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1.

Hva saken gjelder

Styret godkjente prosjektdirektivet for etableringsprosjekt 2.mai 2016, sak 027-2016. På
styremøtet 30.juni 2016, sak 047-2016 sluttet Styret seg til masterplan for prosjektet, v1.0 og
ba samtidig om at Masterplanen følges opp i hvert styringsgruppemøte.
Det er gjort enkelte justeringer i Masterplanen etter kvalitetssikring og denne saken
presenterer v1.1 av planen.
2.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Masterplanen er styrets ledelsesverktøy, hvor formålet er å sikre at prosjektets og
arbeidsstrømmenes leveranser bidrar til å sikre en vellykket etablering av Sykehusinnkjøp HF.
I tillegg er den et grunnlag for å sikre en helhetlig og effektiv styring, samt være et
beslutningsgrunnlag for å prioritering. Videre er masterplanen prosjektkontorets
arbeidsverktøy for planlegge, styre og kvalitetssikre leveransene i de ulike arbeidsstrømmene.
Etter revisjon av masterplanen er det gjort følgende overordnede endringer:
• Alle milepæler er nummerert for bedre kontroll og styring
• Det er lagt til enkelte nye milepæler for å sikre at helheten av aktiviteter som skal
gjennomføres i prosjektet er dekket i Masterplanen
• Formulering og dato for enkelte milepæler er endret slik at alle milepæler nå er knyttet
til godkjenning av en leveranse
• Milepæler for virksomhetsoverdragelse fra regionale helseforetak er inkludert i planen
• Milepæl T7 Leieavtaler i arbeidsstrøm 4 er tatt ut, dette håndteres som en del av
gjennomføring av virksomhetsoverdragelse
Gjennom oppdatering av masterplanen til v1.1 er det identifisert ytterligere tiltak for å sikre
helhet i planverket og god rapportering fra arbeidsstrømmene:
• Det er et behov for å sikre at alle involverte har en felles forståelse av innhold i noen
av arbeidspakkene
• Arbeid med sentrale avhengigheter mellom arbeidspakker vil fortsette og det vil sikres
at alle avhengigheter er gjenspeilet i aktivitetsplaner for relevante arbeidsstrømmer
• Det vil utarbeides foreløpige agendaer for alle prosjektgruppemøter og Styremøter for
resten av året for å sikre god prosess for involvering, kvalitetssikring og godkjenning
av alle leveranser
I forbindelse med oppstart av regionale prosjekter (se sak 67-2016) vil det avklares om
milepæler og oppgaver for arbeidsstrøm 5: Nasjonal samordning av regionale prosjekt bør
justeres.
Den samlede milepælsplanen v1.1 er vedlagt.
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Prosessen for oppdatering av masterplanen har vært som følger:
• Nasjonalt prosjektkontor utarbeidet et utkast til revidering av masterplanen
• Justeringer ble gjennomgått i møte med prosjektgruppen torsdag 19.august
3.

Anbefaling

Det anbefales at styret godkjenner masterplanen v1.1. På hvert styremøte fremover vil det
være en rapportering fra prosjektet til styret på fremdrift, risiko, økonomi og evt.
omfangsendringer.

Trykte vedlegg:
 Masterplan 2016 – v. 1.1
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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