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ETABLERING AV BRUKSVILKÅR FOR SYKEHUSPARTNER HF SINE TJENESTER 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner etablering av bruksvilkår og tar foreslått innretting og innhold til etterretning.  
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Gro Jære 
administrerende direktør 

 
 
Trykte vedlegg: 
Vedlegg 1 – Leverandørens bruksvilkår (til nytt Bilag 2 i Tjenesteavtalen) 
 
Utrykte vedlegg: 
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20191219/-

%20%20Foreløpig%20protokoll%20fra%20styremøte%2019.%20desember%202019.pdf 
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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF er Helse Sør-Østs felles tjenesteleverandør og skal sørge for sikker, stabil og 
effektiv drift av IKT-løsninger. Sammen med etablering av en standardisert, modernisert og sikker 
regional IKT-infrastruktur gjennom STIM programmet, har standardisering og sanering av den 
omfattende applikasjonsporteføljen i regionen høy prioritet.  
 
Ved å etablere en samling av bruksvilkår som helseforetakene må etterleve ved bruk av tjenester fra 
Sykehuspartner HF, vil Sykehuspartner HFs rolle og innsats for å etablere, vedlikeholde og 
videreutvikle en standardisert infrastruktur og applikasjonsportefølje styrkes. 
 
Bruksvilkårene skal være et virkemiddel for å unngå unødvendig kompleksitet og risiko for 
foretaksgruppen gjennom å sikre at helseforetakenes bruk av eksisterende IKT-tjenester samt 
helseforetakenes pågående og framtidige anskaffelser av IKT i egen regi, etterlever krav og føringer 
gitt av Sykehuspartner HF. 

2. Hovedpunkter  

2.1 Bruksvilkår – bakgrunn 

Sykehuspartner HF har i dag ansvar for en omfattende, kompleks og delvis utdatert portefølje av 
applikasjonstjenester og infrastrukturtjenester. I sum utgjør dette den vesentligste del av IKT-støtten 
som er tilgjengelig for helseforetakene i pasientbehandlingen.  
 
Sykehuspartner HF vurderer den omfattende og heterogene porteføljen som en driftsmessig risiko og 
noe som kan gi en sikkerhetsmessig risiko. Videre er omfanget og kompleksiteten kostnadsdrivende 
og representerer en budsjettmessig utfordring framover.  
 
For å ivareta en hensiktsmessig utvikling av porteføljen fremover er det for Sykehuspartner HF først 
og fremst behov for å sikre at ikke-funksjonelle krav til IKT samordnes på tvers av helseforetakene i 
regionen.  
 
I tråd med dette vedtok Helse Sør-Øst RHF i sak 107-2019 Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske 
resultatkrav og særskilte krav innen IKT-området følgende (vedtakspunkt 2a):  

Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de 
tjenestene som helseforetakene bruker. 

 

 
I oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene er kravet tatt inn under «regionale føringer», og det 
stilles krav om at helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget 
styre. Dette i tråd med vedtak Helse Sør-Øst RHF, sak 107-2019, vedtakspunkt 2c. 
  
Sykehuspartner HF etablerer bruksvilkårene gjennom et nytt Bilag 2 til Tjenesteavtalen for å sikre 
gyldighet ut over 2020. 

2.2 Bruksvilkår – målbilde 

Ved etablering vil bruksvilkårene (ref. Vedlegg 1 «Leverandørens bruksvilkår») definere krav og 
føringer for helseforetakenes bruk av tjenestene fra Sykehuspartner HF innen områdene:  

 Standardisering 

 Sanering 



 

 Side 3 av 3 

 Vedlikeholdsoppgraderinger 

 Bestillinger til Sykehuspartner HF 

 Leverandøravtaler IKT 
 
Disse vil eksempelvis spesifisere standarder for operativsystemer og databaser for å sikre at disse 
begrenses til vedlikeholdte produkter der Sykehuspartner HF har nødvendig kompetanse og 
ressurser. Videre vektlegges det at helseforetakene aktivt skal bidra til sanering av applikasjoner og 
infrastruktur i henhold til regionale føringer.  
 
Bruksvilkårene vil senere kunne endres av Sykehuspartner HF med en minimum varslingsfrist på 1 
måned. 
  
Ved eventuelle avvik fra bruksvilkårene vil Sykehuspartner HF kunne fravike avtalte kvalitetskrav 
(SLA) for tjenestene og i tillegg fastsette ekstraordinære priser for den aktuelle tjenesten. 
 
Bruksvilkårene kommer for øvrig i tillegg til vedtatte regionale sikkerhetsprinsipper og -krav gitt i 
dokumentet «Sikkerhetsprinsipper og -krav, NO-19».  

2.3 Informasjon og involvering 

Teknologilederne i helseforetakene ble orientert om etablering av bruksvilkårene i møte den 28. mai 
2020. Basert på innspill i møtet ble det gjennomført en dialog med Medisinsk-teknologisk 
virksomhetsområde ved Oslo universitetssykehus HF om bruksvilkårenes omfang og anvendelse 
knyttet til medisinsk-teknisk utstyr, da IKT blir en stadig større del av slike løsninger. 
Teknologilederne ble deretter orientert om en oppdatert versjon av bruksvilkårene den 23. 
september 2020. Orienteringen la til grunn at bruksvilkårene iverksettes gjennom en ny versjon av 
Tjenesteavtalen, og at Sykehuspartner HF fortsetter dialogen med helseforetakene for å etablere en 
praktisk tilnærming til etterlevelse og håndheving av bruksvilkårene.    

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF har sammen med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene stort fokus på 
standardisering og sanering. Standardisering og sanering har driftsmessige fordeler og det vil gi bedre 
informasjonssikkerhet. Standardisering og sanering vil også bidra til at Sykehuspartner HF kan bli en 
mer kostnadseffektiv leverandør av fellestjenester. Administrerende direktør vurderer at felles 
bruksvilkår i regionen vil bidra til en standardisering innen IKT-infrastruktur og applikasjonsportefølje. 
Dette vil over tid redusere kompleksitet og risiko og styrke sikker og stabil drift. Administrerende 
direktør vurderer at bruksvilkårene slik de foreligger vil være et hensiktsmessig startpunkt, og at de 
vil videreutvikles over tid. Dette vil skje i dialog med eier og helseforetakene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner etablering av bruksvilkår og tar foreslått 
innretting og innhold til etterretning. 
 
 
 


