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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 på status for hver
arbeidsstrøm og per milepæl. Videre presenteres en samlet risikovurdering for prosjektet.
2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og
risiko, har en gul status.
Prosjektet har fokus på aktiviteter som må være på plass før hver virksomhetsoverdragelse,
herunder sjekkliste for de tiltak som må ha blitt gjennomført for at man skal være trygg på en
god oppstart i Sykehusinnkjøp HF, felles løsning for lønn og reiseregning fra
Sykehuspartner, avtale om pensjonsordning og forsikring samt felles IKT-løsninger for
Sykehusinnkjøp HF. Felles IKT-løsninger er noe forsinket og dette er bakgrunnen for at
prosjektet samlet rapporterer gul status. Det er iverksatt tiltak for å sikre at alle løsninger
kommer på plass til første virksomhetsoverdragelse.
Status fra regionale prosjekter er innhentet per 17.oktober. Regionale prosjekter jobber nå
med kartlegging og beslutning om funksjonsdeling. På nåværende tidspunkt synes det å
være noen forskjeller på hvordan regionene ser på dette, men det er en god dialog mellom
de regionale prosjektene og Sykehusinnkjøp HF rundt dette. Helse Vest og Helse Midt-Norge
er fortsatt i henhold til plan for virksomhetsoverdragelse. Helse Sør-Øst er forsinket i både
kartlegging og avklaring av funksjonsdeling, men vil ha oversikt klar 31.desember over hvem
som skal virksomhetsoverdras. Helse Nord rapporterer 28.oktober at det regionale
helseforetaket skal virksomhetsoverdra ressurser den 17. november. Helseforetakene skal
virksomhetsoverdra sine ressurser 15.desember, men omfanget er ennå ikke avklart.
Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF
1.desember og er i rute til dette. HINAS virksomhetsoverdras formelt 1.november, prosessen
er i rute.
Risiko i etableringsprosjektet med tilhørende tiltak følges løpende. Følgende risikomoment er
vurdert med høyest sannsynlighet og konsekvens:
 Misforhold mellom oppgaver, ressurser og finansiering i forkant av
virksomhetsoverdragelse kan føre til at virksomhetsoverdragelse må forsinkes inntil
dette er avklart
 Ulik oppfatning i regionene om funksjonsdeling mellom Sykehusinnkjøp HF og
RHF/HF kan føre til forsinket virksomhetsoverdragelse og lavere måloppnåelse i
Sykehusinnkjøp HF
Etableringsprosjektet følger opp samlet fremdrift og risikobilde pr arbeidsstrøm løpene.
3.
Anbefaling
Det anbefales at Styret tar informasjon om status i etableringsprosjektet til orientering.

Trykte vedlegg:
 Ingen vedlegg
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