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Nr. Orienteringssaker 

1.  Virksomhetsrapport september 

2.  Sykehuspartner overtar administrasjon og utbetaling av driftstilskudd til 
avtalespesialister i Helse Sør-Øst 

3.  Ny regional løsning for fakturaflyt 

4.  Automatisering og robotisering - status 

5.  Innføring av regional samarbeidsplattform 

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

 

1. Virksomhetsrapport september 
Styret vil bli orientert om resultatene på målekortet for september i møtet. 

I september har det vært en økning i alvorlige hendelser, hvorav i alt fire beredskapshendelser. Av 

disse var en med gul og tre med rød beredskap i Sykehuspartner HF. Det er ulike årsaker til 

hendelsene; mangelfullt applikasjonsvedlikehold, endringer knyttet til innføring av nye løsninger fra 

prosjekter, hardware feil, tjenesteoppdateringer og eksterne forhold er årsakene til de fleste 

hendelsene. Åtte hendelser traff flere foretak. Av hendelser på enkeltstående foretak har Oslo 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF flest med i alt sju hendelser hver, resten er fordelt 

på de ulike foretakene. 

Sykehuspartner HF ser alvorlig på økningen, og alle hendelsene gjennomgås og analyseres for å finne 
rotårsak i henhold til etablerte rutiner. Videre kommer Sykehuspartner HF til å gjennomføre en 
ekstern revisjon med fokus på prosessmodenhet og –etterlevelse innen områdene kapasitetsstyring, 
endringskontroll og risikostyring.  

 
2. Sykehuspartner overtar administrasjon og utbetaling av driftstilskudd til avtalespesialister 

i Helse Sør-Øst  
Avtalespesialister er spesialister innen psykologi, psykiatri, samt ulike legespesialiteter. De jobber 

poliklinisk og er selvstendig næringsdrivende innenfor en offentlig finansiering med driftstilskudd fra 

staten. Det er de regionale helseregionene som administrerer hjemlene og utbetaler månedlig 

driftstilskudd. Det er ca. 950 avtalespesialister i Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner HF ved virksomhetsområde HR-, økonomi og regnskapstjenester (HRØR) overtar 

denne administrative tjenesten fra Helse Sør-Øst RHF fra og med 1. januar 2021. Ved å overføre 

oppgavene til Sykehuspartner HF, og bruk av regionalt lønn og personalsystem, vil det sikres en 

bedre systemløsning for å ivareta denne oppgaven. Tilførte arbeidsoppgaver tilsvarer om lag ett 

årsverk i regionale HR tjenester. 

 

3. Ny regional løsning for fakturaflyt  
Økonomidirektørene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og regional systemeier ga 30. september 2020 

klarsignal til å i bruk Eyeshare som ny regional løsning for fakturaflyt. Sykehuspartner HF har 

ansvaret for tjenesten, og er avtalepart med leverandøren. Dette medfører at regionen ikke lenger 

skal bruke en løsning driftet av Sykehuspartner HF, men tar i bruk en standard skybasert tjeneste. 
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Dette begrenser mulighetene for lokale tilpasninger og styrker dermed regional standardisering og 

større grad av automatisering av regionale arbeidsprosesser. 

Sykehuspartner er ett av de første helseforetakene som tar i bruk løsningen med oppstart 1. oktober 

2020. 

 
4. Automatisering og robotisering - status 

Sykehuspartner HF har opprettet et eget Center of Excellence (CoE) for automatisering og 
robotisering, jfr. orientering til styret i sak 082-2019. Arbeidet med etablering er godt i gang og det 
gjennomføres to piloter. En er rettet internt mot Sykehuspartner HF for mer automatisert drift og 
tjenesteproduksjon i Sykehuspartner HF.  Den andre piloten automatiserer repeterbare 
arbeidsoppgaver for klinikere, nærmere bestemt innregistrering av nye tilfeller av prostatakreft til 
det nasjonale kreftregistertet (KREMT).  

  

Av tiltakene det har vært arbeidet med i den interne piloten er en delvis automatisering av 
verdistrømmen for livssyklushåndtering av utvalgte eiendeler. Dette vil gi en bedre kontroll på 
eiendeler og konfigurasjon, samt økt kvalitet ved at menneskelige feil reduseres. Det er også 
gjennomført analyse og automatisering av deler av tjenesteproduksjonen for en spesifikk tjeneste, 
og det er etablert et bibliotek av standardiserte komponenter med formål om gjenbruk og 
automatisering på tvers av tjenesteporteføljen. Samlet er tiltakene beregnet å gi en årlig besparelse 
på anslagsvis 1800-2300 timer.  

 

Den kliniske piloten for innregistrering av nye tilfeller av prostatakreft til det nasjonale 
kreftregistertet (KREMT), henter data fra journalsystemet og legger dem inn i KREMT. Dette 
forventes å øke registreringsgraden i KREMT fra 72% til 99%, samt at ledetid for registrering 
reduseres med inntil fire uker. Erfaringer fra KREMT tyder også på en betydelig forbedret 
datakvalitet ved robotisering av denne prosessen. 

  

Senteret har i øyeblikket følgende «pipeline» av kommende prosjekter:  

• Øke automatiseringsgraden av data for organisasjonsendringer og tilgangsstyring i 
regionen (Rågot-prosjektet)  

• Kundeportalprosjektet – Selvhjelp i kundeportalen som vil automatisere 
gjennomføringen av en utvalgt høyvolum prosess i Sykehuspartner HF brukerservice. 

• Øke automatiseringsgraden for bestillinger av infrastruktur knyttet til 
forskningsmiljøene (Regional IKT for forskning (RIF)) 

 

Innenfor de administrative tjenestene pågår også automatiseringsprosjekter sammen med 
systemleverandør for å frigjøre tid i helseforetakene og i Sykehuspartner HF forvaltning. 

• Redusere manuelle oppgaver for lokale HR staber knyttet til automatisk avslutning 
av inaktive arbeidsforhold. Dette bidrar også til å styrke datakvaliteten. 

• Etablert regional arbeidsgruppe som skal forenkle og automatisere arbeidsprosesser 
i helseforetakene i forbindelse med fratredelser. 

• Økt automatisering av rapporteringen til pensjonskasser, som bidrar til redusert 
behov for manuell saksbehandling i Sykehuspartner HF. 

• Økt automatisering av manuell refusjonssaksbehandling knyttet til 
sykepengerefusjoner fra NAV. 
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5. Innføring av regional samarbeidsplattform 

Helse Sør-Øst RHF la i april 2020 et korona-prioritert leveranseoppdrag til Sykehuspartner HF 
vedrørende behov for en løsning for å forbedre og effektivisere samarbeidet i det regionale 
læringsnettverket for å sikre regional intensivopplæring og LIS-legeutdanning.  

Alle helseforetakene har etterfølgende meldt inn behov for bedre enhetlig og sammenhengende 
samarbeids- og samhandlingsverktøy, noe som har blitt særlig aksentuert under korona-pandemien.  

Ut fra føringene som er gitt av Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og Sykehuspartner HF er det nå 
etablert et prosjekt med hovedmålsetting å etablere og rulle ut en regional samarbeidsløsning som 
Helse Sør-Øst sin sentrale plattform for samhandling og kommunikasjon mellom regionenes ansatte 
og samarbeidsparter utenfor Helse Sør-Øst. 

Alle løsninger av varig karakter som er iverksatt som koronaprioriterte leveranseoppdrag er i samråd 
med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene innført med den forutsetning at løsningene etableres 
som tjenester i Sykehuspartner HF, rigget for robust og sikker skalering i regionen. Dette gjelder også 
for innføringen av den nye regionale samarbeidsløsningen. 

Sykehuspartner HF tok 6. oktober 2020 en beslutning om oppstart av planleggingsfasen for 
prosjektet (BP2 iht. prosjektmetodikk for Helse Sør-Øst). Planleggingsfasen løper oktober - desember 
2020, hvoretter det legges opp til gjennomføring og avslutning gjennom hele 2021. 
Gjennomføringen skal omfatte etablering av tjenesten med forvaltningsorganisasjon, utrulling i 
foretaksgruppen og iverksetting av migrering og sanering av nåværende tjenester som erstattes av 
den nye samarbeidsløsningen. Fra 2022 skal tjenesten være fullt etablert og inngå i tjenestepris og 
arbeidsflatepris. 

 

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

Jf. vedlegg. 
 


