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1.

Hva saken gjelder

Som oppfølging til sak 016/2016
Følgende står i protokollen:

Behov for informasjon fra etableringen av Sykehusinnkjøp HF

Det er behov for å komme ut med lik informasjon på likt tidspunkt. Det er særlig behov for en nettside hvor
styresaker etc. legges ut. Styreleder ber Hinas tilrettelegge for dette og at en egen sak presenteres på neste styremøte.
I utsendelse av styresaker blir det framover tydeliggjort hva som eventuelt skal unntas offentlighet.
Hinas ble gitt oppdraget og det er utført ved kommunikasjonsleder og IKT-avdelingen.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et nasjonalt profilprogram som har ligget til
grunn for utarbeidelse av nettsidene. Profilprogrammet omhandler symbolbruk og navnsetting.
En hovedbegrunnelse for nasjonalt profilprogram er at de regionale helseforetakene,
helseforetakene og felles eide foretak i spesialisthelsetjenesten bør ha en enhetlig profilering.
Dette har informasjonsverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidsparter, og signaliserer
en offentlig eid, finansiert og sammenhengende spesialisthelsetjeneste. I tillegg synliggjør en
enhetlig profilering en felles identitet og tilhørighet for spesialisthelsetjenesten.
Det har de siste 2, 5 årene vært jobbet med et nasjonalt prosjekt for å sikre at
spesialisthelsetjenesten i Norge er på en felles nettløsning. Prosjektet heter “ Felles nettløsning
for spesialisthelsetjenesten”. Alle fire helseregionene skal samordnes på “Helsenorgeplattformen”. Innen året er omme skal alle helseforetakene være over på ny, felles nettløsning.
Helse Midt-Norge har lansert, Helse Nord er neste region som tar i bruk løsningen, deretter
følger Helse Vest og til slutt Helse Sør-Øst med lansering 1. november.
Alle felleseide foretak skal også over på denne plattformen, men i og med at dette arbeidet pågår
nå, så har det ikke vært mulig å få Sykehusinnkjøp HF inn på denne portalen fra oppstart av
foretaket. Som en mellomløsning har man derfor valgt å etablere nettsidene på en stabil, men
midlertidig plattform. Løsningen kan løpende tilpasses etter behov, men er i utgangspunktet
etablert med grunnleggende menyer og muligheter for å publisere nyheter, styredokumenter og
generell informasjon om selskapet. På sikt skal også Sykehusinnkjøp inn på «Helsenorgeplattformen». Tidsperspektivet for dette er noe uklart, men man avventer fortsatt
Helsedirektoratet i forhold til tidspunkt for dette. Nettsidene til Sykehusinnkjøp HF bør på sikt
også inneholde informasjon om aktivitetene i selskapet utover styreaktivitet.
Nettsidene vil bli forholdsvis statiske i starten i mangel på ansatte i foretaket. Det vil bli prioritert
å legge ut styresaker og protokoller, og øvrige nyheter. Ansvarlig for nettsidene vil være konst.
daglig leder med støtte fra HINAS v/ kommunikasjonsleder. I den foreslåtte løsningen ligger det
også muligheter for å abonnere på nyheter, og det foreslås at alle styremøter, samt annen aktuell
informasjon legges som nyhetssaker. På den måten kan alle interessenter på e-post få fortløpende
informasjon som publiseres.
Den valgte plattformen er for øvrig fleksibel nok til å bygge videre på dersom det tar lengre tid å
etablere nettsider på Helsenorgeplattformen.
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Logo og profil
Som tidligere beskrevet i sak 015/2016 har Melkeveien AS blitt brukt til å utvikle logo etter
gjeldende profilprogram for spesialisthelsetjenesten. Denne er brukt på nettsidene.
3.

Anbefaling

Styret tar saken til orientering
Utrykte vedlegg:
 Nettside: www.sykehusinnkjop.no
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