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3.  Lokale datarom 

4.  Status prioriterte utviklingsinitiativ  

5.  Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo 

6.  Endring av styresammensetning - ansattrepresentanter 

7.  Revisjoner og tilsyn 

8.  Status gjenbruk av maskinvare og programvare og fornyelse og anskaffelser av 
leverandøravtaler - unntatt offentlighet  

 

1. Orientering om status Sykehuspartner HF per 2. tertial  

Virksomhetsrapport for 2. tertial og virksomhetsrapport 2. tertial for STIM og ISOP vil bli lagt frem 
for styret til behandling i styremøtet 15. oktober.  Administrerende direktør vil i møtet gi en 
orientering om status per 2. tertial. 

 

2. Dataangrep Sykehuset Innlandet HF 

Administrerende direktør vil i møtet gi styret en status for arbeidet knyttet til dataangrepet mot 
Sykehuset Innlandet HF. 

 
3. Lokale datarom 

Sykehuspartner HF har som målsetting å redusere antall lokale datarom. Lokale datarom har ulike 
funksjoner, og det er vedtatt å sanere to lokale datarom med funksjon sentralt 
hovedkommunikasjonsrom, i løpet av 2020.   

 

Et sentralt hovedkommunikasjonsrom terminerer kabling til/fra område- og byggfordelere, med 
tilhørende nettelektronikk. Normalt vil et sentralt hovedkommunikasjonsrom også inneholde 
servere og utstyr for produksjon av tjenester som konsumeres lokalt og for hele helseforetaket.  
Tilkobling til kjernenett etableres her. For redundans vil det normalt være etablert minst to sentrale 
hovedkommunikasjonsrom per lokasjon.  

 

Med bakgrunn i gjeldende føringer, eksempelvis krav til lokal redundans, er det kun lokasjoner med 
mer enn to sentrale hovedkommunikasjonsrom som er blitt vurdert for sanering i denne omgang. 

Følgende helseforetak har p.t. mer enn to sentrale hovedkommunikasjonsrom (SHKR): 

• OUS – Ullevål (totalt 5 SHKR-rom)  

• SIHF - Gjøvik (totalt 3 SHKR-rom) 

• VVHF – Ringerike (totalt 3 SHKR-rom) 

• SSHF – Kristiansand (totalt 3 SHKR- rom) 

 

Tilnæmingen har vært å flytte over tjenester til annet sentralt hovedkommunikasjonsrom på 
lokasjonen.  

 

Status og plan  

I løpet av 2020 vil Sykehuspartner ha flyttet ut alle sine tjenester fra Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 
og Vestre Viken HF, Ringerike. Helseforetakene vil imidlertid selv fremdeles benytte rommene til sitt 
eget utstyr (MTU-utstyr). 
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Så langt er 50 av totalt 52 tjenester (servere inkl. backup/lagring) sanert eller flyttet over til 
lokasjonens øvrige sentrale hovedkommunikasjonsrom. De resterende tjenestene vil flyttes i løpet 
av november. Det gjenstår noen avklaringer mellom Sykehuspartner HF og de berørte 
helseforetakene vedrørende håndtering av noe kommunikasjonsutstyr, grunnet spredt 
bygningsmasse. Hvis kommunikasjonsutstyret ikke kan flyttes vil rommet redefineres til å være 
kommunikasjonsrom. Et kommunikasjonsrom benyttes for terminering av spredenett og 
byggstamkabel, og inneholder diverse nettelektronikk. I større bygg kan det være aktuelt med ett 
eller flere kommunikasjonsrom per etasje.  

 

Kartlegging av de sentrale hovedkommunikasjonsrommene på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
og Sørlandet sykehus HF, Kristiansand vil starte i november 2020. Sanering av sentrale 
hovedkommunikasjonsrommene ved disse lokasjonene planlegges gjennomført i 2021.  

 
 

4. Status prioriterte utviklingsinitiativ 

Sykehuspartner HF har gjennom 2020 rettet fokus på tre prioriterte utviklingsinitiativ. Dette er 
standardisering og sanering, vi leverer og smart bruk av Sykehuspartner HF. Utviklingsinitiativene 
skal bidra til endring og har tydelige målsettinger og planer. De har høy prioritet i organisasjonen 
blant annet ved at det er satt av tid i administrerende direktørs ledergruppe for rapportering av 
status, koordinering og nødvendige avklaringer. Dette også for å sikre at utviklingsinitiativene er 
godt forankret i linjeorganisasjonen, og sikre samhandling på tvers i organisasjonen. 

 

Utviklingsinitiativet Standardisering og sanering har som oppgave å samordne arbeidet innen dette 
området i Sykehuspartner HF og det er fra januar til medio august tatt ned 174 unike applikasjoner. 
Dette er et positivt resultat, men for å nå målsettingen om 50 % sanering av applikasjonsporteføljen 
på 24 måneder, jobbes det med justeringer i tilnærmingen.  

Dette inkluderer: 

• Regionale føringer for standardisering/sanering må tydeliggjøres 

• Prosesser og roller/ansvar samt organisering av disse må etableres 

• Det må sikres budsjett og ressurser til gjennomføring 

• Forankring internt i Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og hos helseforetakene.  

Administrerende direktør vil orientere mer om status på dette arbeidet i møtet. 

 

Utviklingsinitiativet Vi leverer skal sikre kontroll på forpliktelsene Sykehuspartner HF tar på seg 
gjennom leveranseoppdrag, og har fokus på økt forutsigbarhet og leveranseevne knyttet til disse 
leveranseoppdragene. Etablering av et tverrfaglig leveranseapparat med tilhørende 
prioriteringsteam, er et viktig tiltak som skal bidra til å sikre felles prioritering, styring og smidighet 
av leveranseoppdragene gjennom design- og etableringsfasene, med utgangspunkt i de forpliktede 
leveransene i kundeplan. I tillegg arbeides det blant annet med å ferdigstille rutiner og 
rapporteringsform som skal bidra til å sikre etterlevelse av kundeplan. 

 

I andre halvår vil utviklingsinitiativet fortsatt ha fokus på forutsigbarhet og kundeplaner, blant annet 
gjennom: 

• Følge opp fremdrift knyttet til leveranser på Kundeplan 2020 

• Gjennomgå og vurdere eksisterende bestillinger inn mot arbeidet med Kundeplan 2021 

• Videre arbeid med å operasjonalisere tverrfaglig leveranseapparat 
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Utviklingsinitiativet Smart bruk av Sykehuspartner har som oppgave å beskrive behov for 
kjernekompetanse og -kapasitet i Sykehuspartner HFs organisasjon. Utgangspunktet er tydelighet på 
hva som skal fokuseres, og hvordan Sykehuspartner HF skal ruste seg for å løse oppgavene framover. 
Oppdragsmengden er øker stadig og Sykehuspartners bidrag blir mer kritisk for helseforetakene.   

Det er utarbeidet et utkast til beskrivelse, og det arbeides med å forankre dette og få innspill, blant 
annet i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Dette vil legges frem som egen sak for styret. 

Anbefalt kjernevirksomhet og satsningsområder danner grunnlaget for det videre arbeidet med plan 
for utvikling av kompetanse og kapasitet i egen organisasjon, samt identifisering av områder for 
hensiktsmessig bruk av markedet i verdiskapningen.  

 

5. Samarbeidsavtale Universitetet i Oslo 
Den 25. juni undertegnet Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo og Sykehuspartner HF en 

avtale om kombinerte stillinger innen IT-sikkerhet og IT-arkitektur. Avtalen er en underavtale til 

samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Sykehuspartner HF som ble undertegnet i 

desember 2019. Avtalen medfører at Institutt for Informatikk og Sykehuspartner HF nå går i gang 

med å lyse ut de to kombinerte stillingene som hver vil bestå av en forskerstilling og en 

rådgiverstilling i en 50/50 stillingsbrøk. Annen brøk kan avtales nærmere senere. Det langsiktige 

målet med avtalen er en kombinert fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis/professor) innen 

begge fagområdene. Partene har startet arbeidet med å definerer innhold og innrettingen i 

stillingene mer i detalj. Dette for å sikre at begge parter får den ønskede effekten ut av samarbeidet 

om stillingene, både på kort og lengre sikt.  

 

6. Endring av styresammensetning - ansattrepresentanter 
Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 067-2020, i møte 25. juni i år, å utvide styrene i helseforetakene 

med to eieroppnevnte styremedlemmer. Dette medfører en økning på ett fast ansattvalgt 

styremedlem. 

Virkningsdato vil bli fastsatt i foretaksmøte hvor de nye eieroppnevnte styremedlemmene formelt 

blir oppnevnt. 

For det nye ansattevalgte styremedlemmet vil valg-/funksjonstid være fra dato som vil framgå av 

foretaksprotokollen, og fram til neste ordinære valg for ansattvalgte i styrene. Det vil si fram til og 

med 15. mars 2021. 

Som oppfølging av ovennevnte vedtak anmodet Helse Sør-Øst RHF at de oppnevnte valgstyrene for 

2019-valget for ansattvalgte styremedlemmer for inneværende valgperiode trer i kraft, og foretar 

eventuelt nødvendig supplerende tiltak. Valgstyret for Sykehuspartner HF ble oppnevnt i sak 097-

2018. 

Valgstyret i Sykehuspartner HF har avholdt møte, og har besluttet å ikke gjennomføre 

suppleringsvalg da det ut fra erfaring vurderes at 3 vara er nok frem til nytt valg i mars 2021. Som 

resultat av tidligere turnover og at ett nytt medlem tas opp fra varamedlemmene, er de ansattvalgte 

medlemmer i styret for Sykehuspartner HF fra og med tidspunkt for økning av eieroppnevnte 

styremedlemmer slik:  
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Styremedlemmer: 

1. Nanette Loennechen 

2. Joachim Thode 

3. Brit Harnes 

4. Geir Sandtangen 

 

Varamedlemmer: 

5. Kjersti Gjerde Jacobsen 

6. Per-Kristian Svardal 

7. Terje Myhre 

 

7. Eksterne revisjoner og tilsyn 

Følgende eksterne revisjoner er varslet, pågår eller gjennomført per 9.9.20: 

 

Revisor Mål Status Kommentar 

Riksrevisjonen 
 

Forvaltningsrevisjon om 
helseforetakenes forebygging av 
angrep mot sine IKT-systemer. 
 

Pågår.  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 
undersøke hvordan prosjektledere 
har organisert prosjektene for å 
sikre god leveransestyring. 
 

Pågår fortløpende, 
tertialvis. 
 
Konsernrevisjon er i ferd 
med å endre innretningen. 

Jf. sak 055 og 058 
i 2019 og sak 003 
og 041 i 2020.  

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. Dokumentasjon 
er sendt 
Sykehuset 
Østfold HF. 

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

Gjennomført. Ingen 
vesentlige avvik ble funnet.  
Det ble identifisert tolv 
mindre funn. 
 

Revisjonen er 
lukket. Ingen 
åpne avvik eller 
observasjoner. 

Arkivverket Tilsyn med arkivholdet ved 
Sykehuspartner. 

 Orientert om 
kommende tilsyn 
i 2021. 
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8. Status gjenbruk av maskinvare og programvare og fornyelse og anskaffelser av 
leverandøravtaler - unntatt offentlighet  

Jf. vedlegg. 


