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Status og risiko i etableringsprosjektet

Forslag til vedtak:
1. Styret tar status- og risikorapportering fra etableringsprosjektet til orientering.
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1.

Hva saken gjelder

Denne saken inneholder rapportering på fremdrift og risiko iht. vedtatt prosjektdirektiv for
prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF (sak 27-2016) og justert milepælsplan vedtatt i
Styringsgruppen 19. september 2016 (sak 22-2016). Det rapporteres overordnet på status
for arbeidsstrømmer og milepæler. Risikomomenter med høyest sannsynlighet og
konsekvens trekkes frem.
2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og
risiko, har grønn status. Løsninger som må være på plass før virksomhetsoverdragelse er nå
klare og opplæring er planlagt. Det jobbes med å opprette og sikre at alle medarbeidere har
nødvendige tilganger til IKT-løsninger fra 1.desember.
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest Innkjøp HF og Helse Midt-Norge gjennomføres
1.desember. Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk og Helse Nord har utsatt
virksomhetsoverdragelse til 1.januar 2017. Helse Sør-Øst har flyttet milepæl for oversikt over
medarbeidere som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp til 15.januar 2017.
Gjennomføring av virksomhetsoverdragelser fra Helse Sør-Øst vil skje etter dette.
Risiko i etableringsprosjektet med tilhørende tiltak følges løpende. Følgende risikomoment 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
(moderat sannsynlighet og alvorlig konsekvens)
 Mangel på ressurser i avgivende enheter til å gjennomføre virksomhetsoverdragelse
kan føre til forsinket virksomhetsoverdragelse (moderat sannsynlighet og alvorlig
konsekvens)
Etableringsprosjektet er nå i gang med å forberede avslutning og overføring av oppgaver til
linjen. Sluttrapport fra prosjektet vil legges frem i styringsgruppemøte primo februar.
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst og leveranse av mal for permanent
samarbeidsavtale med tjenestekatalog vil fra 1.januar 2017 følges opp i linjen i
Sykehusinnkjøp HF.
3.
Anbefaling
Det anbefales at Styret tar informasjon om status i etableringsprosjektet til orientering.

Trykte vedlegg:
 Ingen vedlegg
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