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Nr. Orientering 

1.  Foranalyse – overføring av IT- drift fra Sykehusapotekene HF til 
Sykehuspartner HF 

2.  Sikkerhetsmåneden og orientering om datainnbruddet 
3.  Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler 

1. Foranalyse - overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF 

Sykehusapotekene HF har av historiske og praktiske årsaker egen IT-infrastruktur, og har 

frem til nå ivaretatt mye av sin IT-drift med egne ressurser. 

Overordnet er det en vurdering hos Sykehusapotekene HF at teknologien blir mer og mer 

kritisk for driften av foretaket, og det vurderes som et risikoområde å fortsette med egen IT-

drift, gitt begrenset kompetanse og kapasitet i en relativt liten virksomhet. Et tiltakende fokus 

på informasjonssikkerhet, og fare for cyberangrep, tilsier at det er viktig at det benyttes 

tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å sikre seg innen dette feltet. Dette er et av 

områdene som er krevende å ivareta for en liten virksomhet. Med bakgrunn i dette har 

Sykehusapotekene HF tatt initiativ til en foranalyse sammen med Sykehuspartner HF, for å 

gjøre en overordnet vurdering av hvorvidt det er formålstjenlig å igangsette et forprosjekt for 

overføring av Sykehusapotekene HF sine IT-løsninger til Sykehuspartner HF.  

I foranalysen er det pekt på følgende overordnede risikoområder: 
 
• Forringet servicenivå på IT-tjenester 
• Manglende leveranseevne fra Sykehuspartner HF for Sykehusapotekene HF sine 

spesifikke behov 
• Økte IT-driftskostnader for Sykehusapotekene HF 
 
I foranalysen som er gjennomført har det bærende prinsipp for en overføring vært at det 
generelle overføres, mens det spesielle blir værende igjen hos Sykehusapotekene HF. I 
praksis betyr dette at drift av infrastruktur og standardapplikasjoner (som er felles i 
foretaksgruppen) overtas av Sykehuspartner HF, mens IT-løsninger som er spesielle og tett 
på Sykehusapotekene HF sin operative virksomhet beholdes hos Sykehusapotekene HF. 
Detaljene i hva dette innebærer må gås opp i et forprosjekt. 
Resultatet fra et forprosjekt vil i neste rekke være egnet som beslutningsgrunnlag for å ta 

stilling til om, eventuelt når og hvordan IT-driften skal overføres. 

Et skifte til Sykehuspartner HF som IKT-leverandør vil være i tråd med Helse Sør-Øst sin 

IKT-strategi og tidligere styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF om at Sykehuspartner HF skal 

være leverandør av IT-driftstjenester for alle helseforetak i regionen. 

Styret i Sykehusapotekene HF orienteres om saken den 22.10.2018. 

Forprosjektet planlegges startet i november og forventes å kunne gjennomføres innen første 

kvartal 2019. Når det er praktisk å foreta selve overføringen vil avhenge av tilnærming og 

konkretiseringen som gjøres i forprosjektet, og 1.1.2020 kan virke å være et både realistisk 

og hensiktsmessig tidspunkt for en eventuell overføring. Resultatet fra et forprosjekt vil være 

egnet som et beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om og eventuelt når IT driften skal 

overføres. 

Styret vil holdes orientert om saken. 
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2.  Sikkerhetsmåneden og orientering om datainnbruddet 

Sykehuspartner HF bruker mye tid på informasjonssikkerhet, og markerer måneden på flere 

vis. I uke 43 var Sykehuspartner CERT og virksomhetsområdet produksjon på turné på 

lokasjonene og diskuterte datainnbruddet og læringspunkter fra hendelsen. Det vil bli gitt en 

kort orientering om status etter datainnbruddet i møtet.  

Gjennom hele måneden er det oppmerksomhet på sikkerhet på intranettet og 

informasjonsskjermer – med blogger, intranettsaker og holdningskampanjer, samt 

påminnelse om å ta e-læringskursene våre innen informasjonssikkerhet og personvern. 

Første kull på Sikkerhetsskolen, der vi utvikler sikkerhetskompetansen til utvalgte 

medarbeidere, fortsetter med fullt trykk og vi skal snart i gang med påmelding for neste kull 

som skal starte etter nyttår. 

3. Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (unntatt offentlighet off.l. 
§23.1)  

Jfr. vedlegg.  
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Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (unntatt offentlighet off.l. §23.1) 

 


