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1.

Hva saken gjelder

Styret godkjente prosjektdirektivet for etableringsprosjekt 2.mai 2016, sak 027-2016.
Direktivet synliggjør pågående arbeidsstrømmer. På styremøtet 30.mai 2016, sak 036-2016
etterspurte styret en helhetlig masterplan for arbeidet, hvor leveranser og avhengigheter
fremkommer.
Denne saken presenterer en helhetlig plan for etableringsprosjektet. Det vises, for ordens
skyld, også til sak 046-2016 Statusrapportering, hvor status på fremdrift og risiko
fremkommer, samlet for prosjektet og pr arbeidsstrøm.
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.
Den presenterte masterplanen er en sammenstilling av gjeldende planverk med fokus på 2016.
Noen av arbeidsstrømmene har leveranser i 2017. Alle arbeidsstrømmer har detaljerte planer
som følges opp av prosjektkontoret og nasjonal prosjektgruppe.
Gjennom arbeidet med denne første versjonen av masterplanen er det identifisert noen
forbedringsområder i planverket. Dette er i hovedsak relatert til:
• Ytterligere kvalitetssikring av arbeidsstrømmenes detaljerte planer, og samlet
prioritering.
• Det er et behov for ytterligere nivellere milepæler, arbeidspakker og leveranser
• Det er et behov for å sikre at involverte har en felles forståelse av innhold i noen av
arbeidspakkene
• Milepæler fra regionale prosjekter vil inkluderes synliggjøres når vedtatte regionale
prosjektmandater foreligger.
Nasjonalt prosjektkontor og arbeidsstrømslederne vil jobbe videre med å ytterligere øke
kvaliteten i planverket legge frem en oppdatert versjon 1.1 på neste styremøte 24.august 2016.
Den samlede milepælsplanen er presentert på neste side.
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F1: Forberede og virksomhetsoverdra HINAS og Sykehuspartner
May

Jun

Jul

Aug

Sep

F2: For. og. v.o. fra regionene
Oct

Nov

Dec

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
02.05. Prosjektdirektivet er vedtatt

11.05. Nettside er etablert
08.06. Metodikk for regionale prosjekter er levert
15.06. Risikovurdering for virksomhetsoverdragelse med tiltak er levert
20.06. Fellesfunksjoner og forslag til organisering fra 15.10. er klar til godkjenning
30.06. Masterplan versjon 1.0. er vedtatt
30.06. Kommunikasjonsplan er godkjent
30.06. Midlertidig IKT-løsning er valgt og godkjent
30.06. Driftsleverandør er valgt og godkjent
30.06. Håndbok med retningslinjer og rutiner for avgivende virksomheter er klar til godkjenning
15.08. Tilpassede leieavtaler for lokaler for Sykehuspartner er signert
og avklart for øvrige regioner
01.09. Håndbok for mottakelse av nye medarbeidere i Sykehusinnkjøp HF er klar til godkjenning
01.09. Beskrivelse av regnskapsmessige overføring av HINAS til
Sykehusinnkjøp er klar til verifisering
15.09. Forslag til styringsprinsipper og fullmakter er klar til godkjenning
15.09. Mal til samarbeidsavtale for RHF/HF-tilpasning er
klar til godkjenning
15.09. Tjenestekatalog (standard og spesifikke) til RHF/HF
klar til godkjenning
15.09. Finansieringsmodell og budsjettprinsipper er klar til godkjenning
30.09. Midlertidig IKT-løsning er klar for drift
01.10. Felles prinsipper og rollebeskrivelser for relevante lokale oppgaver
i helseforetakene er utarbeidet og levert
01.10. Nasjonal prosjektmal og metodikk er levert
01.10. Bestillerfunksjonen i helseforetakene er
beskrevet og levert
15.10, HINAS er virksomhetsoverdratt
01.11. Sykehuspartner er virksomhetsoverdratt
31.12. Virksomhetsoverdragelse gjennomført for alle enheter

Arbeidsstrøm 1: IKT og systemstøtte
Arbeidsstrøm 2: Personal og virksomhetsoverdragelse

Milepæler som må plasseres:

Arbeidsstrøm 3: Forretning og organisering

xx.yy. Helse Sør-Øst virksomhetsoverdras

Arbeidsstrøm 4: Tjenester og samhandling fra Sykehusinnkjøp HF

xx.yy. Helse Vest virksomhetsoverdras

Arbeidsstrøm 5: Nasjonal samordning av regionale prosjekter

xx.yy. Helse Midt-Norge virksomhetsoverdras

Nasjonal prosjektledelse

- 5 -Nord virksomhetsoverdras
xx.yy. Helse

31.12. Plan for fremtidig organisering er godkjent
31.12. Plan for implementering av felles arbeidsprosesser i
Sykehusinnkjøp og helseforetakene er godkjent
31.12. Forslag til utviklings- og omstillingsplan i Sykehusinnkjøp
er godkjent
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Avhengigheter mellom arbeidsstrømmer og arbeidspakker er kartlagt og følges nå opp i
koordineringsmøter.
Prosessen for utarbeidelse av masterplanen har vært som følger:
• Nasjonalt prosjektkontor utarbeidet et utkast til masterplan basert på gjeldende
planverk pr 17.juni 2016
• Masterplanen ble gjennomgått med nasjonal prosjektgruppe og arbeidsstrømsledere
20.juni 2016
• Nasjonalt prosjektkontor har utarbeidet endelig masterplan v1.0 etter avklaringsmøter
med arbeidsgruppelederne etter prosjektgruppemøtet 20.juni 2016
3.

Anbefaling

Det anbefales at styret godkjenner masterplanen v1.0. 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. 1.0
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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