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1.

Hva saken gjelder

Denne saken inneholder en oppsummering av status og de viktigste risikoelementene i
prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF.
Styringsgruppen i prosjektet vedtok justert organisering og plan i sak 22-2016 på sitt møte
19.september. Status og risiko vurderes i forhold til denne planen.
2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet rapporterer prosjektet gul status (dvs. noen avvik). Leveranser fra
arbeidsstrømmene nærmer seg ferdigstilling og flere arbeidsstrømmer er nå avsluttet.
Etablering av midlertidig IKT-løsning anses som en kritisk aktivitet og følges opp særskilt.
Alle regionale prosjekter er etablert og status fra det enkelt prosjekt er innhentet. Helse Nord,
Helse Midt-Norge og Helse Vest rapporterer fremdrift i henhold til plan. Helse Sør-Øst melder
forsinkelse og vil ikke nå fastsatt dato for virksomhetsoverdragelse. Etableringsprosjektet har
iverksatt koordineringsaktiviteter for å sikre mest mulig lik gjennomføring av de regionale
prosjektene og vil fortsette tett oppfølging av disse til de avsluttes.
I tillegg til regionale prosjekter går virksomhetsoverdragelse i HINAS og Sykehuspartner som
planlagt. HINAS har meldt 2 dagers forsinkelse (dato for virksomhetsoverdragelse blir
26.oktober).
Prosjektet har de siste ukene jobbet med avklaring av lønn og reise for Sykehusinnkjøp.
Forespørsel om tjenesteleveranse av lønn og reise til Sykehusinnkjøp ble sendt alle
regionale helseforetak 20. september. Henvendelsen er besvart av Helse Sør-Øst
(Sykehuspartner), Helse Vest og Helse Midt-Norge. Administrerende direktør vil nå vurdere
mottatte tilbud.
Risiko i etableringsprosjektet med tilhørende tiltak følges løpende. Følgende risikomomenter
er vurdert med høyest sannsynlighet og konsekvens:
 Prosessen for virksomhetsoverdragelse kan føre til forstyrrelser i løpende
anskaffelser/daglig drift som igjen kan føre til manglende leveranse til sykehusene
 Mangel på ressurser i avgivende enheter til å gjennomføre
virksomhetsoverdragelse kan gi forsinkelse og føre til at de regionale
helseforetakene ikke leverer på oppdrag fra HOD innen fristen
 Få ressurser og lite tilgjengelighet på disse fra de ulike IKT-driftsselskapene til å
klargjøre midlertidig løsning kan forsinke implementeringen
Administrerende direktør vurderer at prosjektet er under god kontroll og at det løpende
iverksettes tiltak for å redusere risiko.
3.
Anbefaling
Det anbefales at Styret tar informasjon om status i etableringsprosjektet til orientering.

Trykte vedlegg:
 Ingen
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