Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehusinnkjøp HF

24. august 2016

SAK NR 060-2016
Statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm pr. august 2016

Forslag til vedtak:
Styret tar status- og risikorapportering pr august 2016 til etterretning, og ber om at prosjektet
arbeider videre med de foreslåtte tiltak for å redusere den totale risikoen i prosjektet.

Oslo, 17. august 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder
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1.

Hva saken gjelder

Denne saken inneholder rapportering på fremdrift og risiko iht. vedtatt prosjektdirektiv for
prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF (27-2016). Det rapporteres på leveranser per
arbeidsstrøm og det presenteres en samlet risikovurdering for prosjektet som helhet, basert på
rapportering av risiko fra arbeidsstrømmene.
I sak 46/2016 ba Styret om en tydeliggjøring av at den viktigste risikoen er manglende
leveranse til sykehusene og at tiltak for å motvirke dette har høyeste prioritet. Dette er
ivaretatt i den oppdaterte risikovurderingen som presenteres (risiko #8).
2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og
risiko, har en gul status (dvs. noen avvik). Arbeidsstrømmene har kommet godt i gang med
arbeidet etter sommerferien. Det pågår løpende avklaringer av forventninger til innhold i
leveranser. Prosjektet vil gjennomføre en felles samling for alle prosjektdeltakere 25.august
med formål å sikre felles forståelse av prosjektets mål og leveransene fra hver enkelt
arbeidsstrøm.
Arbeidsstrømmene rapporterer på fremdrift og risiko bi-ukentlig. Status per 15.august er
rapportert i forhold til Masterplan v1.0 (vedtatt i sak 47-2016, 30.juni). Prosjektkontoret har
bearbeidet masterplanen for å sikre en enhetlig plan for alle arbeidsstrømmer (sak 61/2016).
Etableringsprosjektet følger opp samlet risikobilde og pr arbeidsstrøm løpende.

3.
Anbefaling
Det anbefales at Styret tar status- og risikorapportering pr august 2016 til etterretning.
Prosjektet vil arbeide videre med de foreslåtte tiltak.
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