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1.

Hva saken gjelder

Saken er en oppfølger av sak 48-2016 med følgende vedtak:
1. Styret vedtar forslag til midlertidig løsning IKT-systemstøtte relatert til
a. Basistjenester og operasjonelle tjenester
b. Økonomi, regnskap og lønn/reiseregning ved at det initielt blir en deling mellom
HINAS og avgivende virksomheter
2. Styret slutter seg til overordnet forslag om en fremtidig felles IKT-løsning, men ber om at
konkret avtale blir fremlagt for styret på styremøte i august
3. Styret tar til orientering de alternative forslagene for en langsiktig løsning relatert til økonomi,
regnskap, lønn/reiseregning, og ber om at forslagene utredes videre og fremmes som konkret
forslag til løsning for styret
Prosjektet har nå innledet dialog med Helse Nord IKT om leveranse av felles IKT-løsning for
Sykehusinnkjøp HF (ref. punkt 2 i vedtaket i sak 48-2016). Denne saken er en orientering om status
og videre plan for dette arbeidet.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Helse Nord IKT (HNIKT) har startet arbeidet med å fastlegge en plan for utredning, beslutning og
implementering av endelig løsning for IKT i Sykehusinnkjøp HF. Parallelt med dette jobber prosjektet
ved Arbeidsstrøm 1 med en beskrivelse av Sykehusinnkjøp HF sine behov knyttet til langsiktig løsning
som utgangspunkt for videre dialog med HNIKT. Arbeidsstrømmen vil ha en aktiv rolle i den videre
dialogen med HNIKT, og det vil samtidig være en tett dialog med ledelsen i Sykehusinnkjøp rundt
dette arbeidet.
HNIKT har vurdert at de har behov for mer informasjon for å kunne levere et løsningsforslag for
langsiktig driftsløsning for Sykehusinnkjøp med kostnadsestimater. Teknisk og funksjonelt finnes det
en rekke mulige modeller for hvordan dette kan løses. HNIKT tror bestemt at det er lite lurt å «hoppe»
på første og beste modell, uten at man har vurdert og avstemt forventninger rundt forhold som
innføringskostnader, nåværende og fremtidige behov, robusthet, teknologiske muligheter, driftsutgifter
etter innføring, muligheter for support, etc.
HNIKT ser derfor for seg å innlede arbeidet med å gjøre en komprimert konseptutreding. I dette ligger
det at man:
1. Avdekker Sykehusinnkjøp sine behov gjennom intervjuer og samtaler med ansatte og ledelse
2. Kartlegger eksisterende maskin- og programvare sammen med Sykehusinnkjøp
3. Vurderer teknologiske muligheter gjennom intervjuer og samtaler med teknologisk personell i
HNIKT
4. Utarbeider en konseptrapport som inneholder en overordnet beskrivelse av 2-4 mulige
driftsløsninger
Konseptrapporten skal inneholde en beskrivelse av fordeler og ulemper med de forskjellige modellene,
samt et overordnet kostnadsbilde for innføring og påfølgende drift i ettertid. Utredningen skal
inneholde en anbefaling av en av de aktuelle modellene. Arbeidet skal også ha en språkføring og et
innhold, som gjør at det kan benyttes som et beslutningsgrunnlag for ledelse eller styre i
Sykehusinnkjøp.
En slik fremgangsmåte er for øvrig i tråd med HNIKT sitt prosjektrammeverk, og de oppfatter at en slik
innfallsvinkel er avgjørende for å lykkes med avstemte forventninger, smidig innføring og en god
driftssituasjon i ettertid. Se figur under
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For å kunne levere relativt raskt, ønsker HNIKT å leie inn en ekstern ressurs til å gjennomføre
utredningen, og de antar intensjonsmessig at en konseptutredning bør kunne foreligge ved utgangen
av oktober 2016. HNIKT vil kunne bistå ved presentasjon av arbeidet for styre eller ledelse i
Sykehusinnkjøp.
Når det gjelder avtale med Helse Nord IKT vil prosjektet ved arbeidsstrøm IKT sikre at det utarbeides
en avtale mellom Sykehusinnkjøp HF og HNIKT knyttet til arbeidet med konseptrapporten. Når
fremtidig løsning er avklart vil det inngås en avtale knyttet til denne.

3.

Anbefaling

Det anbefales at Styret tar saken til orientering og ber om at konseptrapporten med anbefalt langsiktig
løsning for IKT i Sykehusinnkjøp HF legges frem for Styret når denne er levert fra Helse Nord IKT.
Prosjektet vil følge opp at Helse Nord IKT starter arbeidet i henhold til den skisserte prosessen og
tidsplanen presentert i denne saken.

Trykte vedlegg:
 Ingen
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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