Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehusinnkjøp HF

30.05.2016

SAK NR 37-2016

Kriterieliste for godkjenning av arbeidsstrømmene
Forslag til vedtak:

Styret er orientert om kriterier for godkjenning av de ulike arbeidsstrømmene.
1. Hva saken gjelder
Styret godkjente i møte 2. mai prosjektdirektivet i versjon 2.0 med de innspill som
fremkom under møte.
Styret ba om at konstituert daglig leder legger frem kriterieliste for godkjenning av de
ulike arbeidsstrømmene til styremøtet 30.05.16
2 Hovedpunkter
Nedenfor er det liste opp kriterier som er relevante i forbindelse med godkjenning av de
ulike arbeidsstrømmene i styret og styringsgruppen.


Oppfylles kravet til målsetning for Arbeidsstrøm og Arbeidspakke?



Er risikovurdering gjennomført og risikoreduserende tiltak identifisert?



Er arbeidsstrøm og prosjektgruppe omforent i vurdering av leveransene?
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Arbeidsstrømmene og Prosjektgruppen har utarbeidet en sjekkliste som vil benyttes før
leveransene oversendes styret og styringsgruppen. Tabellen nedenfor viser sjekklisten.
I det det videre arbeidet kan det komme opp forhold som vil bli lagt til sjekklisten.
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Sjekkliste - Kriterier
Oppfylles kravet til målsetning for
Arbeidsstrøm og Arbeidspakke?
Er løsningen fleksibel mht endringer i
grensesnitt, rammebetingelser mm?
Medfører løsningen noen begrensninger
eller føringer i forhold til fremtidige valg?
Er løsningen i trå med føringer om
kategoristyring, effektuttak, sikkerhet mm?
Er det gjennomført risikovurdering?
Hva er risiko for kvalitetsbrist ved
implementering av ny løsning?
Er det behov for å gjennomføre
risikoreduserende tiltak?
Er løsningen omforent mellom
kunde/leverandør?
Er løsningen definert ut fra et
helhetsperspektiv (dvs. helt frem til
“internkunde” på sykehus)?
Er alle interessenter identifisert og kartlagt?
Er løsningen vurdert opp mot tilsvarende
løsninger i tilsvarende organisasjoner?
Har prosjektgruppen benyttet
spesialisthelsetjenestens spisskompetanse i
arbeidet?
Finnes det kostnadsoverslag for løsningen
og er disse innenfor gitte rammer
(kost/nytte)?

J/N
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Er løsningen utfordret for å unngå
unødvendig kompleksitet (tilstrekkelig
“lean”)?
15 Inneholder løsningen noe som kan komme i
konflikt med tidligere prosjektleveranser?
16 Har det vært store uenigheter blant de som
har vært involvert i arbeidet om deler av
leveransen
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