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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

27. april 2016

Tidspunkt:

1300 - 1800

Følgende medlemmer deltok:
Thomas Bagley
Bjørn Erikstein
Marianne Andreassen
Hanne Gaaserød
Marianne Johnsen
Tatjana Schanche
Joachim Thode
Nanette Loennechen

Leder
Nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Adm. direktør Mariann Hornnes, fung. direktør IKT-tjenester Olav Berg, økonomidirektør
Atle Helle, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, seniorrådgiver Gunnar Juriks,
rådgiver Mette Bustad Thordén (referent).

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 018-2016, 019-2016, 020-2016, 0212016, 022-2016, 023-2016, 024-2016, 025-2016, 026-2016, 027-2016, 028-2016, 0292016, 030-2016 og 031-2016
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SAK 018-2016

GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE
30. MARS 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Protokoll fra styremøte 30. mars 2016 godkjennes.

SAK 019-2016

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2016

Administrasjonen og PwC legger frem årsregnskap og styrets årsberetning for 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
•
•

Årsregnskap for 2015 vedtas
Styrets årsberetning for 2015 vedtas med endringer som fremkommer i møtet.

SAK 020-2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016

Administrasjonen legger frem virksomhetsplan for 2016
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret godkjenner virksomhetsplan 2016
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SAK 021-2016

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020

Administrasjonen legger frem innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•
•

Styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 slik det er oversendt
Helse Sør-Øst RHF.
Styret ber administrasjonen konkretisere nødvendig driftsinvesteringsbehov for
denne ØLP perioden og gå i dialog med eier om dette.

SAK 022-2016

AVTALE ORACLE – U.OFF – OFF.L. §23.3

Administrasjonen legger frem fremforhandlet avtale med Oracle.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Styret slutter seg til den fremforhandlede avtale og godkjenner avtale for serviceog vedlikehold, samt kjøp av nye lisenser mellom Helse Sør-Øst og Oracle.
2. Avtalen oversendes Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.
3. Styret ber Helse Sør-Øst RHF om å gi administrerende direktør i Sykehuspartner
fullmakt til signering av avtalen.

SAK 023-2016

VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED MARS 2016

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport for mars 2016
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar virksomhetsrapport per mars til etterretning.
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SAK 024-2016

INNOVASJONSPLAN 2016

Administrasjonen orienterer om Sykehuspartners arbeid med innovasjon.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar saken til orientering med de kommentarene som kom frem i møtet.

SAK 025-2016

GJENNOMGANG AV IKT AVTALEPORTEFØLJE
– U.OFF – OFF.L. §23.3

Administrasjonen orienterer om gjennomgang av IKT avtaleporteføljen.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar saken til orientering.

SAK 026-2016

LISENSFORVALTNING

Administrasjonen orienterer om oppfølging av styresak 010-2016.

Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar saken til orientering.

Side 4 av 6

HELSE SØR-ØST FORSYNINGSSENTER – ETABLERING NY
SAK 027-2016
LEVERANDØR, OPPRETTHOLDELSE KVALITET DRIFT OG
UTVIKLING AV LOGISTIKKLØSNING – U.OFF – OFF.L. §23.3
Administrasjonen orienterer om arbeidet rundt etablering av ny leverandør
forsyningssenter.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar informasjonen rundt etablering av ny leverandør for Helse Sør-Øst
forsyningssenter, opprettholdelse av kvalitet drift og utvikling av logistikkløsning
til orientering

SAK 028-2016

ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER – STEG 1

Administrasjonen orienterer om ny organisasjonsstruktur i Sykehuspartner.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar saken til orientering.

SAK 029-2016

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE
DIREKTØR

Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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SAK 030-2016

ÅRSPLAN

Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Årsplan 2016 for styret tas til orientering.

SAK 031-2016

EKSTERNT PARTNERSKAP – U.OFF – OFF.L. §23.3

Styrets enstemmige
V E D T A K:

•

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 27. april 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

22. juni 2016

SAK NR 033-2016
TERTIALRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2016

Forslag til vedtak:
Styret tar tertialrapport for 1. tertial 2016 til etterretning.

Skøyen, 15. juni 2016

Mariann Hornnes
Administrerende direktør

________________________________________________
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033-2016 Virksomhetsrapport
1. tertial 2016
Mai 2016

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling - mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde- og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling - øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 - Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
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Situasjonsvurdering og risikobilde
Sykehuspartner har oppnådd et godt økonomisk resultat på 38 MNOK. Resultatet skyldes etterslep på
rekruttering (30 årsverk) og periodiseringsavvik på driftsinntekter.
En prioritert og omforent leveranseplan har gitt bedre styring av tjenesteleveransene, og medført
forbedret framdrift og godt grunnlag for forventningsstyring. En nedgang i kundetilfredshet har
sammenheng med presisjon på leveranser av tjenesteendringer og begrensning i innkjøp av
periferiutstyr de tre første månedene. Plan for årlig utskiftninger av periferiutstyr for alle foretak er nå
kommunisert og akseptert av foretakene og utplassering er foran plan. For brukerstøtte er
tilfredsheten noe økende.
Det leveres i henhold til bestilling til Digital Fornying med unntak av noen kompetanseområder
innenfor DIPS og LAB/Røntgen.
Tjenestestabiliteten er forbedret, men det er ikke oppnådd reduksjon fra 2015 iht. målkrav.
Til tross for et endret trusselbildet (samme trend som i samfunnet for øvrig) er det tilfredsstillende
kontroll på informasjonssikkerheten.
Det pågår en kontinuerlig og systematisk oppfølging av tiltak og fremdrift iht. målkrav. Det jobbes godt
i virksomheten og aktivitetsnivået er høyt. Tiltakene er stort sett iht plan. Aktivitetsnivået vurderes
fortløpende opp mot nøkkelparametre for sykefravær og turnover. Det har kun vært mindre endringer
på disse parametrene i 1. tertial. Det arbeides engasjert for å sikre en omforent forståelse for
endringene for å realisere Sykehuspartners målbilde for 2020.
Samlet risikobilde er relativt stabilt, og tiltak er iverksatt for å sikre ytterligere kontroll innenfor
sentrale områder for virksomheten.
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Målekort - Oversikt over resultater
Leveransekraft - Økonomi

Resultatkrav

Resultat

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak

Risiko

Helhetlig vurdering

Mål 2016: Kostnadseffektiv drift

Akkumulert resultat mot budsjett
Driftsinvesteringer

Leveransekraft - Tjenesteleveranse

15 MNOK Akk.38 MNOK

-

150 MNOK 22,5 MNOK

-

Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser

Antall kritiske hendelser 1A
Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)
Leveransepresisjon for IKT-utstyr
Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret
Leveransepresisjon for tjenesteendringer med
leveransedato
Leveransepresisjon for SLA leveranser i kundeplan

341

Akk. 153

100%

100%

100%

100%

96%

96,7%

69%

49%

100%

-

-

97%

100%

-

77%

81%

-

4,8

4,75

--

3,7

3,2

-

90%

83%

-

-

6,0%

-

5%

5,4%

-

-

Best på helseteknologi - Prosjektleveranse
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying
Utnyttelsesgrad for program- og prosjektledelse

Kunde- og brukertilfredshet
Mål 2016: Bedre kunde- og brukertilfredshet

Brukertilfredshet
Kundetilfredshet
Kundeservice

Organisasjon og medarbeidere
Mål 2016: Bedre kunde- og brukertilfredshet

Akkumulert turnover siste 12 måneder - totalt
4
Sykefravær
- totalt

-
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Økonomiske resultater – Overordnet
Sykehuspartner leverer et resultat i første tertial på 38 MNOK; ca. 21,4 MNOK over budsjett (inkl. Forsyningssenteret [FS]). Inntektsavviket
i første tertial er hovedsakelig grunnet periodiseringsavvik på driftsinntekt sammenlignet mot budsjett. Dette medfører lavere inntekt og
tilhørende kostnadselementer. Øvrige positive kostnadsavvik forventes å jevnes ut i løpet av året.

Sykehuspartner HF inkl. Forsyningssenteret
(tall i tusen)

Regnskap

April 2016
Budsjett

Budsjettavvik

Regnskap

Hittil i år
Budsjett

Budsjettavvik

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekter
Inntekter periferiutstyr og telekom
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnader
Avskrivningskostnader
Service og vedlikeholdskostnader
Ekstern bistandskostnader
Andre driftskostnader

10 774
291 918
31 266
9 352
911
344 220
91 314
- 3 931
56 006
71 311
82 974
9 023
24 974

11 623
303 489
23 768
9 672
51
348 603
94 697
- 2 782
53 181
81 912
80 111
9 545
24 215

- 849
- 11 571
7 498
- 320
860
- 4 382
3 383
1 149
- 2 825
10 601
- 2 863
522
- 759

43 095
1 196 473
101 706
36 578
2 720
1 380 572
366 261
- 10 563
236 416
278 809
328 125
36 323
97 935

46 491
1 222 035
94 333
37 939
204
1 401 002
388 899
- 10 950
209 336
328 257
320 545
40 265
97 454

- 3 396
- 25 562
7 374
- 1 361
2 516
- 20 430
22 638
- 387
- 27 079
49 447
- 7 580
3 941
- 481

Sum driftskostnader

331 671

340 880

9 209

1 333 307

1 373 807

40 500

Driftsresultat før viderefakturering

12 550

7 723

4 827

47 265

27 195

20 070

Inntekter Viderefakturering

- 5 901

- 2 449

- 3 452

- 16 930

- 9 796

- 7 134

5 940

2 449

3 491

17 015

9 796

7 218

- 40

- 85

Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader

- 40

- 85

Driftsresultat

12 510

7 723

4 787

47 180

27 195

19 985

Nettofinans
Resultat

- 2 553
9 958

- 2 681
5 042

128
4 915

- 9 178
38 002

- 10 598
16 597

1 420
21 405

2357

6032

2 558

31 970

Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i
budsjettet

2357

Resultat etter endringer pensjonsforutsetninger

7 601

5 042

6032
16 597

15 373
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Økonomiske resultater - Utvikling av hovedinntektsdriverne
Sykehuspartner har negative inntektsavvik første tertial. Dette skyldes i all hovedsak periodiseringsdifferanser mellom budsjett og forventet
aktivering av prosjekter fra Digital fornying. Det er forventet at dette vil utjevnes utover året.

•

Det er negativt avvik på basisramme fra RHF som relateres til forsyningssenteret. Det er kommunikasjon
med RHF for å avklare videre status på dette.

•

Inntekter i april er ca. 11 MNOK lavere enn budsjettert (inkludert aktiverbare prosjekttimer). Det største
avviket er på driftsinntekter som i all hovedsak skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til
prosjekter fra Digital fornying . Dette er avvikende aktiviseringstidspunkt opp mot budsjett og har ingen
sammenheng med eventuell fremdrift i prosjektene.

•

En positiv utvikling på konsulentinntekter gir et positivt avvik på 7,5 MNOK i april. Dette gjør også at
konsulentinntekten er foran budsjett med 4,5 MNOK per april - se graf:
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
-

Hittil i år
120 000 000
100 000 000
Sum inntekt
Budsjett

80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
YTD i år
Hittil
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Økonomiske resultater - Utvikling av hovedkostnadsdriverne
Sykehuspartner har god kontroll på kostnadsutviklingen i første kvartal. Det største positive kostnadsavvikene er relatert til lavere
aktiveringsgrad enn budsjettert samt etterslep på forventet rekruttering. Forsyningssenteret har hatt en betydelig omsetningsvekst og
bidrar derfor med høyere varekostnader.

•

Positivt avvik på personalkostnader skyldes at det ved utgangen av tertialet var ca. 30 færre
fulltidsekvivalenter (FTE) enn budsjettert, samt lavere forbruk av andre personalkostnader.

•

Varekostnadene er høyere enn budsjett og har en tilsvarende inntekt.

•

Anlegg fra Digital fornying er foreløpig ikke overført til aktivering i samme takt som budsjettert.
Dette henger sammen med reduserte driftsinntekter. Det er forventet at dette vil jevne seg ut
gjennom året. De største avvikene gjelder følgende prosjekter;
• Nettverk AHUS: 3 MNOK
• Omlegging OUS fase 1: 7,6 MNOK
• Omlegging OUS fase 2: 11,4MNOK
• PNØ U5B: 6,1 MNOK

•

Service og vedlikeholdsavtaler har avvik på ca. 2 % akkumulert , og er i hovedsak kundestyrte
avtaler som ikke gir resultateffekt.

•

Ekstern bistand er under budsjett. Det holdes meget stram kostnads- og innleiekontroll for å holde
budsjett for ekstern bistand løpende utover året.

•

ADK har ingen vesentlige avvik.
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Vi ligger fortsatt ca. 30 årsverk under budsjettert bemanning. Det gjennomføres en styrt prosess for tilsetting av over
ca. 2/3 av disse, og hvor bemanningsprofil iht. fremtidig behov blir spesielt vektlagt.
Sykefravær: Sykefravær i mars 2016 er 0,1 % høyere enn tilsvarende periode i 2015. Sykefravær hittil i år ca. 0,2 % høyere enn tilsvarende
periode i fjor (6,2 % i 2016 mot 6 % i 2015). Det er særlig januar som trekker opp
Det er igangsatt ytterligere tiltak på enheter med høyest fravær bl.a. i IKT-S. Eksisterende tiltak i HRØR følges opp.
Turnover: Turnover er stort sett stabil. Analyser viser at turnover er spredt utover ulike VO og avdelinger. Det er imidlertid viktig å fortsatt
ha fokus på turnover ut fra de omstillinger Sykehuspartner står i. Det er fokus på forankring, involvering, endringsledelse og
kommunikasjon for å sikre forståelse i org.
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Handlingsplan - Nøkkeltall
Det er god fremdrift i handlingsplanen. Av 108 tiltak i handlingsplanen er 99 direkte knyttet til hovedmål fra oppdrag og bestilling
(inkl. øvrige krav) og Sykehuspartners mål. Det er god struktur på oppfølging og rapportering, og hvor 81% er i henhold til plan, 6%
er forsinket og kun 2 har fått en ny avtalt leveransedato. Det er lukket 15 tiltak i løpet av tertialet innen bla. miljøstyring,
lederavtaler, regional prioriteringsmodell, innovasjonsplaner og informasjonssikkerhet.

Status på tiltaksfremdrift* per styringsdimensjon (status per 12. april)
*Unntatt tiltak knyttet til 2015 og tiltak knyttet til VO egne mål for 2016

30
25
20
15

Foran planen
Forsinket
I henhold til plan
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Ikke påbegynt

5

Ikke oppdatert

0

En partner for helsetjenester i utvikling
LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Levere positivt resultat på 15 MNOK
• Redusert avtalekostnad med 50 MNOK
• Kvalitetssikret avtaleportefølje innen 1/6
• 100 % kontroll på lisenser
• Økt selvbetjening gjennom 20% økning av automatisering
innen brukerstøtte
Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20% sammenliknet
med 2015
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen 1/4 og
for 2017 innen 31/12
• Signert SLA for 2016 innen 1/4, og for 2017 innen 31/12
• Etablert og forankret regional prioriteringsmodell innen 1/3
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016
• Leveransepresisjon på leveranseplan på periferiutstyr på
100%

VERDI FOR KUNDEN
Utvikle kundekanalene
• Avklart roller, ansvar, fora og
brukerpanel i kundedialogen innen
1/7
• Øke kundetilfredshet med 5%
Utvikle kundedialogen
• Antall løste saker i 1. linje brukerstøtte
>90 %
• Etablert plan for økt proaktiv
tilstedeværelse i klinikk innen 1/6

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 1/7
• Anbefalt leveransemodell for MTU innen 1/5
Forbedre kvaliteten i prosjektgjennomføringen
• Oppnådd nivå 3 i prosjektmodenhet innen utvalgte
områder
• Mindre enn 10 % avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang
for prosjekter
Understøtte digital fornying
• Gjennomføre utvalgte prosjekter

Etablere kundeorienterte tjenester
• Stegvis implementeringsplan for tjenesteorientering innen
1/5
• Definert tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale
kundetjenester innen 1/7
• De 7 største tjenestene er kundeorienterte og regionalt
styrt innen 31/12
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• I stand til å oppfylle forpliktelser i kontrakt med ekstern
partner
• Kontrakt inngått innen 1/9
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Støtte tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 31/12
• Bestillerfunksjon etablert innen 1/6
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet

ETT SYKEHUSPARTNER
Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5
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OBD mål 2016 - Stabile tjenesteleveranser
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal levere drift av tjenester i tråd med etablerte
SLAer.

Se foil «Utvikling av tjenestestabilitet Status og prognoser for kritiske hendelser»

Sykehuspartner skal levere forespurt IKT-utstyr innenfor avtalte
leveransetider

Se foil «Leveransepresisjon for IKT-utstyr»

Sykehuspartner skal implementere regional prioriteringsmodell for
tjenesteendringer og sikre effektiv implementering av prioriterte
endringer innenfor etablert kapasitetsramme

Vedtatt i HSØ direktørmøte 12/4. Tas inn i
Fremtidens Sykehuspartner. Linjen starter
dialog med regional systemeier om planer
for radiologi og lab

Sykehuspartner skal etablere avvikssystem for
informasjonssikkerhet som på en funksjonell måte kan fungere
sammen med i øvrige helseforetaks avvikssystem, slik at avvik kan
følges opp på en effektiv og oversiktlig måte

Kontrakt signert 20. mai. Detaljplanlegging
gjøres i samarbeid med leverandør i
mai/juni.

Sykehuspartner skal arbeide for å bedre sikkerhetskulturen i egen
organisasjon slik at forvaltning og drift gjennomføres på en robust
og sikker måte.

• Utarbeidet og distribuert Brosjyre "Noen
grunnleggende sikkerhetstiltak"
• Deltagelse i "testskolen" for alle ansatte
som arbeider med testaktivitet
• Opplæring for ansatte i IKT-S, samt videre
kursaktivitet inkl. økonomidirektører i
HSØ

Sykehuspartner skal etablere forvaltning som understøtter behovet
for helhetlige tjenesteleveranser, herunder ivaretar gjennomgående
arbeidsprosesser på tvers av ulike løsninger. I første omgang gjelder
dette ende-til-ende ansvar for løsninger ved Sykehuset Østfold.

Se kapittel «Sykehuspartner mål for 2016 –
Virksomhetsutvikling»
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Styringsparametre knyttet til stabile tjenesteleveranser
Trenden for tjenestestabilitet viser en forbedring for de fleste foretakene. Det er imidlertid ikke oppnådd reduksjon fra 2015 iht. målkrav
(+1% økning 1. tertial).
Det er tilfredsstillende kontroll på informasjonssikkerhet til tross for et økende trusselbilde

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Antall kritiske
hendelser 1A
Leveringstid
innenfor SLA
(IKT-utstyr)
Pålitelighet i
tjenesteendringer

Reduksjon med 20
% fra 2015
Ingen brudd

Akk. + 1%

15 % økning i
antall leverte
tjenesteendringer
iht. avtalt
leveringsdato
Alvorlige avvik
meldt inn frem til
2015 skal enten
være lukket eller
forpliktet plan for
lukking

April 49%
Akk. 60%

Informasjonssikkerhet

Resultat

Kommentar

-

100%

-

Resultat iht. styringsparametre er under utarbeidelse/planlagt når
avvikssystem etableres i Q3-16.
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Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser
Omfang av kritiske hendelser i 1. tertial har en utvikling som truer muligheten til å nå målet på 20% reduksjon ift. 2015. Det har vært
spesielt mange hendelser i januar 2016. Allikevel ser vi at mange rotårsaker til hendelser som inntrådte i 1. tertial 2015 - og i enda større
grad i mai og juni 2015 - er blitt grundig håndtert både for eksisterende tjenester (Imatis Ahus, Biztalk AHUS, ADT meldingsproblemer OUS,
sanering av Agfa Pacs OUS) og nye tjenester (RPSM og LIMS SØHF). Det forventes en utvikling i mai og juni som vil bidra til en økt
sannsynlighet for å nå målet samlet for 2016.

Grønn celle = mål oppnådd
Rød celle = mål ikke oppnådd

Januar
Februar
Mars
april

Måloppnåelse pr.mnd. (mål = -20%)

Måloppnåelse akkumulert (mål = -20%)

29%
-25%
-27%
8%

29%
10%
-2%
1%
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Leveransepresisjon for tjenesteendringer
Sykehuspartner har etablert en kundeplan pr. helseforetak fra 1. april 2016. Planene består av prioriterte leveranser for oppgraderinger
knyttet til drift og forvaltning, bestilte tjenesteendringer med leveransedato, utskiftningsplan for IKT-utstyr og prosjektleveranser fra HRtjenester og IOL. Kundeplanen gir større grad av forutsigbarhet og bedre styring for både Sykehuspartner og foretakene. Leveransene kan
nå følges opp på en langt bedre måte enn tidligere, og de er stort sett i henhold til plan.

Opplevd leveransepresisjon iht. kundeplan per kunde
SIHF

AHUS SØHF

OUS

VVHF

MHH

SIV

STHF

SSHF

SA

RHF

Sunnaas

HSP

PKH

Oppgraderinger knyttet til
drift og forvaltning
Bestilte tjenesteendringer
med leveransedato satt fra
2015
Bestilte prioriterte
tjenesteendringer i tråd
med HF områdeplan
Oppgradering og
forbedringer knyttet til HRtjenester
PC-utskiftning
Leveranser knyttet til
anskaffelsesprosjekter i
periode 2016 - 2017
Fargekode rødt/gult/grønt er basert på den enkelte kundeansvarliges vurdering av leveransesituasjonen innenfor de enkelte områdene. Fargevalget
er basert på enkelthendelser eller flere enkelthendelser hvor saker ikke har blitt levert som forutsatt, eller at det er tvist om løsningen.
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Leveransepresisjon for IKT-utstyr
Plan for årlig utskiftninger av periferiutstyr er etablert for alle foretak. Etter at finansiell lease kom på plass i mars leveres det nå foran
plan.

Utplassering og mål t.o.m. april (antall enheter)
1200

1000

800

Mål t.o.m. april

600

Utplassert april
400

200

0
AHUS

OUS

SIHF

SSHF

STHF

SUNHF

SVHF

SØHF

VVHF
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal synliggjøre konkurransedyktighet
ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet.
Kostnadseffektivitet omfatter både reduksjon av det
samlede kostnadsnivået og ikke minst at Sykehuspartner
kan identifisere, realisere og dokumentere fallende
enhetskostnader innen alle sine leveranseområder.
Det stilles krav om et positivt resultat på 15 millioner
kroner for 2016

For øvrige prioriterte aktiviteter fra Oppdrag og bestilling for 2016
(OBD) viser rapporteringen per april en positiv utvikling og
måloppnåelse. Sykehuspartner leverer et resultat i første tertial på
38 MNOK; ca. 21,4 MNOK over budsjett (inkl. FS). Inntektsavviket i
første tertial er hovedsakelig grunnet periodiseringsavvik på
driftsinntekt i budsjett som medfører lavere inntekt og tilhørende
kostnadselementer. Øvrige positive kostnadsavvik forventes å
jevnes ut i løpet av året.

Sykehuspartner skal gjennom standardisering og
kontinuerlig forbedring synliggjøre fallende enhetskostnader for tjenesteleveranser innen drift og
forvaltning

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift

Sykehuspartner skal, i samråd med eier, aktivt utnytte det
eksterne markedet.

Arbeidet er på plan. Endelig kravspesifikasjon er utsendt til
tilbyderne ifm. arbeidet med ekstern samarbeidspartner på IKT
området

Sykehuspartner skal aktivt arbeide for å øke
automatiseringsgrad og selvbetjening innen brukerstøtte

Metode for måling er under arbeid. Rapporteres for 2. tertial.

Sykehuspartner skal aktivt rasjonalisere og reforhandle
avtaler for å redusere avtale- og tjenestekost.

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift
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OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal etablere tiltak som sikrer kontroll
over lisensiert software som forvaltes av Sykehuspartner.
Redegjørelse for hvordan slik kontroll skal sikres skal
oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2016

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift

Sykehuspartner skal aktivt arbeide for en konsolidering
og sanering i applikasjonsporteføljen i samarbeid med
Helse Sør Øst RHF og helseforetakene.

Se foil om applikasjonskonsolidering

Sykehuspartner skal gjennom 2016 innføre
hensiktsmessig metodikk for benchmarking av KPIer for å
vurdere kostnadseffektivitet. Helse Sør-Øst RHF skal ha
oversendt plan for arbeidet innen 1. april 2016

I samarbeid med RHF har Sykehuspartner etablert en plan for å få
et grunnlag for å vurdere effektiviteten og kvaliteten på
Sykehuspartners leveranser til helseforetakene opp mot
sammenliknbare virksomheter, og danne grunnlag for en
kontinuerlig forbedring av virksomheten. Dette oppdraget er under
gjennomføring. Det ønskes primært å få opp en sammenligning
med andre IKT organisasjoner i øvrige RHF som underlag for
benchmarking. Dette vil bli fremlagt på nasjonalt fellesmøte.
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Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift
Positivt resultat på 38 MNOK. Lavere bemanningsgrad enn planlagt gir en indirekte effekt for kostnadseffektiv drift. For de viktigste
styringsparameterne for kostnadseffektivitet er det relativt sett en kostnadsøkning fra 2015. Arbeidet med redusert avtalekost har så langt
gitt en positiv effekt for året på 20,3 MNOK. For øvrige områder pågår arbeid for å etablere kostnadsreduserende tiltak.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Resultat

Positivt resultat på
15 MNOK

38
MNOK

21,4 MNOK over budsjett (inkl. Forsynings-senteret [FS])

Total IT kost per
arbeidsflate

Dokumentert
reduksjon

+ 3,2%

Antall arbeidsflater har økt med ca. 15000 fra 2015 til 2016. Økningen fra 1. tertial 2015 til
1. tertial 2016 på arbeidsflate kostnad er 3,2 % som er drevet av lønns- og prisvekst. Det er
økte kostnader til MS avtalen i 2016 så avtalekostnader er forventet å ha et vedvarende
avvik ut året.

Løpende
infrastrukturkost/
total IKT-kost

Dokumentert
reduksjon

+3
prosent
poeng

Avtalekostnader øker med 21 MNOK fra 2015. Tiltak iverksettes for avdekke hvor økningen
kommer, og om dette kan reduseres via forhandlinger. Personalkostnaden øker med 12
MNOK, ca 10 MNOK av dette er redusert inntekt ved lavere salg av timer i 2016. Øvrig
differanse er lønnsvekst.

Administrasjonseffektivitet

Dokumentert
reduksjon

Minus
0,8
prosentpoeng

Administrative kostnader, beregnet fra alle kostnader knyttet til stabsansatte og
reisekostnader for alle foretaks ansatte, har blitt redusert fra 21,3% i 1. tertial 2015 til 20,5%
i 1. tertial 2016 av totale personal/reisekostnader. Dette er påbegynt en gjennomgang av
driftskostnader og organisasjon for å sikre ytterligere reduksjon.

Automatiseringsgrad

20 % økning fra
2015

-

Hovedtiltak er knyttet til bredding av Fastpass selvbetjeningsløsning. Metode for måling er
under arbeid og hvor det vil bli rapportert for 2. tertial.

Avtalekostnad

Kostnadsreduksjon
på 50 MNOK

20,3
MNOK

Effekt for 2016 for kostnadsbesparelser gjennomført hittil i år er 20,3 MNOK

Lisenskostnad

100% kontroll på
lisenskost

-

Gjennomgang av nåsituasjon mht. metodikk og dokumentasjon for å avklare omfang,
struktur og kompleksitet. Dialog opprettet mht. ekstern partnerskap for å bygge opp
fremtidig løsning.

Kostnadseffektivitet i
lønnsproduksjonen

970 lønns- og
trekkoppgaver pr
årsverk

981

Den positive produktivitetsutviklingen vi så gjennom 2015 fortsetter i første tertial, målet på
970 LTO pr medarbeider er allerede nådd. For å sikre at den utviklingen fortsetter, arbeides
det nå med ekstraordinære tiltak som skal sørge for en riktig bemanningsutvikling.
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Sanering og konsolidering
De største gevinstene knyttet til konsolidering/sanering ligger innenfor Digital Fornying (DF). Gjennom prosjekter i Sykehuspartner er
porteføljen redusert med ca. 20 % i 2015/1. tertial 2016. Det jobbes med å oppnå ytterligere reduksjon av applikasjonsporteføljen ved å
ferdigstille teknisk kartlegging og styrke dialog med foretakene om mulige konsoliderings- og saneringskandidater. En løsning for bevaring
av data internt hos Sykehuspartner vil kunne redusere kostnader betydelig forbundet med lisenser til lesetilganger etc.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

2015/1. TERTIAL 2016

Antatt største gevinster knyttet til konsolidering/sanering ligger innenfor Digital Fornying (DF).
Gjennom prosjektene «Redusere applikasjonsporteføljen med 20 % - gjennom standardisering og
sanering» og «Tjenestekatalog 2.0» er Sykehuspartners tjenestekatalog redusert med ca. 20 % i
2015/1. tertial 2016.
• Reduksjonen gjennom opprydding og fjerning av duplikater, og sletting av tjenester som ikke lenger er i
bruk i foretakene.
• Porteføljen er funksjonelt kartlagt, og teknisk kartlegging er påbegynt. Prosess for gjennomføring av
nedtak er designet, og overordnede behov for arkivløsninger/ oppslagsløsninger ved lagring av data fra
systemer som saneres er avdekket.
• AHUS har bestilt avvikling av ca. 80 tjenester, og det er forventet enda større nedtaksbestilling fra OUS
etter klientomleggingen under IMP.

FASE 2 – Q3/Q4 2016

•
•

• Ferdigstille teknisk kartlegging iht. arkitekturprinsipper
• Dialog med det enkelte helseforetak om mulige konsoliderings- og saneringskandidater. Dialog er
opprettet med VVHF, og vil fortsette med andre foretak i Q3 og Q4 2016.
• Foranalyse for å avdekke konkrete krav til en «arkiv/oppslagsløsning» for økonomiske, administrative og
personsensitive opplysninger, slik at Sykehuspartner i videre saneringsarbeid kan tilby tjeneste for
oppbevaring av data til foretakene.
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OBD mål 2016 – Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig
kompetanse iht. bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og Digital
fornying

Se styringsparametre for gjennomføring av utvalgte prosjekter

Sykehuspartner skal tilrettelegge for implementering av
eksternt partnerskap for infrastruktur og iverksette dette
når beslutning i Helse Sør-Øst RHF er fattet

Prosjekt etablert for utvikling av organisasjon, prosesser og
verktøy. Videre er endelig omfang av virksomhetsoverdragelse
definert. Endelig kravspesifikasjon er sendt ut til tilbyderne

Sykehuspartner skal sikre prosesskvaliteten og øke
profesjonaliteten i prosjektgjennomføringen.
Sykehuspartner skal ta et større ansvar for kvaliteten i
prosjektgjennomføringen, herunder kontinuerlig
forbedring av verktøy og metodikk. Plan for dette skal
utarbeides i samråde med eier innen 1. mars 2016

Gjennomgått i møte med HSØ hvor det iht. plan vil være tiltak
langs fire akser; metodikk og kvalitet, verktøy, kompetanse og
medarbeiderutvikling.
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Styringsparametre knyttet til gjennomføring av utvalgte prosjekter
Stabile leveranser med resultater for tertialet over resultatkrav.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Levert kapasitet
iht. bestilling

97 % levert i
henhold til
bestilling.
77 % av total
kapasitet i
prosjekttjenester
inkl. overhead
Mindre enn 10 %
avvik i
kvalitetskontroll
ved faseovergang
for prosjekter

100%

Stabilt høyt

81%

Stabilt

-

Oppstart pilot før sommeren. Rapporteres for juni

Faktureringsgrad

Kvalitet i
prosjektledelse
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Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører
I 1. tertial har Sykehuspartner ressurser bidratt til å levere viktige milepæler i prosjekter styrt av RHF og helseforetakene.

Regional Klinisk Løsning (RKL)

Prosjekt Regional EPJ - Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ) bruker i dag DIPS som journalsystem, men den faktiske bruken og oppsettet av
systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Prosjekt Regional EPJ har til hensikt først å standardisere de ulike helseforetaksløsningene, slik at oppsett
og bruk av DIPS blir likt, for så i neste omgang å slå sammen disse til én regional løsning. Da vil pasienten ha én regional journal, uavhengig av
behandler. Forprosjektet ble besluttet gjennomført av styret i Helse Sør-Øst 21. april.
Prosjektet for Automatisk tildeling av fødselsnummer er implementert og godkjent ved AHUS. I dag er løsningen innført ved Rikshospitalet, AHUS og
ved alle sykehus/fødestuer i SIHF. Formålet med prosjektet er å sikre en sikker ID for nyfødte så snart som mulig etter en fødsel, og gjennom dette
forbedre pasientsikkerheten. Løsningen skal føre til mindre manuelt arbeid for helseforetakene og for Skatteetaten, som er ansvarlig for
Folkeregisteret.
Regional innføring av e-resept og Kjernejournal har i løpet av februar ferdigstilt og avsluttet innføring av e-resept ved foretakene Vestre Viken HF og
Sykehuset i Vestfold HF, samt innføring av kjernejournal (KJ) ved Akershus universitetssykehus HF (AHUS). Innføringen av kjernejournal ved AHUS er
pilot for HSØ. Prosjektet skal sørge for innføring av e-resept og kjernejournal i Helse Sør-Øst, med bruk og utstedelse av personlige kvalifiserte
sertifikater (PKI) på smartkort. Innføring av e-resept og kjernejournal er et viktig bidrag til å nå målene om økt pasientsikkerhet.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Omleggingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har ved utgangen av 1 tertial rullet ut til sammen 12400 på Windows 7 klienter på OUS. Totalt er
det 15000 stasjonære klienter og mellom 1000 og 1500 laptoper. Det ble produksjonssatt 46 nye applikasjoner og dermed er mer enn 448
applikasjoner ferdig pakket og levert på ny plattform hos OUS. Det totale antallet applikasjoner som er meldt inn er 615, men det avdekkes noen nye i
hver pulje. Forventet antall er 650 applikasjoner, som er en reduksjon på ca 725 applikasjoner.

Regionale prosjekter utenfor Digital Fornying:
Prosjektet HF-HF kommunikasjon / NIKT-tiltak 1001 startet pilotering av videre-henvisning av pasienter fra VVHF til OUS basert på bruk av revidert
henvisningsmelding og ny løsning i DIPS Arena ved VVHF. Støtte til og pilotering av revidert meldingsstandard utføres på oppdrag fra Nasjonal IKT.
Revidert meldingsstandard antas å kunne settes til utbredelse i spesialisthelsetjenesten pr 1.1.2017.
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OBD mål 2016 – Bedre kunde- og brukertilfredshet
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling på samlet
brukertilfredshet gjennom 2016

Se styringsparametre knyttet til bedre kunde- og brukertilfredshet

Sykehuspartner skal vise til en positiv utvikling av den
overordnede kundetilfredsheten gjennom 2016

Se styringsparametre knyttet til bedre kunde- og brukertilfredshet

Sykehuspartner skal vise en positiv utvikling av den
overordnede kvaliteten på kundeservice

Se foil «Brukertilfredshet»

* For styringsparametre jamfør målekort
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Kundetilfredshet
Mens våre resultater knyttet til leveranseevne forbedrer seg, basert på grundig prioriteringsarbeid gjennomført i samarbeid med
foretakene i første kvartal (kundeplan), men vi ser ikke effekt av dette på kundemålingene ennå. Det oppleves utfordrende å få avtalt nye
leveranser samt å få levert IKT-utstyr og tilganger innenfor en akseptabel tidsramme. Det er noen frustrasjoner knyttet til innkjøpssystem
og –prosesser samt dialogen på brukerkanalnivå. Sykehuspartner jobber aktivt med forventningsstyring, økt transparens på pris/faktura og
økt omforent kommunikasjon på tvers av Sykehuspartners enheter mot kunden.

Overordnede resultater på kundetilfredshet
Helseforetakstilfredshetsnivå på tvers av SPs tjenester (Antall)

Totalopplevelse med Sykehuspartner

Antall foretak

3. Totalopplevelse med SP

Pilot

1. Tertial

7. I hvilken grad opplever du at SP evner å
drive kontinuerlig forbedringsarbeid som
kommer helseforetakene til gode?

3,3

3,0

8. I hvilken grad opplever du at SP har
demonstrert virksomhetsforståelse for dere
som helseforetak?

3,3

3,0

9. I sum, hvor fornøyd har du vært med SP
som leverandør i perioden?

3,5

3,3

Gjennomsnitt for dimensjonen

3,4

3,1

Status på ny målingsmetodikk
•

•

Erfaringene med den nye metoden viser at den er godt tatt imot av foretakene som ser frem til at målingene skal
resultere i konkrete forbedringer. Flere foretak har fremhevet nytten av felles møter på tvers av ansvarsområdene
gjennom erfaringsdeling.
Nytten av deltakelse vil bli enda tydeligere når tiltak og bruk av direktørmøtene for gjennomgang blir godt etablert.
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Brukertilfredshet
• Brukertilfredshet målt gjennom temperaturmåling, har gjennom 1.tertial ligget stabilt og er noe stigende gjennom perioden.

Overordnede resultater på brukertilfredshet

Total brukeropplevelse med Sykehuspartner

Resultater for april
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Temperaturmåling
brukertilfredshet

>5% dvs
gjennomsnitt
på 4,8
(baseline
januar: 4,64)

4,75
(ref graf
til
høyre)

90%

82%
(mars)

Andel saker løst i
første kontakt med
kundeservice

Trend

Status på iverksatte forbedringer
• Aktiviteter iht. plan, og tiltak er i første omgang knyttet til analyse av saksporteføljen som grunnlag for planlegging og
gjennomføring av videre initiativ
• Pågående arbeid med kompetansebygging i Regional Klinisk brukerstøtte for å sikre best mulig kvalitet på brukerstøtten
• Innholdet i 24/7 Brukerstøtte skal evalueres for å sikre at den dekker brukernes behov
• Plan for økt tilstedeværelse i klinikk (Brukerstøtte IKT) skal være klar innen 1. juni
• HR brukerstøtte har flyttet lønn 1. linje til fagmiljøet som sikrer at flere brukere blir svart ut i første linje.
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OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av regionalt
målbilde for vareforsyning.

Implementeringsplan for ny kontrakt skal etableres for overgang
drift 2017. Prosjekt Sykehuslogistikk er etablert sammen med
Onemed Services AS og har status i henhold til plan.

Sykehuspartner skal etablere en utviklingsplan for
“innkjøpsportalen” i samråd med Helse Sør-Øst RHF.
Innføring av register for etablering og vedlikehold av
kategoristruktur, og utvidelse for å dekke nye behov for
datafangst i forbindelse med utvikling av nøkkeltall, skal
ha prioritet. Utviklingsplanen skal ferdigstilles innen 1.
mai 2016.

Etablere utviklingsplan innen 1.5.2016, noe etter plan.
Utviklingsplan er utarbeidet og verifikasjon pågår. Forventes
ferdigstilt med det første.

Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse som
pilot i Leverandørutviklingsprogrammet

I dialog med KS og NHO om å gjennomføre en anskaffelse.

Sykehuspartner skal utvikle og forankre, i
foretaksgruppen, en plan for utvidelse av sortimentet
levert fra Helse Sør-Øst Forsyningssenter slik at denne
også kan dekke behov utover det som er tilgjengelig på
helseforetakenes varelager.

Sortimentsplan er etablert basert på kapasitet ved HSØ
forsyningssenter i 2016-2018.

34

OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal etablere rutiner for systematisk
oppfølging av avtaleimplementering i helseforetakene og
tap av gevinster ved forsinket implementering.

Sykehuspartner utvikler funksjonalitet i Innkjøpsportalen for å
ivareta dette behovet. Arbeidet er iht. plan.

Helse Sør-Øst RHF skal avklare omfanget av
virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til
Sykehusinnkjøp HF. Sykehuspartner skal delta i dette
arbeidet samt delta i forberedelser til
virksomhetsoverdragelsen etter avtale med
Sykehusinnkjøp HF. Virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 31.12.2016.

Sykehuspartner deltar i etableringsprosjektet for Sykehusinnkjøp
med 6 ressurser. Status iht. plan.

Sykehuspartner skal fortsette daglig drift frem mot
virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF. I denne
perioden skal det ikke foretas disposisjoner som på
binder opp det nye helseforetaket

Drift er iht. målkrav både for anskaffelser og logistikk.

Kvalitetssikre avtaleporteføljen innen 1.6.2016

Kvalitetssikring av avtaleporteføljen med hensyn på overføring til
Sykehusinnkjøp HF er gjennomført.
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Styringsparametre knyttet til Innkjøp og logistikk
Mål og styringsparameter for Sykehuspartner innkjøp og logistikk er i hovedsak i henhold til plan. Leveringspresisjon HSØ forsyningssenter
har stabil og god kvalitet. Utviklingsplan for innkjøpsportalen er noe forsinket, og ferdigstilles i løpet av kort tid.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Leveransepresisjon HSØ
Forsyningssenteret

96%

96,7%

Leveransepresisjon iht. målkrav

Måle og rapportere ledetider og
ressursbruk i regionale
anskaffelsesprosjekter.

Etablert baseline og
konkrete målinger med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017
Etablert baseline og
konkrete målinger med
utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017

-

I henhold til plan. Testing av innkjøpsportalen er i gang.

20,3
MNOK

Besparelser pr. 1. tertial er 20,3 MNOK for 2016.
Arbeidet gjennomføres iht. plan om 50 MNOK ved årets slutt.

-

-

Dette jobbes også med i etableringsprosjektet i sykehusinnkjøp HF. Denne
styringsparameteren må avklares med HSØ RHF.

Utvikle og gjennomført
kurs i modul 3 og 4

-

Modul 3 er gjennomført iht. plan.

Effekter og gevinster av arbeidet
med regionale
anskaffelsesprosjekter.

Modell for tjenesteprising for innkjøp
og logistikk skal etableres av
Sykehuspartner i en dialog med
Helse Sør-Øst RHF, slik at denne er
klar for implementering i 2017.
Koordinere, administrere og
videreutvikle konseptet for
kompetanseutvikling i samråd med
Helse Sør-Øst RHF - Utviklet og
gjennomført kurs i modul 3 og 4
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OBD mål 2016 – Øvrige krav
Mål 2016

Status

Kommentar

Iht. regjeringens eierskapspolitikk skal Sykehuspartner
føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk og forsikre seg om
at ansatte hos leverandører, også i andre land, har
forsvarlige vilkår.

Sykehuspartner fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Krav til
ansvarlig arbeidsgiverpolitikk tas inn som standard i alle
anskaffelser.

Nasjonal helse- og sykehusplan Forslagene som er lagt
fram i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og
sykehusplan (2016–2019) vil få stor innvirkning på
virksomheten i de regionale helseforetakene og
underliggende virksomheter. Sykehuspartner må gjøre
seg kjent med innholdet i meldingen.

Ledelsen er kjent med innholdet i meldingen.

Deltakelse i utviklingsarbeid -Det forutsettes at de
regionale helseforetakene bidrar i utviklingsarbeid i
spesialisthelsetjenesten som er gitt i oppdrag til
Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og
Folkehelseinstituttet. Når det er nødvendig forutsettes
det at Sykehuspartner bidrar med fagressurser etter
nærmere forespørsel fra Helse- Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner deltar i relevante nasjonale prosjekter

Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle
nivåer. Styret for Sykehuspartner skal ha en aktiv rolle for
å sikre at den samlede virksomhetsstyring omfatter
bedre etterlevelse av faglige retningslinjer,
standardisering på flere områder og erfaringsoverføring
basert på beste praksis.

• Faglige retningslinjer utarbeides, dvs. policy innenfor kvalitet,
prosesser, sikkerhet, ytre miljø og HMS. Kvalitetspolicy er
skrevet og sendt på høring i fagmiljøet.
• Standardisering på flere områder sikres ved at politikkene skal
være under paraplyen til kvalitetspolitikk og tilgjengeliggjøres
via kvalitetsportalen.
• Erfaringsoverføring sikres ved ledelsens gjennomgåelse hvert
tertial og/eller styrt av behov (eks. miljø, sikkerhet)
• Etterlevelse sikres ved ledelsens gjennomgåelse hver tertial,
revisjonsprogrammet, rapporteringsregimet (mnd, tertial,
risiko)
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Helse Sør-Øst RHF understreker betydningen av å arbeide
med lærings- og forbedringstiltak og tiltak på systemnivå
for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i
sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidet er i planleggingsfase og vil omfatte implementering av en
standardisert avvikshåndterings- og forbedringsprosess/system,
hvor læringssløyfe er inkludert i prosessen. Dette gir mulighet til å
systematisere arbeidet med å forbedre «pasientsikkerhet». HMS
er en del av styringssystemet i Sykehuspartner.

Innføring av nøytral merverdiavgift -Det legges til grunn
at Sykehuspartner ikke gjør tilpasninger som vil være i
strid med intensjonene med innføring av nøytral
merverdiavgift.

Fra regionalt ståsted vil det bli rullet ut workshops og metodikk når
dette er mer klarlagt. Inntil videre forholder Sykehuspartner seg til
merverdiavgift “as is”.

Sykehuspartner skal bidra til å rekruttere og utvikle
kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå

P.t. en kvinneandel på 40 % i ledende stillinger og 40 % kvinner i
foretaket totalt. Fortsett fokus på kvinneandel ved alle tilsettinger i
lederstillinger.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016
Sykehuspartner skal etablere rutiner som sikrer at
alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr
blir meddelt til alle helseforetak og leverandører

Status

Kommentar
Arbeidet er godt i gang.
• Varslingsprosess og -rutiner ved alvorlige
informasjonssikkerhetsmessige hendelser i EPJ, PAS og andre
IKT-systemer er allerede i bruk og fungerer svært
tilfredsstillende. Egen prosess for sikkerhetsmessige
oppdateringer («sikkerhetspatcher») fullføres over sommeren.
• Sykehuspartner varsler også om alvorlige hendelser knyttet til
medisinsk-teknisk utstyr som blir gjort kjent for oss gjennom
tredjepart eller våre egne systemer. Sykehuspartner kan
gjennom Regional Analyseplattform detektere
sikkerhetshendelser i MTU-nettverkene, men tilkobling må
finansieres av hvert enkelt foretak. OUS HF er pr. d.d. eneste
foretak som har lokal tilkobling.
• Databehandleravtaler og instrukser for disse er utarbeidet.
• Sykehuspartner har tydelige rutiner for etterlevelse av krav om
signering og arkivering av databehandleravtaler (iht. SP-S-ISMS08) med virksomhetens underleverandører. Det jobbes med å
styrke roller som sikrer etterlevelsen i det nye organisasjonen
og sikre at databehandleravtalene er tilgjengelige, gyldige og
kjente.
• Sykehuspartner skal som felles tjenesteleverandør i Helse SørØst etablere et system for registrering og oppbevaring av
databehandleravtaler med underleverandør
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016
Sykehuspartner skal videreføre arbeidet med å
gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for
kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at
planene og systemene er koordinert med berørte parter,
og gjennomføre øvelser regelmessig.

Status

Kommentar
Aktiviteter utført for å styrke og videreutvikle overvåkning og
beredskap gjennom:
• Oppdatert strategisk beredskapsplan
• Gjennomført felles Sykehuspartner øvelse (Cyber Resilience),
sammen med tilstøtende arbeide med bla. rutiner,
beredskapsplanverk og kriseledelse.
• Forsterket kommunikasjon om beredskapsvakt til innsatsledere,
vaktkoordinatorer og alt vaktpersonell
• Planlagt beredskapsROS
• Forsterket overvåkningssenteret gjennom hevning av
overvåkningssystemet til Kri 2 fra 01.06.2016 med støttevaktlag
• Videreutvikling av disaster recovery prosedyrer
• Planlagt redundant integrasjonsplattform for OUS og SØHF.
Dialog med IMP om prioritering og midler
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal rapportere årlig på det systematiske
arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet.

Status for gjennomføring rapporteres samlet ved utgangen av året.

Sykehuspartner skal avsette ressurser for deltakelse i
ByggIT-prosjektet

Ingen kjent aktivitet i dette prosjektet i HSØ p.t.

Sykehuspartner skal delta i arbeidet med videreutvikling
av fellesløsningen på helsenorge.no-plattformen

Sykehuspartner avventer en avklaring fra RHFet knyttet til Min
journal

Overføring av oppgavene gjennomført av innsatsteamet
til HSØ

Plan er avklart med HSØ RHF.

Tydeliggjøring og spissing av Sykehuspartners oppgaver.
Helse Sør-Øst RHF vil i 2016 iverksette et prosjekt som
skal tydeliggjøre og spisse Sykehuspartners oppgaver.
Sykehuspartner skal delta i dette arbeidet.

Arbeidet er lagt i bero av HSØ inntil videre. Mandat for en
forstudie er utarbeidet, men ikke endelig godkjent.
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Informasjonssikkerhet
Sykehuspartner har god kontroll på informasjonssikkerhet til tross for at trusselbildet mot Helse Sør-Øst øker (grønne kurver).
Flere svindelforsøk er registrert i T1 og det observeres en øking i spam/uønsket e-post. Sykehuspartner har levert tre
politianmeldelser. Imidlertid reduseres antallet sikkerhetshendelser (røde kurver) gjennom effektive tiltak: Sikkerhetsopplæring
gjennomført på IKT-S, utførelse av risikovurderinger gjennomføres iht. avtalte tidsfrister, risikovurderings-fabrikken har ikke
noen forsinkelser, sikkerhetstest er utført på SiV HF i april.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Incidents

Forsøk på angrep

189

188

643

114

110

399

81
38

37

Oktober

November

610

335

337

Februar

Mars

141

131

110
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Desember

35

Januar

SM9 saker totalt
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12
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HMS og ytremiljø
Det arbeides systematisk med HMS inkl. ytre miljø som fører til gode resultater. DNV GL har gjennomført den påkrevde periodisk revisjon
for ytre miljø i april 2016. Likevel er kulturen for avviksrapportering for svak. Implementering av et nytt avvikssystem i løpet av høsten vil
styrke mer systematisk rapportering.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultat

-

5%

5,4%

-

Antall HMS avvik etter tilsyn

NA

7

HMS-handlingsplaner

NA

99 %

HMS hendelser

NA

0

-

Personskadefrekvens

NA

1

Meldt 1 arbeidsskade i 1. tertial (H-verdi 1,09)

Lukkerate for HMS-avvik

NA

0

-

Sykefravær

Resultatkrav

Fra periodisk kontroll ISO 14001:2004 (miljøstyring)
99 % utfylte HMS handlingsplaner etter MU 2015

Status på HMS-arbeid
•

•

•
•

I 1. tertial er det gjennomført vernerunder, fysisk arbeidsmiljø etter oppsatt plan. 99 % av ledere har rapportert utfylt
HMS handlingsplan. Videre lederoppfølging gjøres ved kvartalsvis oppfølging av lederavtaler i linjen der MU-oppfølging
er fast punkt samt oppfølging fra HR-avdelingen.
Ifm. omorganisering av Sykehuspartner er en SWOT-konsekvensanalyse av arbeidsmiljø gjennomført for organisasjon
steg 1. Lederstøtte for håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i endringsprosesser skjer via lederopplæring og
utvikling (LUP, endringsnettverk og MU-oppfølging)
For ytre miljø har periodisk revisjon blitt gjennomført i uke 16. Det ble identifisert 7 avvik, 16 observasjoner og 3
forbedringsmuligheter. Tiltaksplan for å lukke avvik og observasjoner er laget.
Det pågår forberedelser til ny standard 14001: 2015, og ledergruppen i Sykehuspartner har vedtatt sertifisering etter
2015-versjonen i mars 2018
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Revisjon – Eksterne revisjoner
Det arbeides systematisk med koordinering av eksterne og interne revisjoner og oppfølging av tiltak for å lukke avvik påpekt i
revisjonsrapporter.
Revisor/revisjon

Mål med revisjon

Riksrevisjonen
Utvidet kontroll av
økonomistyring og ressursutnyttelse på IKT-området i
Sykehuspartner HF

Undersøke om Sykehuspartner har en
økonomistyring og ressursutnyttelse på IKTområdet som understøtter måloppnåelse på krav
gitt av Helse Sør-Øst RHF om å levere
kostnadseffektive tjenester.

Revisjonsrapporten er under arbeid. RR presenterer
rapporten i et felles møte med Sykehuspartner HF og
HSØ RHF 6. juni. Det legges opp til en muntlig dialog om
innholdet i rapporten i møtet.
Rapporten vil offentliggjøres i november 2016.

PWC
IT-revisjon
DnV GL
Periodisk revisjon iht. ISO
14001 (Miljø)

Fokus på generelle IT-kontroller for systemer
relatert til finansielle transaksjoner
Bekrefte styringssystemets overensstemmelse
med standardens krav. Evaluere styringssystemets
virkningsgrad på å sikre at organisasjonen er i
stand til å tilfredsstille relevante krav i lover og
forskrifter og kontraktsmessige krav, samt å oppnå
fastsatte mål.
Kartlegge og vurdere om det er god styring og
kontroll i prosessen som er etablert for å kjøpe
eller leie inn ressurser til det regionale
programmet Digital fornying. Revisjonen har
omfattet Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF.

Styret har blitt orientert om rapporten 27. april.

Konsernrevisjonen
Rapport 3/2016
Kjøp og innleie av ressurser
til det regionale programmet Digital fornying

Konsernrevisjon
Rapport 5/2015
Revisjon av styring og
oppfølging av
Sykehuspartner HF
Konsernrevisjon
Rapport 2/2014
Revisjon av Sykehuspartner

Målet med revisjonen har vært å bekrefte styring
og kontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner, samt bidra
til forbedring. Revisjonen omfattet både Helse SørØst RHF og Sykehuspartner.
Kartlegge og vurdere om det er etablert intern
styring og kontroll innenfor et utvalg av prosesser i
Sykehuspartner. Målet har videre vært å bidra til
forbedring av Sykehuspartner sine prosesser for
virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring
og kontroll for understøttelse av Sykehuspartner
sin måloppnåelse.

Status

Kommentar

Det ble identifisert syv avvik, 16 observasjoner og tre
forbedringsmuligheter.
Tiltaksplan for å lukke avvik og observasjoner er laget.

Rapport (rapport 3/2016) er mottatt, og handlingsplan
legges fram for styret 22. juni.
Svakheter som er påpekt går hovedsakelig på
dokumentasjonen av rutinene for bemanning og
formelle leieavtaler for ressurser avgitt av
Sykehuspartner til Digital Fornying.
Det er gitt fire anbefalinger til Sykehuspartner.
Det ble identifisert tre tiltak i Sykehuspartner, og alle er
lukket.

Konsernrevisjonen har avsluttet sin oppfølging av
revisjonsområdene lønn , håndtering av kritiske
hendelser og virksomhetsstyring.
For revisjonsområdet tilgangsstyring gjenstår arbeid, og
nytt oppfølgingsmøte er planlagt med
Konsernrevisjonen i slutten av august.
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Revisjon – Interne revisjoner
9 av 14 interne revisjoner er utført. To pågår. Arbeidet er iht plan.
Internrevisjonene som gjenstår er planlagt høsten 2016.

Revisjonsprogrammet viser totalt 14 revisjoner som skal gjennomføres i 2016.
Revisjonsområde (tema)

Omfang

Tidsperiode

ISO 14001 (Miljøstyring)

Miljøkrav i anskaffelser og leverandøroppfølging
Lov om offentlige anskaffelser (5 lokasjoner = 5 revisjoner)

Uke 4-6, 2016 - Utført

Anskaffelsesprosjekt IoL

Anskaffelsesprosjekter gjennomført i 2015 i IoL

Start 29.02.2016 -Utført

Håndtering av rent og sterilt
gods

Mars 2016 - Utført

Informasjonssikkerhet

Forsyningssenteret til Bring Warehousing AS. Alle prosesser
knyttet til håndtering fra varer kommer inn til plukk
grov/sterilrom og ut klart til distribusjon inkludert retur.
Oppfølging brannmursrevisjon

Februar/mars 2016 - Utført

Informasjonssikkerhet

Beredskapsplanverk hos Telekom

Medio april – Medio juni 2016 - Pågår

Informasjonssikkerhet

Tilgang til adminservere

Mars 2016 - Pågår

Informasjonssikkerhet

Rettigheter til brukerstøtte

Medio september – medio november, 2016

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsinnstillinger i Active Directory for OUS HF

Mars 2016 - Utført

Informasjonssikkerhet

Avhending av IKT-utstyr

Medio oktober – medio desember, 2016

Kundeorientering

Har Sykehuspartner en gjennomgående kundekultur?

Q4-2016

Siden revisjonsprogrammet ble godkjent i ledergruppen 01.03.2016 er det lagt til to nye revisjoner:
- Håndtering av rent og sterilt gods, IoL (gjennomført)
- Intern kontroll av anskaffelsesprosjekter , IoL (gjennomført)
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Status for prosjektene i Fremtidens Sykehuspartner
Prosjekt /Sentrale leveranser

Status

Kommentarer

Kundetjenester
• Definere og beskrive ny tjenestemodell
• Definere Sykehuspartners applikasjonsportefølje i 15-25 kundetjenester
• Etablere regime for styring av kundetjenestene
• Oppdatere tjenestekatalogen

Prosjektet har definert en tjenestemodell som utgangspunkt
for videre arbeid og versjon 1.0 av 21 foreslåtte
kundetjenester. Prosjektet jobber med å «onboarde» nye
ressurser og planlegge arbeidet med utarbeidelsen av
kundetjenestene. Fokus på forankring og samordning med
arbeid i RHF

Forbedret tjenesteavtale
• Ny tjenesteavtale 2017 (v1.0) og 2018 (v2.0)
• Informasjon, opplæring og forankring
• SSA-rammeavtale (Sykehuspartner <-> HF/RHF)

Prosjektet er i god fremdrift. Jobber med å avklare
kvalitetsforventninger til avtalen 2017 og legge en stegvis
plan for utvikling av tjenesteavtalen under prosjektperioden
frem mot 2019

Prosess og verktøy
• Beskrive og implementere prioriterte verktøy og prosesser for SCD
(Service Comensment Day (Dagen for virksomhetsoverdragelse til ekstern
partner)) (fase 1)
• Forbedre/videreutvikle prosesser mot markedets beste praksis til FMO
(Future mode of operation (dato for når ekstern partner skal ha nådd
målsetningene definert i kontrakt)) (fase 2)
• Etablere SIAM (Service Integratian and Magment ( Tjenesteintegrator))
funksjon innen FMO (fase 3)

Ekstern prosjektbemanning på plass og kostnad iht.
budsjett. Noen forsinkelser på spesielt SACM-løft (Service
Asset and Configuration Management) og endringer av
prosesser får konsekvenser utover grensesnittet til ekstern
partner. Vurderer en «Clean install» av HPSM (HP Service
Manager (produktnavn for Sykehuspartners
saksbehandlingssystem)) i Sykehuspartner.

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd
• Kartlegge nå-situasjon innenfor sentrale områder innen kvalitet og
sikkerhet
• Definere ønsket tilstand og forbedringsområder
• Prioritere tiltak og utarbeide forslag til Fremdriftsplan
• Ferdigstille kvalitetspolicy som beskriver overordnede kvalitetsmål og
rammer

Prosjektet legger frem resultater fra kartleggingsarbeidet og
forlag til prioriterte leveranser i programstyremøte 8. juni.
Prosjektmandatet er forsinket og vil bli tatt opp etter
sommeren.

Organisasjon
• Ny organisering (utarbeide, forankre og implementere)

Er på plan for beslutning av steg 2 etter plan. En bred
involvering av mange ansatte har gitt arbeidet positiv
retning. Stillingsbeskrivelser for steg 2 er noe forsinket.

Ny sentral innkjøpsfunksjon i Sykehuspartner
• Etablere en ny sentral innkjøpsfunksjon, fase 1 ERP, fase 2 etablere
Vendor management relatert i eksternt partnerskap

På plan

Status for prosjektene i Fremtidens Sykehuspartner
- Mandater under utarbeidelse
Prosjekt /Sentrale leveranser

Status

Kommentarer

Styring og kundedialog
• Mandat under utarbeidelse

Mandatarbeidet tar noe lenger tid enn først antatt for å
sikre en god forankring og dialog med omgivelsene

Veikart 2020 og Gevinstrealiseringsplan
• Veikart 2016-2020. Gevinstrealiseringsplan med forventede gevinster,
eierskap og hvordan de skal realiseres.

Dette legges som en aktivitet til prosjektkontoret. Prosjekt
utgår.

Økonomimodell
• Endring av prismodell til forbruksbasert/aktivitetsbasert prising

Ikke startet. Mandat under utarbeidelse

Innholdsfortegnelse
Helhetlig vurdering av virksomhetens tilstand
Overordnede resultater fra forrige måned
Økonomiske resultater
Organisasjon og medarbeidere
Fremdrift i handlingsplan
Oppdrag og bestilling - mål 2016:
Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift
Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Bedre kunde- og brukertilfredshet
Innkjøp og logistikk
Oppdrag og bestilling - øvrige mål for 2016
Sykehuspartner mål for 2016 - Virksomhetsutvikling
Risikovurdering
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Risikovurdering pr. mai 2016
Overordnet risikobeskrivelse

9
15
11

16

1
4

18

10
2

26
13

#

Økonomi

#

Sikker og stabil drift

#

Omdømme

#

Leveranseforutsigbarhet

#

Kompetanse

10

Svak styring av leveranser fra eksterne leverandører - økte
kostnader, forsinkelser og problemer med forpliktelser

13

Brudd på informasjonssikkerhet - foretaksstraff

26

Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet - avtale med
ekstern partner som ikke er dekkende og gir merkostnader
og dårlig omdømme

9

Manglende kvalitet på løsninger -ustabil drift og/eller
høyere tjenestepris

16

Mange samtidige endringer - lavere endringsevne eller
"produksjonsdipp"

18

Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende
modernisering - økende antall kritiske hendelser, økte
driftskostnader og problemer med tilgang til kompetanse

1

Svak styring av tjenestene eller mangelfull prioritering –
manglende «verdi for kunden»

4

Uferdige leveranseprosesser for tjenesteendring/SLA – avvik
på leveranseplan

11

Forlenget transisjonsperiode ekstern partner – uforutsette
fryseperioder og leveranseforsinkelser

15

2

Avvik i viktige prosjekter – vesentlig forsinkelse og forlenget
vedlikehold og investeringer i systemer som er planlagt
avviklet
Feil kompetanse – ikke konkurransedyktig
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Risikostyring og tiltak
#

Risikoområde

10

13

Økonomi
26

9

16

Risiko

Sannsynlighet/
konsekvens
Svak oppfølging og styring av leveranser fra eksterne Moderat/ Alvorlig
leverandører kan føre til økte kostnader, forsinkelser
og problemer med å oppfylle kontraktuelle
forpliktelser
Alvorlige hendelser hvor Sykehuspartner er ansvarlig Meget liten/ Svært
for vesentlige brudd på informasjonssikkerhet kan
alvorlig
føre til foretaksstraff
Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet kan
Liten/ Svært alvorlig
føre til en avtale med ekstern partner som ikke er
dekkende og som genererer merkostnader og dårlig
omdømme for Sykehuspartner
Manglende kvalitet på løsninger kan føre til ustabil
Stor/ Moderat
drift og/eller høyere tjenestepris

• Kvalitetssikre avtaleporteføljen innen 1/6
• 100 % kontroll på lisenser
• Bestillerfunksjon etablert innen 1/6
• Overvåkes

• Overvåkes

• Sikre bredere testscenarioer som avdekker ytelse
og ustabilitet før overlevering til drift
• Oppdatert overleveringsprosess i prosjektveiviser

Mange samtidige endringer i flere akser og/eller i feil Moderat/ Moderat
rekkefølge kan føre til lavere endringsevne eller
lavere evne til å levere ("produksjonsdipp")

• Endringer koordineres gjennom
endringsprogrammet Fremtidens Sykehuspartner
• Gjennom Fremtidens Sykehuspartner involveres
organisasjonen aktivt i endringsprosessene
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen
1/4 og for 2017 innen 31/12
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016

Økende vedlikeholdsetterslep eller fortsatt
Stor/ Alvorlig
manglende modernisering kan medføre økende antall
kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer
med tilgang til "utgått kompetanse"

• Prosjekt «Sikker og stabil drift – AHUS»
gjennomføres med øremerkede midler som ledd i
prioritering og fokus på områder med de største
driftsutfordringer
• Gjennom Digital fornying prioriteres tiltak spesifikt
rettet mot sikker og stabil drift bla. knyttet til AHUS
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20%
sammenlignet med 2015

Sikker og stabil
drift
18

Tiltak

52

Risikostyring og tiltak (forts.)
#

Risikoområde

Risiko

1

Svak styring av tjenestene eller mangelfull
implementering av omforent prioriteringsmekanisme i
foretaksgruppen kan føre til prioriteringer og
ressursbruk som ikke svarer på «verdi for kunden»

4

Fortsatt uferdige leveranseprosesser for
tjenesteendringer og SLA-oppgraderinger kan føre til
en leveranseplan som ikke kan gjennomføres fullt ut

Sannsynlighet/
konsekvens
Moderat/ Moderat

Liten/ Moderat

Leveranseforutsigbar
het

11

15

2
Kompetanse

Tiltak
• Etablere og forankre regional
prioriteringsmodell innen 1/3
• Definere tjenesteporteføljen inn i 15-25
regionale brukertjenester innen 1/7
• De 7 største tjenestene er kundeorienterte og
regionalt styrt innen 31/12
• Videreutvikle og følge opp leveranseprosesser
som understøtter leveranseplan
• Egen leveransemodell for MTU innen 1/5
• Etablere og levere iht. egen plan og
leveranseprosess for utvalgte standard
bestillinger (eks. multifunksjonsskrivere)
innen 31/12
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016
innen 1/4 og for 2017 innen 31/12
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016

En forlenget transisjonsperiode frem til ekstern partner Moderat/ Liten
har etablert fungerende rutiner og prosedyrer kan føre
til uforutsette frysperioder og leveranseforsinkelser
Avvik i viktige prosjekter kan føre til vesentlig
Stor/ Moderat
forsinkelse og forlenget vedlikehold og investeringer i
systemer som er planlagt avviklet

• Overvåkes

Feil kompetanse kan føre til at Sykehuspartner ikke kan Liten/ Alvorlig
løse fremtidens oppdrag på en konkurransemessig
måte

• Overvåkes

• Oppnådd nivå 3 i prosjektmodenhet innen
utvalgte områder
• Mindre enn 10 % avvik i kvalitetskontroll ved
faseovergang for prosjekter

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

22. juni 2016

SAK NR 035-2016
MØTEPLAN 2017 - STYREMØTER
Forslag til vedtak:
Styret vedtar følgende møteplan for 2017:

Dato
8. februar 2017
8.-9. mars 2017
5. april 2017
10. mai 2017
7. juni 2017
6. september 2017
11.-12 oktober 2017

Tid
kl. 1300-1800
kl. 1400-1900 dag 1
kl. 0800-1200 dag 2
kl. 1300-1800
kl. 1300-1800

8. november 2017

kl. 1300-1800
kl. 1300-1800
kl. 1400-1900 dag 1
kl. 0800-1200 dag 2
kl. 1300-1800

6. desember 2017

kl. 1300-1800

Styremøte
Styreseminar
Styremøte
Styremøte
Styremøte – dato reserveres
– avholdes ved behov
Styremøte
Styremøte
Styreseminar
Styremøte
Styremøte – dato reserveres
– avholdes ved behov
Styremøte

Skøyen, 15. juni 2016

Mariann Hornnes
Administrerende direktør

________________________________________________
Postboks 3562, 3007 Drammen
Besøksadresse hovedkontor:
Vektergården, Grønland 34
3045 Drammen

Telefon:
Telefaks:

32 23 53 00
32 23 53 01
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Web:
E-post:
Org.nr.:

www.sykehuspartner.no
post@sykehuspartner.no
914 637 651

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

22. juni 2016

SAK NR 036-2016

KONSERNREVISJON KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET REGIONALE
PROGRAMMET DIGITAL FORNYING
Forslag til vedtak:
Styret tar Konsernrevisjonens revisjonsrapport 3/2016, “Kjøp og innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital fornying” til etterretning, og vedtar handlingsplan for
oppfølging.

Skøyen, 15. juni 2016

Mariann Hornnes
Administrerende direktør

________________________________________________
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Konsernrevisjonen har levert rapport 3/2016 etter revisjon av kjøp og innleie av ressurser til
Digital fornying. Revisjonen omfatter både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.
Det innstilles på at styret tar rapporten til etterretning, og vedtar handlingsplan for
oppfølging.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Bakgrunn
Revisjonen inngår i revisjonsplanen 2015/2016 for Konsernrevisjonen, vedtatt i styret i Helse
Sør-Øst.
Bakgrunnen er at Digital fornying er vesentlig for å understøtte pasientsikkerhet og kvalitet i
hele foretaksgruppen, og for at programmet skal nå sine mål er det viktig å ha tilstrekkelig
ressurser med rett kompetanse i hele gjennomføringsperioden. Prosessen for kjøp og
innleie av ressurser er valgt fordi det var innmeldt risiko på området. Revisjonen har kartlagt
og vurdert om kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying er
basert på behovsvurderinger, formalisert i avtaler og at ressurser følges opp på en
systematisk måte.
Revisjonen er gjennomført ved intervjuer, dokumentgjennomgang og stikkprøver både i
Helse Sør-Øst og Sykehuspartner.
Konsernrevisjonsrapporten ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst i sak 058-2016 i møte 16.
juni.
2.2 Formål og omfang
I revisjonen er følgende fem problemstillinger belyst:
1. Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i
henhold til definert behov?
2. Gjennomføres tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF slik at beskrevet behov
legges til grunn for utvelgelse av ressurs?
3. Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for
oppfølging og som er signert av bemyndiget person?
4. Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et
etablert system?
5. Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?
Revisjonen omfatter tre program i Digital fornying i Helse Sør-Øst RHF og utvalgte
prosjekter innenfor disse. I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen i hovedsak
virksomhetsområdet Prosjekttjenester. Revisjonen har ikke omfattet prosessen med å velge
ut og tildele ressurser etter mottatt bestilling fra Digital fornying i øvrige helseforetak.
Konsernrevisjonen har valgt å dele området som er revidert inn i følgende steg:

Stegene markert med blått omhandler Helse Sør-Øst RHF, grønt omhandler Sykehuspartner
HF og blått/grønt omhandler begge. Det henvises til rapportens kapitel 1.5 for mer
informasjon om de ulike stegene.
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For vurdering av forhold som ligger til Helse Sør-Øst vises det til rapporten. Den delen av
revisjonen som angår Sykehuspartner er oppsummert slik (side 5)
Revisjonen viser at det er iverksatt mange tiltak for å ivareta de ansvarsområder som
Sykehuspartner HF har i denne prosessen, bl.a.:
• Ansvar og oppgaver til utvelgelse og tildeling av ressurs er kjent og beskrevet.
• Rutinen knyttet til bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF er skriftliggjort og
rutinene etterleves.
• Revisjonen viser at avtaler som er inngått ved kjøp av eksterne konsulenter er
egnet for oppfølging.
• Oppfølging og evaluering av eksterne konsulenter (IKT fagressurser) er satt i
system.
Samtidig har revisjonen vist områder som har svakheter/mangler som
konsernrevisjonen har gitt anbefalinger til forbedringer på (det henvises til kapittel 2 i
rapporten):
• Dokumentasjonen av rutinene for bemanning av prosjektledere og IKT
fagressurser omfatter flere dokumenter med til dels samme informasjon slik at
mangfold av dokumenter uten tydelig dokumenthåndtering vanskeliggjør arbeidet
med å holde rutinene oppdatert og sikre at de gir enhetlig informasjon.
• Det endelige behovet til bestilte ressurser dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad
slik at det er et avstemt behov som ligger til grunn for tildeling av ressurs.
• Det utarbeides ingen formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner
HF til Digital fornying.
For en mer detaljert gjennomgang av vurderinger og funn vises til vedlagte revisjonsrapport.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Digital fornying er eid av Helse Sør-Øst men Sykehuspartner bidrar med fagkompetanse i
realiseringen av programmet. Et av Sykehuspartners ansvar, er å sikre nødvendige
ressurser. Administrerende direktør er derfor tilfreds med Konsernrevisjonens gjennomgang,
da den gir en vurdering av dagens praksis og konkrete forslag til forbedringer.
Revisjonen bekrefter at det jobbes godt på flere områder, men at det er rom for forbedringer
på enkelte punkter. Det er utarbeidet en handlingsplan for å sikre oppfølging av de
forbedringspunktene Konsernrevisjonen påpeker. Som beskrevet i rapporten er det er tett
samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Det blir derfor viktig at det også i
arbeidet med tiltakene fortsatt blir en dialog mellom partene. Arbeidet med tiltakene er iht
plan.

Vedlegg:
1. Konsernrevisjonens revisjonsrapport 3/2016 “Kjøp og innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital fornying”, datert 30. mars 2016
2. Handlingsplan datert 15.06.2016
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Side 3 av 3

Rapport 3/2016
Revisjon
Kjøp og innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital fornying
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF

Konsernrevisjonen
Helse Sør-Øst
30.3. 2016

Rapport nr.

03/2016

Revisjonsperiode

September – januar 2015/2016

Virksomhet

Helse Sør-Øst RHF
Sykehuspartner HF
Rapportmottaker Styret i Helse Sør-Øst RHF v/ styreleder
Styret i Sykehuspartner HF v/styreleder
Kopi
Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør Sykehuspartner HF
Revisjonsutvalget Helse Sør-Øst RHF RHF
Rapportavsender Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF
Oppdragsgiver
Styret i Helse Sør-Øst RHF
Revisor
Liv Todnem (oppdragseier), Tove Kolbeinsen (oppdragsleder), Lene Bjøntegaard
og Signe Sagabraaten

Innholdsfortegnelse
Resultatet av revisjonen vises for Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF i hver sitt avsnitt......... 3
Resultat fra revisjonen for Helse Sør-Øst RHF ............................................................................................ 4
Resultat fra revisjonen for Sykehuspartner HF............................................................................................. 5
1.Innledning ...................................................................................................................................................... .5
1.1 Bakgrunn og beskrivelse ............................................................................................................................ 5
1.2 Mål og problemstillinger ............................................................................................................................ 6
1.3 Omfang og avgrensning ............................................................................................................................. 7
1.4 Revisjonsgrunnlag og metode ................................................................................................................... 8
1.5 Beskrivelse av stegene som inngår i revisjonen ...................................................................................... 9
1.6 Veiledning til leseren. ............................................................................................................................... 11
2.Resultat av revisjonen .................................................................................................................................. 12
2.1 Problemstilling 1 ....................................................................................................................................... 12
2.2 Problemstilling 2 ....................................................................................................................................... 15
2.3 Problemstilling 3 ....................................................................................................................................... 17
2.4 Problemstilling 4 ....................................................................................................................................... 21
2.5 Problemstilling 5 ....................................................................................................................................... 25
Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og rapportbehandling ............. 27

Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Endelig rapport
30.03.2016

Side 2 av 28

Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene av konsernrevisjonens revisjon “Kjøp og innleie av
ressurser til det regionale programmet Digital fornying” som har vært utført i Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF.
Bakgrunnen for revisjonen er at Digital fornying er vesentlig for å understøtte pasientsikkerhet og
kvalitet i hele foretaksgruppen, og for at programmet skal nå sine mål er det viktig å ha tilstrekkelig
ressurser med rett kompetanse i hele gjennomføringsperioden. Prosessen for kjøp og innleie av
ressurser er valgt fordi det var innmeldt risiko på området. Revisjonen har kartlagt og vurdert om
kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying er basert på
behovsvurderinger, formalisert i avtaler og at ressurser følges opp på en systematisk måte.
Følgende fem problemstillinger er belyst:
1. Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i henhold til
definert behov?
2. Gjennomføres tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF slik at beskrevet behov legges til
grunn for utvelgelse av ressurs?
3. Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for oppfølging og
som er signert av bemyndiget person?
4. Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et etablert
system?
5. Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?
Revisjonen omfatter tre program i Digital fornying i Helse Sør-Øst RHF og utvalgte prosjekter
innenfor disse. I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen i hovedsak virksomhetsområdet
Prosjekttjenester. Revisjonen har ikke omfattet prosessen med å velge ut og tildele ressurser etter
mottatt bestilling fra Digital fornying i øvrige helseforetak.
De fleste ressursene til programmer og prosjekter i Digital fornying anskaffes via
bemanningsprosesser i Sykehuspartner HF.
Konsernrevisjonen har valgt å dele området som er revidert inn i følgende steg:
Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Stegene markert med blått omhandler Helse Sør-Øst RHF, grønt omhandler Sykehuspartner HF og
blått/grønt omhandler begge. Det henvises til kap 1.5 for mer informasjon om de ulike stegene.
Resultatet av revisjonen vises for Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF i hver sitt
avsnitt.
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Resultat fra revisjonen for Helse Sør-Øst RHF
Revisjonen viser at det er iverksatt mange tiltak for å sikre at kjøp og innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital fornying baseres på behovsvurderinger, formaliseres i avtaler og at
ressursene følges opp på en systematisk måte, bl.a:







Det er kjent hvem som har ansvar for å identifisere behov for kompetanse og formalisere
dette i en bestilling og hvem som har ansvar for oppfølging av ressurser og avtaler.
Ressurssituasjon i prosjektene inngår som en del av regelmessige risikovurderinger slik at
man sikrer forebyggende tiltak dersom ressurssituasjonen hemmer realisering av prosjektenes
mål.
Alternativer for bestilling av ressurser og rutinene for bestilling av ressurser fra
Sykehuspartner HF er kjent. (De fleste ressurser bestilles gjennom dette systemet).
Praksis med signering av avtaler ved innleie av eksterne konsulenter fra Sykehuspartner HF
er nå endret og er i tråd med gjeldende fullmakter.
Det inngås avtaler som er egnet for oppfølging av den enkelte ressurs og de blir fulgt opp.

Samtidig har revisjonen vist områder som har svakheter/mangler som konsernrevisjonen har gitt
anbefalinger til forbedringer på (det henvises til kapittel 2 i rapporten):








Ansvar og myndighet ved inngåelse og signering av avtaler ved frikjøp fra øvrige
helseforetak og kjøp av system- eller teknologispesifikk kompetanse til program/prosjekt må
formaliseres og avstemmes med gjeldende fullmaktssystem for Helse Sør-Øst RHF og
Digital fornying.
Det mangler en formalisering på overordnet nivå av avtaleverket som skal benyttes ved
frikjøp av ressurser fra øvrige helseforetak.
Det inngås ikke formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital
fornying slik som det gjøres ved frikjøp fra øvrige helseforetak.
Konsernrevisjonens test av etterlevelse av beskrivelse av kompetansebehovet i bestillinger
viser at dette ikke er tilstrekkelig beskrevet i henhold til rutine.
Prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp) er ikke beskrevet.
Det er ikke etablert rutine for systematisk evaluering av gjennomførte bestillinger på prosjekt
eller programnivå med formål å vurdere ytterligere forbedring eller kompetanseutvikling.

Noen av anbefalingene er gitt for å bidra til mer hensiktsmessig og effektiv internkontroll. Der det er
mulig bør det for programmene og prosjektene i Digital fornyinger i større grad foretas en
standardisering og samordning av dokumentasjon, rutiner, malverk samt datainnsamling for
oppfølging av ressurser og avtaler.
Det henvises til kap 2 for mer detaljert informasjon under de ulike problemstillingene.

Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Endelig rapport
30.03.2016

Side 4 av 28

Resultat fra revisjonen for Sykehuspartner HF
Revisjonen viser at det er iverksatt mange tiltak for å ivareta de ansvarsområder som Sykehuspartner
HF har i denne prosessen, bl.a.:





Ansvar og oppgaver til utvelgelse og tildeling av ressurs er kjent og beskrevet.
Rutinen knyttet til bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF er skriftliggjort og rutinene
etterleves.
Revisjonen viser at avtaler som er inngått ved kjøp av eksterne konsulenter er egnet for
oppfølging.
Oppfølging og evaluering av eksterne konsulenter (IKT fagressurser) er satt i system.

Samtidig har revisjonen vist områder som har svakheter/mangler som konsernrevisjonen har gitt
anbefalinger til forbedringer på (det henvises til kapittel 2 i rapporten):





1

Dokumentasjonen av rutinene for bemanning av prosjektledere og IKT fagressurser
omfatter flere dokumenter med til dels samme informasjon slik at mangfold av dokumenter
uten tydelig dokumenthåndtering vanskeliggjør arbeidet med å holde rutinene oppdatert og
sikre at de gir enhetlig informasjon.
Det endelige behovet til bestilte ressurser dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad slik at det er
et avstemt behov som ligger til grunn for tildeling av ressurs.
Det utarbeides ingen formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF til
Digital fornying,

Innledning

1.1 Bakgrunn og beskrivelse
I henhold til revisjonsplan 2015-16 for konsernrevisjonen fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, er
Digital fornying satt opp som et revisjonsområde og revisjonen som gjennomføres på dette området
er Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying. Revisjonen omfatter både Helse
Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.
Digital fornying er et vesentlig område. Programmet skal understøtte pasientsikkerhet og kvalitet, og
forsinkelser vil få betydning for tiltak som er knyttet til dette. For å lykkes med programmene og
prosjektene er det viktig å ha tilstrekkelig med ressurser med rett kompetanse i hele
gjennomføringsperioden. Revisjonen er gjennomført fordi dette er en viktig prosess og det var
innmeldt risiko på området. Området som inngår i revisjonen omhandler etablert system og rutiner
når det er behov for en ressurs til prosjekter/programmer i Digital fornying.
I revisjonen kartlegges og vurderes om det er god styring og kontroll i prosessen som er etablert for
å kjøpe eller leie inn ressurser til Digital fornying.
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Helse Sør-Øst RHF er eier av Digital fornying, og er således overordnet eier av behovet for
ressurser til alle programmene og prosjektene. For å bidra til gjennomføring av prosjektene i Digital
fornying er Sykehuspartner HF i Oppdrag og bestilling for 2015 gitt ansvar for å levere nødvendig
kapasitet og kompetanse, inkludert oppfølging av ressursene. Det er satt konkret mål om at interne
ressurser fra Sykehuspartner HF utnyttes før eksterne ressurser anskaffes.
I tillegg til ressurser som anskaffes via Sykehuspartner HF, bemannes også program/prosjekt med
ressurser fra øvrige helseforetak i foretaksgruppen og fra eksterne leverandører. Følgende begreper
benyttes i rapporten:



Innleie/frikjøp1: Benyttes når interne ressurser i Sykehuspartner HF (innleie) eller andre
fast ansatte ressurser i øvrige helseforetak leies inn.
Kjøp: Benyttes ved anskaffelse av eksterne ressurser utenfor foretaksgruppen når
Sykehuspartner HF gjør avrop på rammeavtale IKT-konsulenttjenester eller når
program/prosjekt gjør direkte avrop fra rammeavtale for spesifikk system- eller
teknologispesifikk kompetanse.

I praksis omtales leie av ressurser fra Sykehuspartner HF som innleie, mens leie av interne ressurser
fra øvrige helseforetak omtales som frikjøp.
Konsernrevisjonen har valgt å dele området som er revidert inn i følgende steg:
Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Stegene markert med blått omhandler Helse Sør-Øst RHF, grønt omhandler Sykehuspartner HF og
blått/grønt omhandler begge. Det henvises til kap 1.5 for mer informasjon om de ulike stegene.
1.2 Mål og problemstillinger
Formålet med revisjonen har vært å bekrefte helseforetakets styring og kontroll, risikostyring og
virksomhetsstyring, og bidra til forbedring (jf. helseforetakslovens § 37 a Internrevisjon).
Denne revisjonen har som mål å kartlegge og vurdere om kjøp og innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital fornying er basert på behovsvurderinger, om det er formalisert i
avtaler og at ressurser følges opp på en systematisk måte.
Følgende fem problemstillinger er belyst:
1. Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i henhold til definert
behov?

I henhold til Personalhåndboken HSØ benyttes begrepet innleie og frikjøp “når en ansatt leies ut fra et helseforetak til
HSØ RHF for en gitt tidsperiode med et definert prosjekt-/ansvarsområde, og kommer inn under arbeidsmiljølovens
bestemmelser om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (aml § 14-13).”
1
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2. Gjennomføres tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF slik at beskrevet behov legges til grunn for
utvelgelse av ressurs?
3. Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for oppfølging og som
er signert av bemyndiget person?
4. Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et etablert
system?
5. Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?
1.3 Omfang og avgrensning
Digital fornying besto ved oppstart av revisjonen av tre programmer:
 Virksomhetsstyring (VIS)
 Infrastrukturmodernisering (IMP)
 Regional klinisk løsning (RKL)
Programmene består av ulikt antall prosjekter. De fleste av ressursene blir kjøpt eller innleid/frikjøpt
til prosjekter. Revisjonen omhandler i stor grad styring og kontroll som prosjektlederne med støtte
fra programledelsen har etablert i sine prosjekter (se figur 1 under).

Figur 1: Oversikt involverte i revisjonen
I Helse Sør-Øst RHF har revisjonen involvert Fornyingsstyrets programkontor, ledelsen i de tre
programmene, i tillegg til utvalgte prosjekter innenfor hvert program (se tabell 1). Utvalget er gjort i
samarbeid med programlederne og ut fra følgende kriterier: Prosjektet skal ikke være i
avslutningsfasen, ressurser til prosjektet skal være innleid/frikjøpt både via Sykehuspartner HF og
øvrige helsefortak (i program hvor det er aktuelt med begge typer ressurser) og prosjektledelsen må
være tilgjengelig i revisjonsperioden.
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I Sykehuspartner HF har revisjonen involvert leder og sentrale ressurser i virksomhetsområde
Prosjekttjenester og to utvalgte linjeledere med ansvar for IKT-fagressurser.
Program
Utvalgte
prosjekter:

Regional klinisk løsning
(RKL)
1.
E-resept/
kjernejournal
2.
Medikamentell
kreftbehandling
3.
Regional PAS/EPJ

Infrastrukturmodernisering
(IMP)
1.
Nettverk Ahus
2.
Integrasjonstjenester
(IFAB)
3.
Teknologiskifte telefoni

Virksomhetsstyring
(VIS)
1. Regional økonomiog logistikkløsning
(ERP), innføring

Tabell 1: Programmer innenfor Digital fornying med utvalgte prosjekter i revisjonen
Det er gjort følgende avgrensninger i revisjonen:
 Overordnede vurderinger av totalt behov for ressurser inn mot ØLP2 og den årlige
budsjettprosessen inngår ikke, kun vurderinger av budsjettmessig dekning ved bestilling
av ressurs
 Omfatter ikke overprøvinger av behovsvurderingen i Sykehuspartner HF
 Omfatter ikke selve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen ved kjøp av eksterne
ressurser (innkjøpsteknisk)
 Omfatter ikke intern rutine i øvrige helseforetak enn Sykehuspartner HF med å finne og
beslutte hvilken ressurs som skal tildeles (frikjøp)
 Oppfølging av ressurs i henhold til arbeidsgiveransvaret mot AML inngår ikke
 Omfatter ikke revisjon av IKT systemene Clarity og Current time
1.4 Revisjonsgrunnlag og metode
Revisjonsgrunnlaget som er lagt til grunn for utviklingen av revisjonen er hentet fra:
 Oppdrag og bestilling for Sykehuspartner HF 2015
 Personalhåndbok for Helse Sør-Øst RHF
 Fullmaktsstruktur for Helse Sør-Øst RHF
 Relevante gjeldende prosedyrer på alle nivåer (Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF,
Digital fornying, program- og prosjektnivå)
 Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst RHF
Revisjonskriteriene er utledet fra revisjonsgrunnlaget. Revisjonen er utført ved bruk av
dokumentstudier, gjennomgang av bestillinger i Clarity og intervjuer med ledere og medarbeidere i
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF som har en rolle i forhold til revisjonen. Nærmere
oversikt over informasjonsgrunnlag og gjennomførte intervju fremgår av vedlegg 1.

2
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1.5 Beskrivelse av stegene som inngår i revisjonen

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Behov for ressurser og valg av rutine/prosess (Helse Sør-Øst RHF)
Behov for ressurser til Digital fornying oppstår løpende, og identifiseres på program- eller prosjektnivå. Den som formaliserer behovet i en bestilling betegnes i denne rapporten som “behovsstiller”.
Det totale ansvaret for å bemanne program og prosjekter med tilstrekkelig ressurser med rett
kompetanse ligger hos Digital fornying. Det er tre alternativer knyttet til kjøp og innleie/frikjøp av
ressurser til Digital fornying:

Prosesser:

Program:

A. Sykehuspartner HF

B. Øvrige HF

Prosjektledere og IKT
fagressurser

Hovedsaklig brukere av
systemene som bidrar med
fag og/eller virksomhetskompetanse

1. Primært innleie av intern
ressurs fra Sykehuspartner HF.
2. Kjøp av ekstern konsulent som
skaffes ved avrop på
rammeavtaler gjennom
minikonkurranse utført av
Prosjektbemanning eller
Prosjektledelse.

RKL

IMP

VIS

1. Frikjøp i hht beskrivelse i
Personalportalen.
2. Kostnadsdekning. Innleie/
frikjøp basert på avtalt levering i
hht prosentandel og timepris.




RKL
VIS

C. System- eller
teknologispesifikk
kompetanse

1. Avrop på
rammeavtaler, systemeller teknologi spesifikk
kompetanse.





RKL
IMP
VIS

Tabell 2: Alternative ressurser til Digital fornying med fordeling pr program.
De aller fleste ressursene anskaffes ved bruk av alternativ A, det vil si via bemanningsprosessene i
Sykehuspartner HF. Prosessen som gjelder bemanning av IKT fagressurser er fasilitert av
Prosjektbemanning og omtales som “Bemanningsprosessen”. I denne rapporten vil prosessene for
bemanning av både IKT fagressurser og prosjektledere samlet omtales som “bemanningsprosessene”.
Utvelgelse og tildeling av ressurs (Sykehuspartner HF)
Revisjonen omfatter i dette steget kun prosessen hvor Sykehuspartner HF skal finne og beslutte
hvilken ressurs som skal tildeles prosjektene i Digital fornying, det vil si alternativ A beskrevet over.
Det er IKT-systemet Clarity (porteføljestyringssystem for prosjekt- og programstyring eiet av Helse
Sør-Øst RHF) som benyttes ved blant annet bestilling av ressurser og endelig tildeling av ressurs.
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• Behovsstiller i program/
prosjekt bestiller IKT
fagressurs eller
prosjektleder i Clarity.

Sykehuspartner
HF

• Bemanningsprosessene:
Det tildeles en intern IKT
ressurs fra linjen i
Sykehuspartner HF / intern
prosjektleder fra
Prosjektledelse hvis mulig

• Prosjekttjenester:
• Avd. Prosjektbemanning/
linjen i Sykehuspartner HF:
IKT fagressurs
• Avd. Prosjektledelse

Digital fornying

Prosjekttjenester
• Intern ressurs dekker ikke
det bestilte behovet: Det
lyses ut minikonkurranse
for avrop på rammeavtaler
og tildeles ekstern ressurs.

Prosjekttjenester

Figur 2: Bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF
Utarbeide og godkjenne avtale (Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF)
Når ressurs er tildelt, skal det utarbeides en formell avtale. Ulike varianter av avtaler benyttes
avhengig av hvilket alternativ som er valgt (se tabell 2).

Avtaler:

Program:

A. Sykehuspartner HF

B. Øvrige HF

Prosjektledere og IKT
fagressurser

Hovedsaklig brukere av
systemene som bidrar med
fag og/ eller
virksomhetskompetanse

1. Allokering i Clarity
2. Allokering i Clarity, i tillegg
til avtale/kontrakt med
leverandør som består av
tildelingsskjema etter
minikonkurranse og i tillegg
bistandsavtale (SSA-B) eller
oppdragsavtale (SSA-O).

RKL

IMP

VIS

1. “Frikjøpsavtalen”, avtaler
utarbeides på brevmal fra
Intern HR.
2. Forholdet skal være regulert i
prosjektavtaler eller lignende.




RKL
VIS

C. Direkte kjøp fra
leverandør
System- eller
teknologispesifikk
kompetanse
Leverandørens avtale
benyttes.





RKL
IMP
VIS

Tabell 3: Oversikt over avtaler i bruk fordelt pr program
Oppfølging av den enkelte ressurs og dennes avtale (Helse Sør-Øst RHF)
I dette arbeidet benyttes IKT-systemer og rutiner som Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
benytter i ordinær drift. Ressurser som anskaffes gjennom bemanningsprosessen i Sykehuspartner
Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Endelig rapport
30.03.2016

Side 10 av 28

HF skal føre timer i Current time. Sykehuspartner HF er eier og forvalter av systemet. Til
godkjenning av inngående fakturaer benyttes Eyeshare.
Ressurser som er frikjøpt/innleid fra øvrige helseforetak fører ikke timer og ordinær lønn utbetales i
helseforetaket vedkommende er utleid fra. Dette helseforetaket utsteder faktura til Digital fornying i
henhold til avtalte kriterier i inngått avtale.
Evaluere og lære (Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF)
Gjennomførte bestillinger av ressurser blir evaluert og danner grunnlag for læring og forbedring
både knyttet til bestillerkompetanse og også generelle forbedringer i etablert prosess.
Leveransen fra den enkelte ressurs vurderes opp mot behovet som ble stilt ved bestilling. Dette
danner grunnlag for kontinuerlig forbedring i prosessene for bestilling og utvelgelse av ressurs, og
kan illustreres slik:
Identifisere
behov for
ressurs

Forbedre
prosesser for
bestillling og
utvelgelse

Evaluere
leveransen
fra tildelt
ressurs opp
mot behov

Bestille
ressurs

Digital fornying
Sykehuspartner
HF

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Figur 3: Evaluering av gjennomførte bestillinger som grunnlag for læring og forbedring
1.6 Veiledning til leseren.
I kapittel 2 presenteres resultat av revisjonen per problemstilling. For hver problemstilling utdypes
det enkelte revisjonskriteriet. Deretter beskrives det som er vurdert å være positivt i henhold til
revisjonskriteriet (observasjon), hva som er vurdert å være svakheter/mangler, samt
konsernrevisjonens vurdering og eventuelle anbefalinger til tiltak.
Problemstilling 2 omhandler i sin helhet Sykehuspartner HF. Revisjonskriterer som omhandler
Sykehuspartner HF er merket med dette. I tillegg framkommer grønn farge i steget.
Observasjoner og funn på øvrige problemstillinger og kriterier gjelder Helse Sør-Øst RHF.
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2

Resultatet av revisjonen

2.1 Problemstilling 1: Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital
fornying får ressurser i henhold til definert behov?

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Revisjonskriterium 1: Ansvar for bestilling av ressurs er definert, kjent og etterlevd
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er tydelig angitt hvem som har ansvar
for å identifisere et konkret behov og for å bestille en ressurs.
Observasjoner
Det enkelte programstyre har ansvar for å sikre fremdrift og måloppnåelse i programmet og er
således øverste eier av behov for ressurser til program og prosjekter i Digital fornying.
Programledelsen utøver den daglige ledelsen av programmet, og følger opp de enkelte prosjektene.
Hver enkelt prosjektleder skal levere i henhold til tid, kost og kvalitet beskrevet i oppdrag/mandat,
og ta beslutninger innenfor rammene av direktiv, årlig budsjett og avtaler. Av dette følger at
prosjektleder har ansvar for å identifisere behov for ressurser i prosjektet, og at prosjektleder
innenfor sitt budsjett har ansvar for å bestille ressurser.
Revisjonen viser at alle prosjektlederne er kjent med dette ansvaret.
Bestilling av IKT fagressurser og prosjektledere gjennom prosesser i Sykehuspartner HF
formaliseres i Clarity. De som er definert med rollen som “prosjektleder” i Clarity har tilgang til å
legge inn bestilling.
Konsernrevisjonens vurderinger
Kriteriet vurderes som oppfylt, og konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.

Revisjonskriterium 2: Det er etablert et system for bestilling av ressurs slik at kompetanse,
omfang og kostnad i henhold til budsjettmessig dekning blir vurdert
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er kjent hvor behovsstiller innenfor
Digital fornying skal bestille ressurser. Det forutsettes at det er en bestillingsrutine som er kjent og i
tilstrekkelig grad beskriver hvordan ressurser bestilles slik at behovet blir basert på vurdering av
kompetanse, omfang og kostnad. Videre forutsettes det at behovet er tilstrekkelig dokumentert slik
at det sikres et grunnlag for å vurdere om tildelt ressurs er i samsvar med behovet. Det er etablert
kontroll med at det er budsjettmessig dekning for bestilling av den enkelte ressurs.
Observasjoner
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De tre alternativene for bestilling av ressurser til Digital fornying er kjent. Disse alternativene er:
Sykehuspartner HF, øvrige helseforetak og system- eller teknologispesifikk kompetanse.
Fra prosjektene er det dialog med programledelsen knyttet til behov og bestilling av ressurser, og fra
programledelsen kommuniseres dette opp til programstyret ved behov. Bemanningsprosessene i
Sykehuspartner HF ligger til grunn for størstedelen av ressursleveransene til prosjektene i Digital
fornying, og rutiner knyttet til disse prosessene er kjent. Dokumenter som beskriver rutiner og
verktøy knyttet til bemanningsprosessene er tilgjengelige i Prosessportalen3 og det forutsettes i
revisjonen at det er disse rutinene som er gjeldende. Det er kun ansatte i Sykehuspartner HF som
har tilgang til Prosessportalen.
Konsernrevisjonen har gjennomgått bestillinger av ressurser i utvalgte prosjekter anskaffet gjennom
bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF. Testen viser at alle bestillingene er formalisert i Clarity
i henhold til rutinen, og behovet knyttet til tid og omfang (prosent innleie) er beskrevet i
bestillingene.
Programmene/prosjektene kan avrope system- eller teknologispesifikk kompetanse på rammeavtale.
Innkjøp og logistikktjenester i Sykehuspartner HF forvalter avtalen. Bestillingsstøtte for
gjennomføringen er tilgjengeliggjort på intranettet til Helse Sør-Øst RHF.
Det benyttes en estimeringsmodell på prosjektnivå som utgangspunkt for å sikre at det er
budsjettmessig dekning for kjøp/innleie av den enkelte ressurs.
Svakheter/mangler
På programnivå har de to største programmene, IMP og RKL, utarbeidet programhåndbøker som
beskriver rutiner knyttet til bemanningsprosessene i Prosjekttjenester. Det sikres imidlertid ikke at
det til enhver tid vises til gjeldende rutiner. I håndboken for IMP er det lenker som fører til
dokumenter som ikke er sammenfallende med gjeldende rutine i Prosessportalen, mens det i
håndboken for RKL er sentrale vedlegg som beskriver bemanningsprosessene, men som ikke finnes
i Prosessportalen.
Prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp) er ikke dokumentert i egen
rutine.
Prosjektleder/programleder skal beskrive kompetansebehov i Clarity. Testen som er utført i denne
revisjonen har vist at beskrivelser av kompetanse og leveranse i feltet “oppgavebeskrivelse” i Clarity
ikke er tilstrekkelig konkretisert i henhold til rutine for alle bestillingene.
Konsernrevisjonens vurderinger
Revisjonen viser at det i prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp) ikke er
dokumentert i egen rutine. Kompetansebehovet i Clarity er ikke i alle tilfeller tilstrekkelig beskrevet i
henhold til rutine.
Konsernrevisjonens vurdering er at dokumentering av behov er et viktig grunnlag for utvelgelse av
ressurs og dette kan også benyttes i evaluering av den enkelte ressurs og videre i intern

3

Sykehuspartner HFs dokumenthåndteringssystem hvor felles styrende dokumenter blir lagret.
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kompetanseutvikling for både behovsstillere i Helse Sør-Øst RHF og ressurseiere/tildelere av
ressurser i Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
 




Utarbeide en rutinebeskrivelse for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak
(frikjøp)
For prosessene i Prosjekttjenester i Sykehuspartner HF, som også involverer
behovsstiller i Digital fornying, bør det sikres at det kun henvises til gjeldende rutiner
Sikre at hele behovet for den enkelte ressurs dokumenteres i bestillingen

Revisjonskriterium 3: Vurdering av behov for ressurser som inngår som en del av
regelmessige risikovurderinger
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er rutiner for risikovurderinger, at
risiko i forhold til ressurser inngår i rutinen på prosjektnivå og rapporteres til ovenstående nivåer slik
at risko som truer realisering av mål for programmet Digital fornying som helhet blir kanalisert og
ivaretatt. Det forutsettes at rutinen omfatter dokumentasjon av gjennomførte risikovurderinger og
håndtering av risikoen.
Observasjoner
Det er utarbeidet veiledere og malverk for risikovurderinger for program- og prosjektnivå. Det er
Fornyingstyrets programkontor som er eier av dette.
Iflg programdirektivene skal risikobildet for de ulike prosjektene oppdateres løpende. Revisjonen har
vist at risiko er gjenstand for jevnlig statusrapportering/dialogmøter mellom prosjektledere og
programledelse. Risikobildet for prosjektene aggregeres månedlig på programnivå for videre
rapportering til Digital fornying/Fornyingsstyrets programkontor. I intervjuer bekreftes det at
ressurser vurderes som en del av risikobildet, og det settes i gang tiltak dersom risiko identifiseres.
Konsernrevisjonens vurderinger
Kriteriet vurderes som oppfylt, og konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.
Samlet oppsummering for problemstillingen:
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Revisjonen viser at ansvaret for å identifisere et behov og formalisere dette i en bestilling er
plassert hos prosjektlederne (evt. programleder), og samsvarer med praksis. Ressurssituasjonen i
prosjektene inngår som en del av risikovurderingene på prosjekt- og programnivå slik at man i
Digital fornying sikrer forebyggende tiltak dersom ressurssituasjonen truer realisering av
prosjektenes mål.
Alternativene for bestilling av ressurser til Digital fornying er kjent for alle involverte, og rutinene
for bestilling av ressurser fra Sykehuspartner HF er beskrevet.
Konsernrevisjonens test av etterlevelse av beskrivelse av kompetansebehovet i bestillinger i
Clarity viser at dette ikke i alle tilfeller er tilstrekkelig beskrevet i henhold til rutine.
I tillegg viser revisjonen at prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp)
ikke er beskrevet.
Konsernrevisjonens vurdering er at dokumentering av behov er et viktig grunnlag for utvelgelse
av ressurs og dette kan også benyttes i evaluering av den enkelte ressurs og videre i intern
kompetanseutvikling for både behovsstillere i Helse Sør-Øst RHF og ressurseiere/tildelere av
ressurser i Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak.

2.2 Problemstilling 2: Gjennomføres tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF slik
at beskrevet behov legges til grunn for utvelgelse av ressurs?

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Revisjonskriterium 1: Roller og ansvar ved tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF er
definert, kjent og etterlevd
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er tydelig hvem som har ansvar for
hvilke oppgaver knyttet til bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF, og om dette er kjent.
Observasjoner
For ansatte i Prosjekttjenester som er involvert i beskrevne bemanningsprosesser, er deres roller,
ansvar og oppgaver beskrevet i rollebeskrivelse (Prosjektbemanning) eller stillingsbeskrivelse
(Prosjektledelse). Dette er i tråd med beskrevet bemanningsprosess, som også bekreftes ved intervju
med ansatte i Prosjekttjenester og linjeledere i Sykehuspartner HF.
Konsernrevisjonens vurderinger
Kriteriet vurderes som oppfylt, og konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.
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Revisjonskriterium 2: Utvelgelse av ressurs skjer i henhold til en etablert rutine, og det er
tydelig at et beskrevet behov legges til grunn
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at rutinene i tilstrekkelig grad er skriftliggjort
og tilgjengelige for brukerne av rutinene, og samlet sett inneholder enhetlig og oppdatert
informasjon. Grunnlaget for utvelgelsen av den enkelte ressurs skal være beskrevet.
Observasjoner
Bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF er beskrevet i ulike dokumenter i Prosessportalen, og
omhandler tildeling av IKT fagressurser og prosjektledere.
Dersom ingen intern ressurs i Sykehuspartner HF tilfredsstiller beskrevet behov, utlyses
minikonkurranse innenfor fastsatte kompetanseområder for avrop på rammeavtale. Det er
utarbeidet rutinebeskrivelser med tilhørende maler for ressursbestilling og evalueringsskjema og
beskrevet behov inngår i standard evalueringskriterier.
Ved behov for IKT fagressurs vurderer linjeleder i Sykehuspartner HF først om det er tilgjengelig en
intern ressurs som svarer opp behovet. Det inngår i etablert rutine at det kan være dialog mellom
behovsstiller og linjeleder i Sykehuspartner HF (ressurseier) for å sikre at behovet er tilstrekkelig
klarlagt. Ved behov fasiliterer Prosjektbemanning denne dialogen.
Dersom det er behov for ekstern ressurs, konfereres det med behovsstiller om Sykehuspartner HF
kan sette i gang prosess for avrop på rammeavtale. Behovet tydeliggjøres i et ressursbestillingsskjema.
Ved behov for prosjektleder legges det opp til en omfattende dialog med behovsstiller i Digital
fornying, for tildeling av både interne og eksterne prosjektledere. Denne dialogen dokumenteres, og
ved behov for eksterne ressurser skal også dette behovet være dokumentert i et ressursbestillingsskjema.
Svakheter/mangler
Dokumentasjonen av rutinene for bemanning av prosjektledere og IKT fagressurser omfatter flere
dokumenter (for eksempel presentasjoner) som oppfattes å være styrende. Imidlertid har disse
dokumentene ikke den validitet som kreves for styrende dokumenter. En del av informasjonen i
dokumentene i Prosessportalen er gitt i flere dokumenter som er utformet på forskjellig måte
(rutine, policy, arbeidsflyt, presentasjoner).
Ved behov for IKT fagressurser er det ikke satt krav til at behov som framkommer i en eventuell
dialog mellom behovsstiller og Sykehuspartner HF skal dokumenteres.
Testen av utvalgte bestillinger i Clarity som er behandlet gjennom bemanningsprosessene i
Sykehuspartner HF understøtter at en del av det formidlede behovet knyttet til den enkelte ressurs
skjer i en dialog (i henhold til etablert rutine), men at endelig avstemt behov ikke er dokumentert.
Konsernrevisjonens vurderinger
Revisjonen viser at rutinene er skriftliggjort og tilgjengeliggjort i Prosessportalen, men at mangfold
av dokumenter uten tydelig dokumenthåndtering vanskeliggjør arbeidet med å holde rutinene
oppdatert og sikre at de gir enhetlig informasjon.
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Endelig behov blir ikke gjennomgående dokumentert i tilstrekkelig grad. Dette kan medføre at det
ikke blir et godt nok grunnlag for utvelgelse av ressurs, evaluering av tildelt ressurs og intern
kompetansebygging i Sykehuspartner HF.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:



Dokumenter som skal beskrive rutinene knyttet til prosjektbemanningsprosessen
bør være utformet i dokumentmal som legger til rette for god dokumenthåndtering.
Samme informasjon bør i minst mulig grad gis i flere dokumenter.
Innarbeide krav i rutiner til at endelig behov som legges til grunn for utvelgelse
ressurs dokumenteres.

Samlet oppsummering for problemstillingen:
Revisjonen viser at ansvar og oppgaver til utvelgelse og tildeling av ressurs er kjent og beskrevet.
Rutinen knyttet til bemanningsprosessene i Sykehuspartner HF er skriftliggjort og rutinene
etterleves.
Dokumentasjonen av rutinene for bemanning av prosjektledere og IKT fagressurser omfatter
flere dokumenter med til dels samme informasjon.
Konsernrevisjonen vurderer at mangfold av dokumenter uten tydelig dokumenthåndtering
vanskeliggjør arbeidet med å holde rutinene oppdatert og sikre at de gir enhetlig informasjon.
Det endelige behovet dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad slik at det er et avstemt behov som
ligger til grunn for tildeling av ressurs.

2.3 Problemstilling 3: Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler
som er tilrettelagt for oppfølging og som er signert av bemyndiget person?

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Revisjonskriterium 1: Ansvar og myndighet ved avtaleinngåelse og signering av avtaler er
definert og kjent
Av revisjonsgrunnlaget følger at ansvar og myndighet ved inngåelse og signering av må være avklart
og kjent.
Observasjoner
Leder av Fornyingsstyrets programkontor er i delegeringsfullmakt av 27.1.2015 gitt fullmakt knyttet
til alle utbetalinger innen Digital fornying. Fullmakten er gitt av direktør for Teknologi og eHelse i
Helse Sør-Øst RHF og kan ikke videredelegeres. Det er i intervju med Direktør regnskap og
rapportering i Helse Sør-Øst RHF bekreftet at delegeringsfullmakten til leder av fornyingsstyrets
programkontor ansees å omfatte signering av avtaler om kjøp/innleie av ressurser.
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I følge Personalhåndboken Helse Sør-Øst RHF skal innleieavtaler/frikjøpsavtaler signeres av
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, og avdeling Intern HR skal involveres for å sikre
prosedyrer i henhold til arbeidsmiljøloven.
I praksis er det prosjektleder/programleder som innenfor rammen av årlig budsjett operativt
gjennomfører avtaleinngåelsene i Digital fornying.
Svakheter/mangler
Det varierer i hvilken grad fullmakts- og ansvarsforhold knyttet til avtaleinngåelse er definert og
beskrevet for de ulike programmene. Programleder for VIS har i følge prosjektdirektivet
“godkjenningsfullmakt innenfor rammen av årlig budsjett”, men ansvar og myndighet i forbindelse
med avtaleinngåelse er ikke beskrevet. For IMP er verken fullmakter eller ansvar og myndighet ved
avtaleinngåelse beskrevet. I programhåndboken til RKL fremgår det at ressurseier skal inngå
nødvendige avtaler med aktuell ressurs og i mal for avtale om frikjøp skal nærmeste overordnede i
prosjektet signere avtalen på vegne av Digital fornying.
Konsernrevisjonen har for et utvalg av ressurser (28) fra utvalgte prosjekter i de tre programmene
undersøkt hvem som har signert avtalene. Testen viser at seks av syv inngåtte avtaler for frikjøpte
ressurser til RKL er signert av programleder RKL, mens en ikke var signert. Avrop av system- eller
teknologispesifikk kompetanse direkte fra prosjekter/program er dokumentert på leverandørens
avtalemal og signert av programledere RKL og VIS.
Sykehuspartner HF ble eget helseforetak fra 1.1.2015 og i denne forbindelse ble fullmaktene endret
og avtaler skal signeres av bemyndiget i Helse Sør-Øst RHF. Avtalene som Sykehuspartner HF har
inngått med eksterne konsulenter i 2015 (første halvår) er signert av ledere i Sykehuspartner HF i
henhold til tidligere gjeldende fullmakter for Sykehuspartner. Konsernrevisjonen er kjent med at
praksis er endret til at bemyndiget person i Helse Sør-Øst RHF nå signerer disse avtalene.
Konsernrevisjonens vurderinger
Konsernrevisjonenes vurdering er at på bakgrunn av gjennomført test at ansvar og myndighet ved
inngåelse og signering av avtaler ved frikjøp og kjøp av system- eller teknologispesifikk kompetanse
fra program/prosjekt i stor grad ikke er formalisert og avstemt med gjeldende fullmaktssystem for
Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying. Praksis med signering av avtaler ved innleie av eksterne
konsulenter fra Sykehuspartner er nå endret og er i tråd med gjeldende fullmakter.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:



Gjeldende økonomiske fullmakter i Helse Sør-Øst RHF og styrende dokumenter i
Digital fornying må avstemmes og kommuniseres, slik at det er klart hva som er
gjeldende.
Etablere rutiner som sikrer at aktuelle aktører i Digital fornying er kjent med gjeldende
fullmaktsstruktur, herunder myndighet til å signere avtaler.

Revisjonskriterium 2: Det er utarbeidet avtaler som er egnet for oppfølging
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at inngåtte avtaler om kjøp og innleie av
ressurser er egnet for oppfølging av den enkelte ressurs og tilfredsstiller krav til avtaledokument
mellom helseforetak.
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Dette kriteriet omfatter både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.
Helse Sør-Øst RHF:
Observasjoner
Det er utarbeidet avtalemal for frikjøp av ressurser fra helseforetakene til Helse Sør-Øst RHF.
Personalhåndboken til Helse Sør-Øst RHF gir en kort beskrivelse av rutinen. Avdeling Intern-HR i
Helse Sør-Øst RHF skal involveres ved alle innleieavtaler, og det vises til bruk av en avtalemal.
Programmet RKL har utarbeidet et eget vedlegg til programhåndboken, "Regionale retningslinjer for
frikjøp innen for Digital fornying" med tilhørende avtalemal.
Begge avtalemalene omfatter angivelse av ressurs, oppdrag/arbeidsoppgave, periode/tid,
oppsigelsestid, omfang, kostnader og ressursansvarlig.
Konsernrevisjonen har for et utvalg av ressurser (28) fra utvalgte prosjekter i de tre programmene
undersøkt om det er inngått avtaler og om avtalene er egnet for oppfølging. Testen viser at avtaler
for frikjøpte fra øvrige helseforetak er utarbeidet og malene; “avtale om frikjøp” og “Helse Sør-Øst
RHF – frikjøp til regionale oppgaver” er benyttet.
Avrop på rammeavtaler for system- eller teknologispesifikk kompetanse direkte fra
prosjekter/program er dokumentert på leverandørens avtalemal.
Svakheter/mangler
Programmene/prosjektene beskriver rutiner og bruk av maler på ulik måte.
Det utarbeides ingen formell avtale ved innleie av interne ressurser fra Sykehuspartner HF. I
henhold til den etablerte bemanningsprosessen bekreftes tildeling av navngitt ressurs med en
“allokering” i Clarity.
Konsernrevisjonens vurderinger
Revisjonen viser at avtalene som er inngått er egnet for oppfølging. Imidlertid mangler det en
formalisering på overordnet nivå av hele avtaleverket som skal benyttes ved innleie/frikjøp av
ressurser fra helseforetakene.
Konsernrevisjones vurdering er at felles overordnede prosedyrer og standard maler vil sikre lik
tilgang til informasjon, økt kunnskap og felles forståelse slik at det kan etableres en ensartet og
tilfredsstillende praksis innen Digital fornying.
Det utarbeides ingen formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital
fornying slik som det gjøres for frikjøp fra øvrige helseforetak.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:
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bruk av avtalemaler ved frikjøp av ressurser fra øvrige foretak håndteres etter de
samme prinsipper.
Vurdere om etablert praksis med kun en allokering i IKT systemet Clarity ved innleie
av ressurser fra Sykehuspartner HF tilfredsstiller krav til avtale med helseforetak
(samme anbefaling er gitt til Sykehuspartner HF).

Sykehuspartner HF:
Observasjoner
Ved inngåelse av avropsavtaler for kjøp av eksterne konsulenter utarbeides det et tildelingsskjema
som sammen med bistandsavtalen eller oppdragsavtalen utgjør avtalen/kontrakten om kjøp av
ressurs. Tildelingsskjemaet er basert på oppdragsbeskrivelsen, som igjen bygger på blant annet
ressursbestillingsskjema og/eller behov/bestilling i Clarity. Bistandsavtalen og oppdragsavtalen som
benyttes er statens standardavtaler.
Konsernrevisjonen vurderer at det er utarbeidet prosedyrer og malverk for inngåelse av avtaler som
er egnet for oppfølging.
Konsernrevisjonens vurdering er at test av etterlevelse av inngåtte avtaler for kjøp av eksterne
konsulenter bekrefter at standard-avtalene er benyttet.
Svakheter/mangler
Det utarbeides ingen formell avtale ved frikjøp av interne ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital
fornying. I henhold til den etablerte bemanningsprosessen bekreftes tildeling av navngitt ressurs
med en “allokering” i Clarity.
Konsernrevisjonens vurderinger
Det utarbeides avtaler med eksterne leverandører som er egnet for oppfølging. Det utarbeides ingen
formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital fornying slik som det gjøres
ved innleie fra øvrige helseforetak.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Vurdere om etablert praksis med kun en allokering i IKT systemet Clarity ved innleie av
ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital fornying tilfredsstiller krav til avtale med Helse
Sør-Øst RHF (samme anbefaling er gitt til Helse Sør-Øst RHF).
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Samlet oppsummering for problemstillingen:
Revisjonen viser at ansvar og myndighet ved inngåelse og signering av avtaler ved frikjøp og
kjøp av system- eller teknologispesifikk kompetanse fra program/prosjekt i stor grad ikke
praktiseres i henhold til gjeldende fullmaktssystem for Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying.
Praksis med signering av avtaler ved innleie av eksterne konsulenter fra Sykehuspartner er nå
endret og er i tråd med gjeldende fullmakter. ( Helse Sør-Øst RHF)
Revisjonen viser at avtalene som er inngått er egnet for oppfølging. Imidlertid mangler det en
formalisering på overordnet nivå av hele avtaleverket som skal benyttes ved frikjøp av ressurser
fra helseforetakene. Felles overordnede prosedyrer og standard maler vil sikre lik tilgang til
informasjon, økt kunnskap og felles forståelse slik at det kan etableres en ensartet praksis innen
Digital fornying. (Helse Sør-Øst RHF)
Revisjonen viser at avtaler som er inngått ved kjøp av eksterne konsulenter er egnet for
oppfølging.
Det utarbeides ingen formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF til Digital
fornying slik som det gjøres ved frikjøp fra øvrige helseforetak. ( Sykehuspartner HF)
2.4 Problemstilling 4: Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og
dokumentert i henhold til et etablert system?

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Revisjonskriterium 1: Roller og ansvar for oppfølging av ressurser og avtaler er definert,
kjent og etterlevd
I henhold til revisjonsgrunnlaget må det være beskrevet og kjent hvem som skal følge opp den
enkelte ressurs og at dette gjennomføres i praksis.
Observasjoner
Det er i praksis kjent at det er prosjektleder eller programleder som har ansvar for oppfølging av
ressursen og deres avtale. Oppfølging av ressursens leveranser gjennomføres av den som har daglig
ledelse og status/eventuelle avvik meldes til prosjekt/programleder.
Ved oppfølging av timeregistrering har alle programmene beskrevet ansvarlige for godkjenning og
tilsvarende oppfølging av kostnader.
Svakheter/mangler
Det er ulikt om og hvordan roller og ansvar for oppfølging av ressurser og avtaler er beskrevet i
styrende dokumenter4, for de ulike programmene og prosjektene. Oppfølging av avtaler er ikke
beskrevet i styrende dokumenter.

4

Prosjektdirektiv, programhåndbok
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Konsernrevisjonens vurderinger
Konsernrevisjonens vurdering er at en mer standardisert beskrivelse av roller og ansvar knyttet til
oppfølging av ressurser og avtaler vil bidra til et mer enhetlig system.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Etablere en oversikt over roller og ansvar innenfor Digital fornying som synliggjør
ansvar for oppfølging av ressurser og avtaler som program og prosjekter kan tilpasse til
sitt behov.

Revisjonskriterium 2: Det er en etablert rutine for oppfølging av ressurser og avtaler knyttet
til avtalte vilkår (tidsperiode, omfang, kostnad og leveranse)
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert rutine med krav om at
kjøpte og innleide ressurser følges opp regelmessig i forhold til vilkår som er beskrevet i avtalen, det
vil si tidsperiode, omfang, kost, leveranse. Det forutsettes at det foreligger en gyldig avtale for hele
innleieperioden og at avvik i forhold til avtalen følges opp.
Observasjoner
Det er etablert et felles system for hele Digital fornying for månedlig rapportering av aggregerte tall
blant annet knyttet til økonomi og budsjett, risiko og ressurssituasjon fra programmene til
fornyingsstyrets programkontor. Programledelsene gjennomfører i denne forbindelse oppfølging
med alle prosjektlederne og en del av datagrunnlaget i rapporteringen inngår i oppfølgingen av
ressursene i prosjektene. I tillegg er det i programmene etablert en møtestruktur (ukentlig/månedlig)
med prosjektlederne, der blant annet status og eventuell avvik/risiko i forhold til kriterier i avtalen
med den enkelte prosjektleder diskuteres.
Sykehuspartner HF har utarbeidet en del skriftlig materiell 5og gjennomfører opplæring av
prosjektledere som støtte i bl.a. oppfølging av ressurser. I dette inngår både ressurser som er innleid
fra Sykehuspartner HF og eksterne konsulenter.
Den daglige oppfølgingen av ressursen og kvaliteten på leveranser ivaretas i stor grad i prosjektene
av prosjektleder eller den person dette delegeres til. Prosjektleder setter i gang tiltak dersom
ressursen ikke leverer som avtalt. Alternativt kan avvik i forhold til leveranse meldes som risiko til
programledelse, tas i dialog med ressurs og dersom det gjelder ekstern konsulent kan tiltak også
drøftes med avtaleansvarlig hos leverandøren.
Krav om oppfølging av timeregistrering er beskrevet i styringsdokumenter for alle programmene og
prosjektleder godkjenner ukentlig alle timer som føres av ressurser i sitt prosjekt. Avvik følges opp.
Inngående faktura i Eye-Share fra innleide ressurser kontrolleres mot timeføringen av prosjektleder.

5

Veiledning for prosjektledere, Velkommen som prosjektmedarbeider i Sykehuspartner v. 1.1, Guide for oppdragsgivere og
ressursansvarlige,
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Oppfølging av om ressursen har en avtale med gyldig tidsperiode er prosjektleders ansvar og
dette følges opp av vedkommende. For de avtaler som er inngått i bemanningsprosessene har både
Prosjektbemanning og Prosjektledelse i Sykehuspartner HF rutiner for å varsle prosjektledere når
avtaler med ressursen nærmer seg utløp.
Svakheter/mangler
Programmene har forskjellige rutiner og det er også ulikt i prosjektene også innenfor samme
program. Dessuten har programmene og prosjektene beskrevet dette i sine styrende dokumenter
hvor henvisninger og hyperlinker til annen dokumentasjon i flere tilfeller ikke aktive eller ikke er
siste versjon.
Konsernrevisjonens vurderinger
Konsernrevisjonen vurderer at ressursene blir fulgt opp, men manglende standardiserte rutiner
medfører at prosjekter og programmer bruker tid til å utarbeide og vedlikeholde rutiner, at
oppfølging ikke alltid gjennomføres i henhold til avtalte forhold. Krav til oppfølgingen av den
enkelte ressurs og avtale er i stor grad lik for alle ressurser som er kjøpt eller innleid slik at
internkontrollen på området bør kunne standardiseres og gjenbrukes på tvers av program og
prosjekter.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Etablere en standardisert rutine for oppfølging med linker til de ulike oppfølgingsområder
som inngår, både i Digital fornying og til øvrige interne rutiner i Helse Sør-Øst RHF.

Revisjonskriterium 3: Det er tilgjengeliggjort tilstrekkelig styringsinformasjon som gir en
effektiv oppfølging av den enkelte ressurs.
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at de som skal følge opp ressurser og avtaler
har nødvendig data/informasjon tilgjengelig når de trenger det.
Observasjoner
Styringsinformasjon kommer fra ulike kilde/systemer.
Prosjektbemanning i Sykehuspartner HF sender månedlige rapporter og datauttrekk til
programmene som grunnlag for månedlig bemanningsmøte. Programledelse videresender dette til
prosjektlederne. Informasjonen består i stor grad av data som er lagt inn i Clarity i forbindelse med
bemanningsprosessen.
Alle programmene benytter en standardisert excelbasert “estimeringsmodell” for å kunne rapportere
prognoser mm. Dette benyttes i prosjektene og i dialog med programledelsen. Programledelsen, som
blant annet består av controllere, bistår prosjektlederne på økonomiområdet.
Programmene/prosjektene har etablert egne systemer/modeller ofte bastert på Excel for å registrere
og samordne nødvendig informasjon som benyttes i oppfølging av den enkelte ressurs blant annet i
forhold til forbrukte timer mot budsjett, avtaler mm. I hovedsak registreres data i excelarkene
manuelt.

Utformet av
Versjon
Dato

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Endelig rapport
30.03.2016

Side 23 av 28

Svakheter/mangler
Det er ikke definert hvilken styringsinformasjon prosjektlederne trenger og hvordan informasjonen
skal tilgjengeliggjøres.
Det er ikke sammenstilt en oversikt over data/informasjon fra de ulike systemene for oppfølging av
ressurser som for eksempel viser hvor mye som er forbrukt og hvor mye som gjenstår i forhold til
kontrakt, eller hvor stor del en ressurs faktisk er benyttet. Denne oppfølgingen gjøres i stor grad
manuelt av prosjektlederne.
Prosjektene har etablert hver sine systemer for oppfølging av ressurser.

Konsernrevisjonens vurderinger
Et felles system som sammenstiller informasjon fra ulike kilder, inkl. avtaleinformasjon vil kunne gi
mulighet for en mer effektiv oppfølging. Prosjektene har i stor grad behov for den samme
detaljering av styringsinformasjon i oppfølgingen av den enkelte ressurs.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Samordne behovet til styringsinformasjon og å etablere en mer effektiv datafangst fra de
ulike systemene inn i en samlet modell/system til bruk i prosjekter.

Samlet oppsummering for problemstillingen:
Revisjonen viser at at det i praksis er kjent hvem som har ansvar for oppfølging av ressurser og
avtaler og at ressurser og avtaler blir fulgt opp. Prosjektene og programmene mottar og
bearbeider informasjon som er nødvendig for å kunne følge opp ressurser.
Revisjonen viser at det er ulikt om og hvordan roller og ansvar for oppfølging av ressurser og
avtaler er beskrevet i styrende dokumenter for de ulike programmene og prosjektene. Program og
prosjekter har ulike rutiner for oppfølging og har etablert egne ofte excelbaserte modeller for
oppfølging med manuell samordning av data fra ulike systemer.
Prosjektene har i stor grad behov for den samme detaljering av styringsinformasjon i
oppfølgingen av den enkelte ressurs.
Konsernrevisjonens vurdering er at et felles system som sammenstiller informasjon fra ulike
kilder, inkl. avtaleinformasjon vil kunne gi mulighet for en mer effektiv oppfølging. Krav til
oppfølgingen av den enkelte ressurs og avtale samt krav til styringsinformasjon er i stor grad lik
for alle ressurser som er kjøpt eller innleid. Internkontrollen på området bør derfor kunne
standardiseres og gjenbrukes på tvers av program og prosjekter.
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2.5 Problemstilling 5: Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til
læring og forbedring?

Behov for ressurser

Valg av
rutine/prosess

Utvelgelse og
tildeling av
ressurs

Utarbeide og
godkjenne
avtale

Oppfølging av
ressurs og
avtale

Evaluere og
lære

Revisjonskriterium: Det er etablert rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger som
grunnlag for forbedring
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert rutiner for evalueringer av
gjennomførte bestillinger av innleide og kjøpte ressurser til Digital fornying.
Informasjonen fra gjennomførte evalueringer danner grunnlag for kompetanseutvikling både i
bestillingsprosssen i Helse Sør-Øst RHF i tillegg til utvelgelsesprosessen og identifisering av
kompetansebehov i Sykehuspartner HF.
Når det gjelder Sykehuspartner HF er kriteriet undersøkt i forhold til både innleie av interne
ressurser i Sykehuspartner HF og eksternt kjøpte ressurser.
Dette kriteriet omfatter både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.
Helse Sør-Øst RHF:
Observasjoner
Dersom det er utfordringer med en leveranse fra en innleid ressurs fra Sykehuspartner HF,
tas dette opp i møter mellom programledelsen og Prosjektbemanning og Prosjektledelse i
Sykehuspartner HF.
Svakheter/mangler
Det er ikke etablert rutiner for systematisk evaluering av gjennomførte bestillinger på prosjekt eller
programnivå med formål å vurdere ytterligere forbedring eller kompetanseutvikling.
Konsernrevisjonens vurderinger
På grunn av at det ikke er etablert rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger, vil erfaringer
ikke inngå som et godt grunnlag for eventuell kompetanseutvikling og forbedring som behovsstillere
i Digital fornying.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Etablere rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger i Digital fornying som både
omfatter aktiviteter i prosessen hos Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst RHF.
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Sykehuspartner HF:
Observasjoner
Både Prosjektbemanning og Prosjektledelse gjennomfører møter med programledelsen i hver av de
tre programmene. Det er da mulighet for behovsstillere i Digital fornying å komme med
tilbakemelding/evaluering av den enkelte ressurs.
I Prosjektbemanning skal det gjennomføres oppfølgingssamtaler og evaluering av konsulenter (IKT
fagressurser) som er kjøpt fra eksterne leverandører gjennom avrop på rammeavtaler. Informasjon
fra denne evalueringen benyttes til oppfølging av leverandørene av konsulenter slik at disse kan
utvikle sin kompetanse i forbindelse med leveranse av ressurser til Sykehuspartner HF. I tillegg er
det fokus på kompetanseoverføring ved avslutning oppdrag.
Svakheter/mangler
Det er ikke dokumentert en rutine som sikrer systematisk evaluering av hver enkelt ressurs sin
leveranse sett opp mot behovet i Digital fornying, slik rutinen er for eksterne konsulenter.
Konsernrevisjonens vurderinger
På grunn av ikke fullstendige rutiner for evaluering av hver enkelt ressurs, vil evaluering bli
fragmentert og ikke inngå som et godt grunnlag for kompetanseutvikling og forbedring.

På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende:


Etablere rutine for systematisk evaluering av den enkelte ressurs opp mot behov i
Digital fornying, tilsvarende rutinen for evalueringen av eksterne konsulenters leveranse
til Sykehuspartner HF.

Samlet oppsummering for problemstillingen:

Revisjonen viser at evaluering av den enkelte ressurs som anskaffes fra Sykehuspartner HF
forekommer i faste møter mellom den som eier et behov (Helse Sør-Øst RHF) og den som skal
velge ut og tildele en ressurs (Sykehuspartner HF).
Revisjonen viser at det ikke er etablert rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger.
Konsernrevisjonen vurderer at dette kan medføre at erfaringer ikke vil inngå som et godt
grunnlag for eventuell kompetanseutvikling og forbedring som behovsstillere i Digital fornying
(Helse Sør-Øst RHF).
Det er ikke dokumentert en rutine som sikrer systematisk evaluering av hver enkelt ressurs sin
leveranse sett opp mot behovet i Digital fornying, slik rutinen er for eksterne konsulenter.
Konsernrevisjonen vurderer at på grunn av ikke fullstendige rutiner for evaluering av hver enkelt
ressurs, vil evaluering bli fragmentert og ikke inngå som et godt grunnlag for
kompetanseutvikling og forbedring. (Sykehuspartner HF)
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Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og rapportbehandling
Informasjonsgrunnlag
Dokumentasjon
Styrende dokumenter for Digital fornying og programmene VIS, RKL og IMP
Styrende dokumenter fra utvalgte prosjekter
Referater fra oppfølgingsmøter programmene og prosjektene
Rutinebeskrivelser Sykehuspartner og programmene
Fullmaktsmatrise Helse Sør-Øst RHF
Inngåtte avtaler utvalgte ressurser
OBD Sykehuspartner 2015
Prosedyrer og rutinebeskrivelser fra Sykehuspartner HF

Gjennomførte samtaler Helse Sør-Øst RHF
Rolle
Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Direktør teknologi og e-helse
Fornyingsstyrets programkontor leder
Fornyingsstyrets programkontor PPM ansvarlig
Fornyingsstyrets programkontor økonomi controller
Forvalter av fullmaktsstruktur i HSØ
HR sjef Helse Sør-Øst RHF l
Programledelse RKL
Programledelse VIS
Programledelse IMP
Prosjektledere:
RKL Prosjekt Regional PAS/EPJ
RKL Prosjekt E-resept/Kjernejournal
RKL Prosjekt MKB
IMP Prosjekt SIP-nett telefoni
IMP Prosjekt Integrasjonsfabrikken
IMP Prosjekt AHUS – nytt nettverk

Gjennomførte samtaler Sykehuspartner HF
Rolle
Leder Virksomhetsområde Prosjekttjenester
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Prosjektbemanning sentrale ressurser
Prosjektledelse sentrale ressurser
Enhetsledere i to IKT enheter
Saksgang og rapportbehandling
Dato

Aktivitet

Oversendt utkast rapport fra revisjonen til kontaktpersoner i Helse SørØst RHF og i Sykehuspartner HF
Verifisering og tilbakemelding på oversendt rapportutkast med
15.02.2016 Sykehuspartner HF
19.02.2016 Verifisering av oversendt rapportutkast med Helse Sør-Øst RHF
Tilbakemelding på utkast rapport fra administrerende direktør i Helse Sør17.03.2016 Øst RHF
Oversendelse endelig rapport til styreledere og administrerende direktør i
30.03.2016 Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging
Ikke avklart av tiltaksarbeidet for styret i Helse Sør-Øst RHF
Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging
Ikke avklart av tiltaksarbeidet for styret i Sykehuspartner HF
08.02.2016
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Vedlegg 2 sak 036-2016

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 3/2016
fra Konsernrevisjonen
Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital
fornying
Handlingsplanen viser tiltak for oppfølging hos Sykehuspartner HF.

Skøyen, 15. juni 2016

1

Problemstilling 1: Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i henhold til definert behov?
Ingen tiltak for oppfølging i Sykehuspartner

Problemstilling 2: Gjennomføres tildeling av ressurs i Sykehuspartner HF slik at beskrevet behov legges til grunn for utvelgelse av ressurs?
Revisjonskriterium

Konsernrevisjonens vurdering

2-2 Utvelgelse av
ressurs skjer i
henhold til en
etablert rutine, og det
er tydelig at et
beskrevet behov
legges til grunn

Revisjonen viser at rutinene er
skriftliggjort og tilgjengeliggjort i
Prosessportalen, men at
mangfold av dokumenter uten
tydelig dokumenthåndtering
vanskeliggjør arbeidet med å
holde rutinene oppdatert og
sikre at de gir enhetlig
informasjon.

Konsernrevisjonens
anbefalinger:
2-2-1. Dokumenter som skal
beskrive rutinene knyttet til
prosjektbemanningsprosessen
bør være utformet i
dokumentmal som legger til
rette for god
dokumenthåndtering. Samme
informasjon bør i minst mulig
grad gis i flere dokumenter.

Endelig behov blir ikke
gjennomgående dokumentert i
tilstrekkelig grad. Dette kan
medføre at det ikke blir et godt
nok grunnlag for utvelgelse av
ressurs, evaluering av tildelt
ressurs og intern
kompetansebygging i
Sykehuspartner HF.
2-2-2 Innarbeide krav i rutiner
til at endelig behov som
legges til grunn for utvelgelse
ressurs dokumenteres.

2

Sykehuspartner sine tiltak

Frist

Ansvarlig

A) Gjennomgang og
oppdatering av prosesser og
rutiner knyttet til
prosjektbemanningsprosessen.

30.06.2016

Direktør
Prosjekttjenester

B) Tilgjengeliggjøre disse i
regionalt system (CA
PPM/Clarity).

30.06.2016

Direktør
Prosjekttjenester

C) Sende ut informasjon til
programmene i samarbeid
med Helse Sør-Øst RHF.

30.06.2016

Direktør
Prosjekttjenester

A) Oppdatere
30.06.2016
prosjektbemanningsprosessen
slik at verifikasjonsperioden
(1-8. i hver måned) også
dekker oppdatering av

Direktør
Prosjekttjenester

prosjektleders behov dersom
endelig behovsbeskrivelse
avviker fra det som er
registrert i verktøyet (CA
PPM/Clarity) initielt.
B) Informere programmene
om endringene.

30.06.2016

Direktør
Prosjekttjenester

Problemstilling 3: Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for oppfølging og som er signert av bemyndiget
person?
Revisjonskriterium

Konsernrevisjonens vurdering

3-2 Det er utarbeidet
avtaler som er egnet for
oppfølging

Det utarbeides avtaler med eksterne
leverandører som er egnet for
oppfølging. Det utarbeides ingen
formell avtale ved innleie av ressurser
fra Sykehuspartner HF til Digital
fornying slik som det gjøres ved innleie
fra øvrige helseforetak.

Konsernrevisjonens
anbefalinger:
3-2-1 Vurdere om etablert
praksis med kun en
allokering i IKT systemet
Clarity ved innleie av
ressurser fra Sykehuspartner
HF til Digital fornying
tilfredsstiller krav til avtale
med Helse Sør-Øst RHF
(samme anbefaling er gitt til
Helse Sør-Øst RHF).

Sykehuspartner sine
tiltak
A) I samarbeid med Helse
Sør-Øst RHF utarbeide en
overordnet avtale for å
dekke innleie fra
Sykehuspartner til Digital
fornying.

Frist

Ansvarlig

01.10.2016

Direktør
Prosjekttjenester

Problemstilling 4: Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et etablert system?
Ingen tiltak for oppfølging i Sykehuspartner

3

Problemstilling 5: Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?
Revisjonskriterium

Konsernrevisjonens vurdering

Konsernrevisjonens
anbefalinger:

Sykehuspartner sine
tiltak

Frist

Ansvarlig

5-1 Det er etablert rutine
for evaluering av
gjennomførte bestillinger
som grunnlag for
forbedring

På grunn av ikke fullstendige rutiner for
evaluering av hver enkelt ressurs, vil
evaluering bli fragmentert og ikke inngå
som et godt grunnlag for
kompetanseutvikling og forbedring.

5-1-1 Etablere rutine for
systematisk evaluering av den
enkelte ressurs opp mot behov i
Digital fornying, tilsvarende
rutinen for evalueringen av
eksterne konsulenters
leveranse til Sykehuspartner HF.

A) I samarbeid med Helse
Sør-Øst RHF utarbeide en
rutine for systematisk
evaluering

01.11.2016

Direktør
Prosjekttjenester

B) Iverksette rutine for
systematisk evaluering

01.11.2016

Direktør
Prosjekttjenester

4

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

22. juni 2016

SAK NR 038-2016
STATUS VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV INNKJØP OG LOGISTIKK TIL
SYKEHUSINNKJØP HF
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 15. juni 2016

Mariann Hornnes
Administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Sykehuspartner innkjøp og logistikk er besluttet virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF
innen 01.11.2016. Aktivitetsplan for virksomhetsoverdragelse er etablert og forberedelser er
gjort for å understøtte denne prosessen.
I saken gis en gjennomgang av status, og administrerende direktør innstiller på at styret tar
saken til orientering.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Sykehuspartner innkjøp og logistikk er besluttet virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF i
løpet av 2016. Virksomhetsoverdragelse er sammen med Sykehusinnkjøp HF planlagt
gjennomført pr 01.11.2016.
Denne saken beskriver aktivitetsplanen for virksomhetsoverdragelsen. Aktivitetsplanen er i
tråd med aktivitetsplan foreslått av en arbeidsgruppe for Sykehusinnkjøp HF med
representanter fra Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas), Sykehuspartner HF, HelseNord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Bakgrunn
Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015 med den hensikt å etablere et felles eid nasjonalt
foretak for samordning av innkjøp. I oppdraget heter det at regionale innkjøpsressurser og
enheter skal overdras fra de regionale enhetene til Sykehusinnkjøp HF innen 31.12.2016.
En slik overdragelse vil etter arbeidsmiljøloven anses som en virksomhetsoverdragelse, og
arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer til anvendelse. Reglene i arbeidsmiljøloven er til for å
sikre arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår når en virksomhet skifter arbeidsgiver. Som
hovedregel betyr dette at arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet
skal overføres uendret til den nye arbeidsgiveren.
Reservasjonsrett, valgrett og overføringsbrev
Arbeidsmiljøloven § 16-3 bestemmer at arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet
overføres til ny arbeidsgiver. Dette omtales som reservasjonsretten. Arbeidstaker som
benytter seg av reservasjonsretten må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver innen fastsatt
frist.
Rent praktisk vil den enkelte arbeidstaker få et overføringsbrev hvor det gis informasjon om
forhold rundt virksomhetsoverdragelsen, herunder om reservasjonsretten. Det vil i denne
sammenheng også gis informasjon om arbeidsavtale, individuelle rettigheter som
videreføres, og medlemskap i pensjonskasse osv.
Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at ansettelsesforholdet hos overdragende
arbeidsgiver opphører ved en virksomhetsoverdragelse dersom arbeidstaker velger å
benytte seg av reservasjonsretten. I følge rettspraksis eksisterer det imidlertid en valgrett for
arbeidstaker dersom overføringen til ny arbeidsgiver fører til ikke uvesentlige negative
endringer i arbeidstakerens situasjon.
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Informasjon til de ansatte og drøfting med de tillitsvalgte
Arbeidsmiljøloven (Aml.) § 16-5 bestemmer at tidligere og ny arbeidsgiver “så tidlig som
mulig” skal gi informasjon og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. “Så
tidlig som mulig” innebærer at drøfting helst skal skje før endelig beslutning om
virksomhetsoverdragelse er tatt. Sykehuspartner planlegger denne drøftingen gjennomført
innen 31.08.2016 med oversikt over personer og oppgaver som planlegges skal overføres.
Virksomhetsoverdragelse planlegges gjennomført 01.11.2016.
Aml.§16-6 bestemmer hvilken informasjon som skal gis til de ansatte. Også her er det et
vilkår om at informasjon skal gis “så tidlig som mulig”, men det fremgår forutsetningsvis at
dette vil være på et senere tidspunkt enn i § 16-5 (drøfting med tillitsvalgte). Loven stiller
krav om at det skal gis informasjon om:
a) grunnen til overdragelsen,
b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
d) endringer i tariffavtaleforhold,
e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter
2.3 Aktivitetsplan
Viktige forutsetninger
Gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen forutsetter nokså mange avklaringer i forhold til
Sykehusinnkjøp HF, herunder hvilke funksjoner som skal overføres og hvordan selskapet
skal organiseres, før prosessen kan igangsettes. Basert på erfaring er det viktig at alle
medarbeidere har et klart bilde av hva virksomhetsoverdragelsen medfører. I tillegg
forutsettes det at praktiske aktiviteter knyttet til alle administrative forhold (lønn, pensjon,
telefoni, bredbånd etc) og IKT (PC, IKT-verktøy, arkiv etc) er på plass før selve
virksomhetsoverdragelsen gjennomføres. Dette slik at man ikke opplever en nedgang i
produktivitet som følge av manglende prosesser, verktøy og rutiner i ny virksomhet.
Sykehuspartner innkjøp og logistikk har gjennomført kartleggingssamtaler med samtlige
ansatte, og detaljert plan for hvilke personer som skal omfattes av virksomhetsoverdragelse
vil avklares i forbindelse med drøftinger med tillitsvalgte. Foreløpige vurderinger tilsier
virksomhetsoverdragelse av 46-49 av totalt 52 ansatte.
Det planlegges at virksomhetsoverdragelse endelig skal styrebehandles i de enkelte
avgivende virksomhetene før behandling og beslutning i styret i Sykehusinnkjøp HF.
Tidspunkt for dette er ikke satt.
Det er laget en tidsplan for virksomhetsoverdragelse pr 01.11.16 for Sykehuspartner innkjøp
og logistikk:
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3. Administrerende direktørs vurderinger
For å ivareta Sykehuspartner sitt lokale behov for innkjøps- og kontraktsstøtte etableres det
en ny avdeling for kontraktsstyring i nytt virksomhetsområde Plan og styring med virkning fra
01.10.2016 med 6-7 ansatte.
Kontraktstyring skal ha et helhetlig ansvar for kontrakt- og leverandørstyring samt operativt
innkjøp i Sykehuspartner. Kontraktstyring skal utvikle og forvalte Sykehuspartners
innkjøpspolicy og innkjøpsstrategi, samt utarbeide årlige kategoriplaner for virksomhetens
viktigste innkjøpsområder. Videre skal seksjonen sikre at innkjøpspolicy og gjeldende lover
og regler, herunder Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, følges i Sykehuspartner.
Seksjonen vil utgjøre det primære grensesnittet mellom Sykehuspartner HF og
Sykehusinnkjøp HF og inneha fagansvaret for Oracle iProcurement i Sykehuspartner.
Dialog/forankring av saken (ansatte / kundene)
Det gjennomføres allmøter med de ansatte hver 14 dag, månedlige samarbeidsmøter med
tillitsvalgte, samt regelmessig orienteringer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samarbeidsforum
og allmøter i Sykehuspartner.
Sykehuspartner innkjøp og logistikk deltar med 6 ressurser i etableringsprosjektet til
Sykehusinnkjøp HF for å sikre en trygg og god virksomhetsoverdragelse for både
Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og berørte ansatte.
Aktivitetsplan er laget for at virksomhetsoverdragelse av Sykehuspartner innkjøp og logistikk
kan gjennomføres innen 01.11.2016. Sykehuspartner har gjort mange forberedende
aktiviteter og er godt forberedt til virksomhetsoverdragelsen.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orientering
Status Fremtidens Sykehuspartner
Ny organisering Sykehuspartner
Utvidet kontroll fra Riksrevisjonen
Driftsinvesteringer 2016 – disponering og risiko
Nivå driftsinvesteringer – tilbakemelding og dialog med HSØ i forbindelse med
ØLP 2017-2020
Etablering av kundeforhold med Oslo Kommunale Legevakt (OKL)
Kundeplan
Kundetilfredshetsmåling
Sikker og stabil drift – status kritiske hendelser
Lisenskontroll

1. Status Fremtidens Sykehuspartner
Programmet Fremtidens Sykehuspartner er ansvarlig for å styre og koordinere aktiviteter som
iverksettes på bakgrunn av målbilde 2020 og endringsreisen. Formålet med programmet er å øke
Sykehuspartners leveransekraft, og gjøre Sykehuspartner til en bedre og mer profesjonell partner for
kunder og leverandører.
Programmet er godt etablert og har god styring på prosjektene. Følgende prosjekter pågår:
• Kundetjenester
• Prosesser og verktøy
• Forbedret tjenesteavtale
• Organisasjon
• Kvalitet og sikkerhet i alle ledd
Ekstern partner SPIIS løfter relevante saker til programstyret i fremtidens Sykehuspartner.
Det er god fremdrift i prosjektene. Gjennomføringsplan for 2016 – 2017 er vedtatt i programstyret.
Fokus i neste periode er å sikre at prosjektene leverer med god kvalitet, tiltak for å lukke risiko, samt
leveranser for eksternt partnerskap. Utarbeidelse av gevinstrealisering i programmet har startet,
deler av dette er direkte koblet mot business case til eksternt partnerskap.

2. Ny organisering Sykehuspartner
Arbeidet med omorganisering av Sykehuspartner HF er iht plan og beslutning om organisering steg 2
- som har spesiell fokus på tilpasning til eksternt partner IKT infrastruktur og etablering av
Sykehusinnkjøp HF – vil besluttes i ledergruppen 21.6 iht plan. Implementeringsdato av endringen er
1.10.2016. Ansettelser av to nye direktører vil være klart i løpet av juni.

3. Utvidet kontroll Riksrevisjonen
Riksrevisjonen har avsluttet sin utvidede kontroll med økonomistyring og ressursutnyttelse på IKTområdet i Sykehuspartner HF. Funn fra undersøkelsen ble presentert i et felles møte med
representanter fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner 6. juni. Det var lagt opp til en muntlig dialog
om funnene i møtet.
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Rapporten sendes Helse- og omsorgsdepartementet for uttalelse i slutten av juni, med svarfrist i
august. Administrasjonen antar at Sykehuspartner vil bli involvert i arbeidet med et svar.
Administrerende direktør vil komme tilbake til saken i neste styremøte etter at rapporten er mottatt.

4. Driftsinvesteringer 2016 – disponering og risiko
Styret har bedt om en løpende redegjørelse om status på disponering av driftsinvesteringsbudsjettet
for 2016 og en risikovurdering opp mot behovet.
Bakgrunn
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner skal dekke reinvesteringer (eksisterende anlegg), skalering
(volumvekst), lisenser, periferiutstyr og andre forhold for å ivareta sikker og stabil drift (brekkasje).
For 2016 ble det tildelt 150 MNOK for å dekke lisenser og brekkasje. Lagring og periferiutstyr er
forutsatt ivaretatt gjennom leasing. Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er prioritert
fremfor reinvesteringer på eksisterende anlegg. Skalering er i hovedsak forventet ivaretatt gjennom
etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying.
Disponering
Driftsinvesteringene er basert på tidligere års erfaring allokert som følger;
Område

Intern tildeling 2016

Forventet disponering (per april)

Datasenter - Lagring

*9.100.000

*12.918.954

Datasenter - Server

3.200.000

5.180.000

Datasenter – Annet

1.300.000

1.100.000

Arbeidsflate

1.200.000

95.000

Nettverk

11.700.000

10.276.000

Telekom

8.500.000

4.380.000

Lisenser

80.000.000

***1.220.967

Annet

35.000.000

**7.000.000

Totalt

150.000.000

42.170.921

* Tallene inkluderer ikke 25 MNOK som er satt av til finansiell leasing innen lagring i 2016
** Beløpet er disponert til operativ sikkerhet for å lukke avdekkede sikkerhetsavvik
***I utgangspunktet er hele beløpet på 80mnok for lisenser disponert.
I tillegg til dette er følgende investeringer planlagt;
•
•

DokumentStyring- og Forbedringssystem (DSF) knyttet til kvalitetssikring 1,3 MNOK
Smart Analytics (analyseverktøy IKT service) 1,2 MNOK
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Risikovurdering
Det er god styring og oppfølging av driftsinvesteringene og det er ingen betydelige avvik på forventet
disponering (behov) sett opp mot budsjett.
Ny lisensavtale med Oracle belaster investeringsbudsjettet for 2016 med mindre enn avsatt. På
bakgrunn av dette er total risiko knyttet til driftsinvesteringene redusert.
Størst usikkerhet er knyttet til;
•
•
•

Lagringsbehov som ikke kan dekkes gjennom leasing
Telekom brekkasje som er sterkt påvirket av lyn og torden
Microsoft True-Up

Microsoft True-Up har tidligere år resultert i betydelige ekstrakostnader som ikke har vært forutsett.
På bakgrunn av dette styres og følges dette nå tettere enn tidligere. Fremlagt rapport fra Crayon for
april viser ingen betydelige avvik. Det pågår ytterligere kvalitetssikring på enkelte lisenskategorier
som ikke omfattes av rapporteringen så langt.
I sum vurderes det ikke å foreligge ytterligere alvorlig risiko knyttet til driftsinvesteringene for 2016.

5. Nivå driftsinvesteringer – tilbakemelding og dialog med HSØ i forbindelse med
ØLP 2017-2020
Administrasjonen i Sykehuspartner fikk i oppdrag å utrede avviket mellom meldt
driftsinvesteringsnivå i den vedtatte ØLP 2017-2020 (150 MNOK pr år), og hva foretaket anså som et
reelt nivå for å ta høyde for reinvesteringer, brekkasjer med mer i perioden.
Det har i løpet av mai blitt levert løpende tilbakemelding til Finansavdelingen i Helse Sør-Øst om
hvilket nivå for driftsinvesteringer Sykehuspartner anser som korrekt i perioden, med oversikt over
detaljerte investeringer. Det er IMP området (Digital fornying) som særskilt står for økningene av
disse investeringene, med en akselererende reinvesteringstakt. Dette for å ikke øke «gjelden» (økte
forpliktelser som må reinvesteres og fornyes) i form av nedprioriterte reinvesteringer.
Det er også tatt høyde for et nytt nivå for software (SW) – lisenser.
Forventet re-investerings nivå vi gi et reinvesteringsnivå i 2020 på ca 534 MNOK, noe lavere enn de
570 tidligere meldt.
Dette nivået er forventet ivaretatt i Økonomisk langtidsplan (ØLP) for HSØ, samt i SP HF case for
eksternt partnerskap. Periferi er holdt utenom denne oversikten.
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6. Etablering av kundeforhold med Oslo Kommunale Legevakt (OKL)
Oslo kommune ved Helseetaten har henvendt seg til Sykehuspartner med forespørsel om
Sykehuspartner kan drifte Oslo Kommunale Legevakt (OKL)
Sykehuspartner drifter i dag deler av OKL via Oslo universitetssykehus (OUS). På bakgrunn av
tidligere henvendelse fra OUS/OKL besluttet Sykehuspartner allerede i 2014 å gjennomføre et
forprosjekt med det formålet å redegjøre for:
•
•
•

Antall tjenester som skal flyttes (AMIS, lydlogg, integrasjoner mot nødnett, med mer)
Flytting, nettverk, telefoni osv.
Ny driftspris for OKL som selvstendig kunde

Sykehuspartner stilte seg på dette tidspunktet positiv til en direkte avtale med OKL, og påpekte blant
annet at det var tungvint (prosessuelt) å la bestillinger tilknyttet OKL gå via OUS
Gjennomføringen av forprosjektet ble utsatt i 2014, men tas nå opp igjen med bakgrunn- i
henvendelsen som er kommet. I henvendelsen bes det om at Sykehuspartner oppretter Oslo
kommune som kunde, under forutsetning av at tilbudet fra Sykehuspartner aksepteres. En egen
drifts- og forvaltningsavtale vil deretter etableres mellom partene.
Henvendelsen aktualiserer spørsmålet om forholdet til eksterne kunder. Administrerende direktør
vil derfor komme tilbake til styret med en sak om hvordan man prinsipielt følger opp dette.
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7. Kundeplan
Hensikten med Kundeplan er å etablere et overordnet styringsverktøy for ledelsen i Sykehuspartner
og i helseforetakene. Målet er å sikre at de kravene som er avtalt i Tjenesteavtalen pr. helseforetak
leveres så kostnadseffektivt som mulig, samtidig som kunden kjenner seg ivaretatt og ser fordeler
ved å videreutvikle sitt samarbeid med Sykehuspartner som partner og leverandør.
Kundeplanen beskriver hvordan vi best skal organisere, utnytte, styre og gjennomføre alle aktiviteter
til og fra våre kunder.
Kundeplanens innhold:
• Kundens perspektiv
• Sykehuspartners mål og strategi
• Kundestrategi
• Leveranseperspektivet
• Muligheter og mål
• Økonomi
• Vedlegg
- Områdeplan
- Leveranseplan
- Tjenesteavtalen 2016 etc.
I leveranseperspektivet beskriver Sykehuspartner i dialog med kunden hva vi har forpliktet oss til å
levere i inneværende år innenfor følgende hovedkategorier:
•
•
•
•
•
•

Oppgraderinger knyttet til drift og forvaltning
Bestilte tjenesteendringer med leveransedato satt fra 2015
Bestilte prioriterte tjenesteendringer (i tråd med helseforetakenes områdeplan)
HR tjenester
IKT-Service
Innkjøp og logistikk

Det har vært tett dialog med hvert helseforetak, og både kundeansvarlige og leveranseansvarlige i
Sykehuspartner har hatt direkte kontakt.
Leveranseplandelen av Kundeplanen vil være dynamisk og det er avtalt kvartalsvise møter med hvert
helseforetak for oppdatering av status og vurdering av evt. nye behov hvert helseforetak har.

8. Kundetilfredshetsmåling
Ny kundetilfredshetsmåling ble innført i januar 2016. Det ble gjennomført i en pilot for alle foretak i
februar, og resultatene fra piloten danner baseline for nye målinger som skal gjennomføres hvert
tertial. Målingen for 1.tertial er gjennomført i mai, og den viser en liten nedgang i
kundetilfredsheten samlet for hele regionen.
Formålet med innhenting av kundetilfredshet er å synliggjøre kundenes stemme og deres
oppfattelse av Sykehuspartners leveranser, både for ledelsen i Sykehuspartner og for styret. Den nye
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kundetilfredshetsmålingen består av 9 spørsmål som stilles til 4 respondenter per foretak,
henholdsvis IKT-direktør, HR-direktør, Innkjøpsdirektør og fagdirektør/klinikkleder.
Resultatene og innspillene fra undersøkelsen vil brukes til læring internt og som grunnlag for
målrettede tiltak for å bedre kundetilfredsheten. Sykehuspartner har etter piloten identifisert en
rekke tiltak innenfor områdene virksomhetsforståelse, økonomi, leveranser, brukerstøtte og innkjøp.
Resultater og tiltak kommuniseres tilbake til foretakene i faste status- og direktørmøter, og vil danne
grunnlag for arbeidet med å heve kundetilfredsheten fremover. Erfaringene etter å ha gjennomført
målingen viser at foretakene har tatt godt imot den nye metodikken, og ser frem til at tiltakene som
er identifiserte skal resultere i en synlig effekt.

9. Sikker og stabil drift – status kritiske hendelser
Oppdrag og bestilling 2016 (Oppdragsdokumentet 2016) for Sykehuspartner legger til grunn et
resultatkrav på 20% reduksjon av antall kritiske hendelser (1A) fra 2015.
Etter 1.tertial er resultatutviklingen på dette området ikke tilfredsstillende og akkumulert er det så
langt en økning på 1% i antall kritiske hendelser sammenlignet med 2015.
På tross av en ikke tilfredsstillende utvikling så langt er det en positiv utvikling på de fleste
underliggende trender. Stor endringstakt er den dominerende årsaken til driftsavvik og viser en
stigende tendens. Aldrende infrastruktur som direkte årsak til kritiske hendelser har også en
stigende trendlinje, men utgjør kun 12% av alle årsaker. Alle øvrige årsaker viser svakt fallende
tendens.
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har relativt sett i forhold til sin størrelse dominert
avviksbildet de siste årene, men viser nå en sterkt fallende trendkurve.
Nye løsninger i Oslo universitetssykehus (OUS) er svært stabile, men kombinasjon av nye og gamle
nettverksløsninger har skaper flere driftsavvik. Utbedringer av situasjonen avventer oppgraderinger
fra leverandør. Dette forventes å være utbedret ila juni.
Sykehuset Østfold (SØHF) er det foretak som nå har relativt sett det høyeste antall driftsavvik og
bildet er dominert av et fåtall systemer som ble etablert for nytt Østfoldsykehus. Disse løsningene er
under utbedring gjennom fase 3 prosjektet i SØHF.
Vurdering
Det er relativt høy risiko for at målet på 20% reduksjon av antall kritiske hendelser i 2016 ikke nås.
Avviket domineres av stor endringstakt knyttet til Digital Fornying som forventes opprettholdt.
Fra 1.juni er det ansatt en egen kontinuitetsansvarlig som rapporterer direkte til VO direktør for IKT
tjenester. Dette skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet med driftsstabilitet og forventes å
gi positiv effekt over tid.
Siden de fleste underliggende trender viser en positiv utvikling og at ferdigstilte moderniserte
løsninger viser høy driftsstabilitet er det fortsatt grunn til å forvente en bedring av driftsstabiliteten
utover i året.
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10. Lisenskontroll
Det vises til styresak 026-2016 Lisensforvaltning i styremøte 27. april i år. Sykehuspartners prosjekt
for etablering av lisenskontroll har god fremdrift. Kartlegging av nåsituasjon er gjennomført. Tiltak er
definert og i prosess. Arbeidsstrøm med utarbeidelse av nye rutiner og prosesser for
lisensforvaltning er 75% ferdigstilt pr 01.06.2016.
I forhold til drift har Crayon på oppdrag fra Sykehuspartner gjennomført lisenstelling pr 1 tertial for
Microsoft lisenser med godt resultat.
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Årsplan 2016 - styret i Sykehuspartner HF
Møtedato

Vedtakssaker

12. januar

• Ny avtale for drift av Helse
Sør-Øst Forsyningssenter og
tilhørende tjenester
• Disponering av midler
• Virksomhetsrapport-tertial
inkl. ROS 3. tertial 2015
• Årlig melding
• Virksomhetsrapport – måned
pr. januar 2016
• Protokoll fra Foretaksmøtet
18. februar
• Økonomisk langtidsplan
• Låneavtaler knyttet til lokale
HF investeringer
• Lisenshåndtering
• ROS Eksternt partnerskap
• Orientering HR tilnærminger
virksomhetsoverdragelser
• Driftsorienteringer fra
Administrerende direktør
• Driftsinvesteringer 2016
• Endelig kravspesifikasjon
Eksternt partnerskap

25. februar

30. mars

27. april

Orienteringssaker

• Årsregnskap og styrets
beretning 2015
• Virksomhetsplan 2016
• Økonomisk langtidsplan 20172020
• Avtale Oracle
• Virksomhetsrapport – måned
pr. mars 2016

Temasaker

• Eksternt partnerskap
• Årsplan 2016

Styreseminar

• Innovasjonsplan 2016
• Gjennomgang av IKT
avtaleportefølje
• Lisensforvaltning
• HSØ forsyningssenter
etablering ny
leverandør,
opprettholdelse
kvalitet drift
• Organisering av
Sykehuspartner steg 1
• Driftsorienteringer fra
Administrerende
direktør
• Årsplan 2016

Eksternt partnerskap
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25. mai
(tentativt)
22. juni

24. august

14. september
27. oktober

Utgår
• Virksomhetsrapport – tertial
inkl. ROS 1. tertial 2016
• Virksomhetsrapport – måned
pr. mai 2016
• Konsernrevisjon - kjøp og
innleie av ressurser til det
regionale programmet Digital
fornying
• Møteplan for styret 2017

• Virksomhetsrapport – måned
pr. juni/juli 2016
• Eksternt partnerskap
• Virksomhetsrapport – måned
pr. august 2016
• Virksomhetsrapport – tertial
inkl. ROS 2. tertial 2016

• Status
virksomhetsoverdrage
lse av Innkjøp og
logistikk til
Sykehusinnkjøp HF
• Driftsorienteringer fra
Administrerende
direktør
• Årsplan 2016
• Lisensavtale –
oppfølging fra forrige
møte
•

• Eksternt partnerskap

•

• Årsplan 2016

• Eksternt partnerskap

• Årsplan 2016

• Styreseminar 26.
oktober

23. november

• Virksomhetsrapport – måned
pr. oktober2016

• Årsplan 2016

• Eksternt partnerskap

21. desember

• Virksomhetsrapport – måned
pr. november 2016
• Budsjett 2017
• Medarbeiderundersøkelse

• Årsplan 2016

• Eksternt partnerskap
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