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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 24. oktober 2019 

 
 
 
SAK NR 072-2019 
 
 
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 17. oktober 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Revisjoner (unntatt offentlighet) 

Vedlegg 2: Innføring kryptert stamnett – program STIM (unntatt offentlighet) 

Vedlegg 3: Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler samt 
gjenbruk (unntatt offentlighet) 
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Nr. Orienteringssaker 

1.  Organisasjon  

2.  Media 

3.  Revisjoner og tilsyn (unntatt offentlighet) 
4.  Innføring kryptert stamnett (unntatt offentlighet) 

5.  Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler samt 
gjenbruk (unntatt offentlighet) 

  

1. Organisasjon 

Reorganisering av virksomhetsområde 

Det vises til sak 055-2019 av 3. september og sak 063-2019 av 24. september hvor det 
fremgikk at administrerende direktør foreslår at virksomhetsområdene Prosjekttjenester og 
Portefølje-, arkitektur- og leverandørstyring slås sammen.  

Risikovurdering knyttet til sikker og stabil drift og i forhold til det fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljøet er gjennomført og viser ingen høye risikoer.  

Drøftingsmøte er gjennomført, og tillitsvalgte støtter foreslått endring. Ledergruppa vil på 
bakgrunn av dette behandle sammenslåingen i ledermøte i forkant av planlagt 
gjennomføring av organisasjonsendringen 1. november.  

2. Media  
Artikkel i Adresseavisen ifm en temaserie om brukernavn/passord på avveie 
Adresseavisen har lenge jobbet med et større prosjekt der de tar opp utfordringer med 
passordsikkerhet på samfunnsmessig nivå, og der hovedfokus er på de potensielle skadene 
dette kan gjøre på enkeltmennesker. Saken er ikke spesielt rettet mot helsesektoren men 
har et bredt nedslagsfelt. Avisen har lovlig innhentet databaser med passordlekkasjer fra 
offentlig tilgjengelige tjenester (som f.eks. Facebook og LinkedIn). Det understrekes at 
passordlekkasjene ikke har skjedd fra Sykehuspartner HF eller andre foretak i Helse Sør-
Øst, men gjennom at ansatte har benyttet samme passord og/eller brukernavn som benyttes 
på jobb som påloggingsinformasjon i privat regi på eksempelvis Facebook eller andre 
nettbaserte tjenester. 
 
Sykehuspartner HF fikk medio september forespørsel om vi kunne motta og gjennomgå 
drøyt 1 600 brukernavn/passord med domener fra foretak i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner 
HF jobber kontinuerlig med å gjøre tilsvarende sjekker, og valgte å være åpne og 
samarbeide med avisen, noe som ble satt pris på. Resultatet var som følger: 
 
- 42,5 % av kontoene vi mottok er stengt eller slettet pga. opphørt arbeidsforhold (689 av 

totalt 1 621 kontoer). 
- 0,12 % av kontoene hadde en aktiv kombinasjon av brukernavn og passord (dvs. 2 av 1 

621).  
 
I tillegg til å melde tilbake ovenstående resultat til avisen, har Sykehuspartner HF gitt 
generelle kommentarer om at avisen tar opp et viktig tema som vi ønsker å bidra til. Dette er 
en problemstilling Sykehuspartner HF tar alvorlig og dette er noe Helse Sør-Øst jobber 
kontinuerlig med.  
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3. Revisjoner og tilsyn  

Det er ikke varslet nye revisjoner/tilsyn eller avsluttet pågående revisjoner/tilsyn per 
september, jf. vedlegg 1 (unntatt offentlighet) for utdypende informasjon. 

 
 

4. Innføring kryptert stamnett (unntatt offentlighet) 

Jf. vedlegg 2. 

 

 

5. Status leverandørstyring, fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler samt 
gjenbruk (unntatt offentlighet) 

Jf. vedlegg 3.  


