-Øst RHF. Budsjett representerer en reservasjon av likviditet.  

Nedenfor gis status for disse sakene. Det gjøres oppmerksom på at sakene kan ha flere 
vedtakspunkter, og det er angitt hvilket vedtakspunkt oversendelsen til Helse Sør-Øst RHF 
gjelder. 

 

Sak Tittel Aktuelt 
vedtakspunkt 

Status 

006-2019 Godkjenning av rammeavtale for 
lisensavtale (Uoff) 

3 Helse Sør-Øst RHF har 
ferdigbehandlet saken i tråd 
med styrets anbefaling. 

007-2019 Program for standardisering og ikt-
infrastruktur-modernisering (STIM) (saken 
omhandler programplan STIM) 

1 Helse Sør-Øst RHF har gitt positiv 
tilbakemelding, i tråd med 
styrets vedtak. 
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024-2019 Program for standardisering og ikt-
infrastruktur-modernisering (STIM) (Uoff) – 
(saken omhandler mobilitetsplattform og 
regional citrix) 

3 Helse Sør-Øst RHF har gitt positiv 
tilbakemelding, i tråd med 
styrets vedtak. 

033-2019 Godkjenning av prosjekt telekomplattform 
(utrulling fase 1), orientering om arbeidet 
med sikkerhetssone samt avklaring 
finansiering kryptert stamnett (fase 1) 
(STIM) 

3 Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 
Avventer tilbakemelding. 

040-2019 Budsjett 2019 – omdisponering 2 Helse Sør-Øst RHF har gitt positiv 
tilbakemelding, i tråd med 
styrets vedtak. 

041-2019 Prosjekt styrket autentisering – program 
ISOP 

2 Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 
Avventer tilbakemelding. 

Sykehuspartner HF har løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF om de aktuelle sakene.  

I tillegg har styret fattet vedtak om å oversende en oppsummering av følgende sak til Helse 

Sør-Øst RHF: 

043-2019 Leverandørstrategi og bruk av markeder – 
program STIM 

 Oversendt Helse Sør-Øst RHF. 
Saken lukket. 

Denne er oversendt Helse Sør-Øst RHF til informasjon. Det ikke er forutsatt at Helse Sør-
Øst RHF skal svare ut saken, og denne ansees derfor for lukket. 

 

4. Tiltak mot resultatmål 2019 
Tas i møtet 

 

5. Prioriteringer 2020 
Tas i møtet 

 


