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1. Signering av tjenesteavtaler for 2017
Tjenesteavtalene for 2017 er signert med unntak av tjenesteavtalen for Helse Sør-Øst RHF.
Innholdet i tjenesteavtalen med Helse Sør-Øst RHF er administrativt avklart, og den ligger til
signering hos administrerende direktør.
Utarbeiding av ny Tjenesteavtale for 2018 og fremover går som planlagt.

2. Oslo kommunale legevakt
Deler av legevaktsentralens IKT-verktøy er plassert i datanettverket til Oslo
universitetssykehus HF. I anledning en større oppgradering av Oslo universitetssykehus HF
sin infrastruktur er det nødvendig å finne en ny løsning for Oslo kommunale legevakt
(legevaktsentralen).
Eksisterende løsning driftes av Sykehuspartner HF i dag, og Sykehuspartner HF har mottatt
en forespørsel hvor Oslo kommunale legevakt ber om et tilbud på ny løsning (både
etablering og drift) som etableres på SIKT-plattformen på lik linje med andre kunder.
Det har vært arbeidet med saken en tid og Sykehuspartner HF har i samarbeid med Helse
Sør-Øst RHF vurdert at dette er en formalisering av et eksisterende kundeforhold (ref.
styresak 016-2017). Det arbeides videre med saken i henhold til avtalt plan i samarbeid med
Oslo kommunale legevakt.

3. Forsyningssenteret
Høsten 2017 skal alle helseforetak bytte til nytt forsyningssenter (ref. sak 056-2017).
Arbeidet er organisert i et felles prosjekt mellom Sykehuspartner HF og den nye
leverandøren OneMed Services AS. Prosjektet er nå inne i siste fase. Overordnet er
fremdrift i henhold til plan, og det er samlet sett moderat risiko. Siden sist rapportering er
følgende gjennomført:





IKT akseptansetest er gjennomført og godkjent av prosjektgruppen.
OneMed Service har fått grossisttillatelse fra Statens legemiddelverk (SLV).
Varelager er tilnærmet komplett for driftssetting av første foretak.
Første foretak som blir satt i drift er Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF 2.
oktober, og Sykehuset Østfold HF 9. oktober.

Avhengig av leveransekvalitet til disse tre foretakene i oktober tar styringsgruppa beslutning
om videre utrulling til øvrige foretak 21. oktober.
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4. Mål og budsjett 2018 - prosess
Arbeidet med budsjett for Sykehuspartner HF for 2018 foregår i henhold til følgende plan
høsten 2017:
•

26.09 – Gjennomgang av 1.versjon av budsjett i ledermøte Sykehuspartner HF

•

12.10 – Avklaringsmøte med Helse Sør-Øst RHF med gjennomgang av budsjett 1.
versjon.

•

7.11 – Gjennomgang av budsjett i ledermøtet Sykehuspartner HF

•

November – Gjennomgang av budsjett i styremøtet Sykehuspartner HF

•

24.11 – Internhandel (mellom foretakene i Helse Sør-Øst RHF) ferdig avstemt

•

6.12 – Godkjenne endelig budsjett i styremøte Sykehuspartner HF

Årets budsjettprosess startet i august hvor Sykehuspartner HFs ledelse utformet
overordnede budsjettforutsetninger på basis av budsjettføringer mottatt fra Helse Sør-Øst
RHF. Det er lagt vekt på involvering av ledere på alle nivå både for å øke forståelsen av
budsjettets innhold og sikre at endelig budsjett blir det styringsredskapet det skal være. Det
er avholdt flere budsjettmøter på forskjellige nivåer i organisasjonen.
I november er det planlagt gjennomført budsjettmøter med alle helseforetak. I etterkant av
dette vil det foregå kvalitetssikring og mulig mindre justeringer av de enkelte helseforetaks
sine budsjett for å sikre enighet om budsjettet. Felles for alle møtene er at både
Sykehuspartner HF og helseforetakene skal delta med både IKT- og økonomimedarbeidere.
Sykehuspartner HF har i arbeidet med budsjettet lagt til grunn føringer gitt i Økonomisk
langtidsplan (ØLP) 2018-2021. Eventuelle endringer som følge av statsbudsjettet for 2018 vil
bli innarbeidet. Det foreløpige budsjettet blir fremlagt og drøftet med eier i flere runder. Eier
har gitt krav til innretning og kostnadseffektivisering gjennom brev av 28. august 2017 om
Budsjett og Planprosess.
Utvalgte områder
Standardisering og modernisering
Budsjettet blir som følge av at infrastrukturmoderniseringen er satt i bero utformet uten
budsjettet som ligger til grunn i Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod).
Sykehuspartner HF vil budsjettere med standardisering og moderniseringer av infrastruktur
som foretaket mener er nødvendige for å sikre stabil drift de nærmeste årene uavhengig av
om infrastrukturmoderniseringen foregår innenfor etablert kontrakt eller ikke. Foretakets
driftsinvesteringer vil dermed være inkludert i disse investeringene.
Forsyningssenteret
Forsyningssenteret skifter leverandør av tjenester 1. januar 2018. Forsyningssenteret er
besluttet videreført i Sykehuspartner HF, og leverandøren av tjenestene endres fra Bring AS
til OneMed Services AS. Det vises til orientering om status for overføringen i
driftsorienteringene, punkt 3.
Oppdrags- og bestillingsdokument
Oppdrags- og bestillerdokumentet for 2018 er under utarbeidelse i parallell med budsjettet
og det er dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF i denne prosessen. Det
legges til grunn at Oppdrags- og bestillerdokumentet kan oppfylles innen rammen av
budsjett 2018.
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5. Revisjon
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføre en revisjon i Sykehuspartner HF
relatert til GAT (tids- og ressurssystemet som benyttes av alle foretakene i Helse Sør-Øst),
hvor de skal se på roller og ansvar. Revisjonen inkluderer også undersøkelser hos Helse
Sør-Øst RHF og to helseforetak.
Oslo universitetssykehus HF gjennomfører en revisjon av Sykehuspartner HF sin forvaltning
av egen og underleverandørers tilgang til DIPS ved Oslo universitetssykehus HF. Formålet
med revisjonen er å kontrollere at Sykehuspartner HF som databehandler ivaretar de
regionale og Oslo universitetssykehus HF sine føringer for tilgang til journal for eget
personell, for personell som deltar i regionale prosjekt og for underdatabehandlere til
Sykehuspartner HF. Dokumentasjon og redegjørelse ble oversendt 31. august.
6. Innsynsbegjæringer
Sykehuspartner HF har siden våren 2017 erfart en økning i antall innsynsbegjæringer, både
via Helse Sør-Øst RHF og direkte til Sykehuspartner HF. Kravstillere har vært NRK og
private aktører. Sakene registreres og behandles fortløpende i henhold til våre rutiner.
Innsynsbegjæringene har vært knyttet til infrastrukturmoderniseringsarbeidet og har vært
meget omfattende å håndtere. Sykehuspartner HF har fokus på å sikre åpenhet og
transparens, som skal gi grunnlag for færre innsynsbegjæringer. Saksforhold som unntas
offentlighet avgrenses i størst mulig grad og det søkes å unngå at hele eller større deler av
saksdokumentasjon unntas offentlighet.

7. Organisasjon
Det er inngått avtale for ekstern bistand til rekruttering av ny administrerende direktør i
Sykehuspartner HF.
Kommunikasjon på hjul er et informasjonskonsept som har vært praktisert i Sykehuspartner
HF siden 2010. Runden gjennomføres to ganger i året. I perioden 12.-28 september 2017
har ledelsen besøkt seks lokasjoner og holdt syv møter. Om lag 600 medarbeidere har
deltatt, og det var satt av mye tid til dialog, spørsmål og svar. Det siste møtet ble filmet og
delt på intranett, slik at alle har mulighet til å se administrerende direktørs innledning om
status i virksomheten. Det er gitt gode tilbakemeldinger på innhold og form etter høstens
runde.
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