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IKT Drift for Sykehusinnkjøp HF
Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at et regionalt IKT driftsselskap velges som leverandør til Sykehusinnkjøp
HF og at Helse Nord IKT forespørres først.

Hva saken gjelder
Kjøp av IKT tjenester

Hovedpunkter
Arbeidsstrøm IKT anbefaler at drift av IKT tjenester til Sykehusinnkjøp HF legges til et av de
regionale IKT driftsselskapene. Helse Nord IKT velges grunnet nærhet til hovedkontor og den
erfaringen de har fra etablering og drift av IKT tjenester til Luftambulansetjenesten ANS.
Valget av driftsselskap er midlertidig, for etterfølgende å tildele kontrakt til det IKT
driftsselskapet som kan leverer til best pris og kvalitet. Arbeidsstrømmen har innledet dialog
med Helse Nord IKT om eventuell drift av Sykehusinnkjøp HF. Dersom Helse Nord IKT ikke
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har kapasitet, vil de andre regionale driftsselskapene (Helse Vest IKT, HEMIT og
Sykehuspartner IKT) forespørres.
Ved å kjøpe IKT tjenester direkte fra en av regionenes IKT driftsselskaper, vil vi sikre at
leveransene er på samme tjenestenivå, pris og sikkerhet, som de tjenestene som leveres til
de respektive regioner og helseforetak.
Det er et krav at aktuell driftsleverandør har de nødvendige ressurser for å løse oppdraget.
Dersom Helse Nord IKT ikke har de nødvendige ressurser eller av andre grunner ikke ønsker
å påta seg oppdraget, vil det bli startet dialog med de resterende regioners IKT
driftsselskaper.
Den ambisiøse tidsplanen for prosjektet utgjør en risiko for at nødvendige ressurser ikke er
tilgjengelige til å etablere en kortsiktig plattform for IKT drift. Arbeidsstrømmen ønsker
derfor å foreslå en minimumsløsning for den første tiden etter oppstarten. Dette for at
tidsplanen skal kunne følges. Arbeidsstrøm IKT vil videre arbeide med å definere tre
forskjellige plattformer, en minimums plattform, en kortsiktig plattform og en langsiktig
plattform. Forslag til minimums- og kortsiktig plattform vil bli levert innen tidsfristen i
prosjektplanen som er 15.juni.
Minimumsplattformen vil fungere i en interimsperiode, mens valgte driftsselskap forbereder
og iverksetter den kortsiktige plattformen. Den kortsiktige plattformen fases ut etter hvert
som den langsiktige plattformens komponenter blir implementert.
Anbefaling
Prosjektgruppen og Arbeidsstrømmen anbefaler at IKT drift legges til et regionalt IKT
driftsselskap.
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