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  SAKSLISTE 

Møte: Styret, Sykehuspartner 

Dato: 24. august 2016 – kl. 13:00–17:00 Sted: Sykehuspartner, Skøyen 
Møterom Livshjulet 

Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, 
Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Beslutningssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 
043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2016 

044-2016 Virksomhetsrapport måned pr. juli 2016 Ettersendes 
045-2016 Prinsipper for levering eller utøking av tjenester til 

organisasjoner innenfor “sørge for ansvaret” til Helse 
Sør-Øst og nasjonale foretak  

Utsatt off. § 5 

046-2016 Felles finansieringsordning for foretaksgruppen ved 
operasjonell leasing av multifunksjonsprintere 

047-2016 Årsplan 2016 

Orienteringssaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 
048-2016 Kundetilfredshetsundersøkelse – metodikk og 

resultater 
049-2016 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

050-2016 Redegjørelse for tilrettelegging for implementering av 
eksternt partnerskap for infrastruktur 

Temasaker 

Sak nr Sakstittel Merknad U.off 
051-2016 Eksternt partnerskap I møtet U.off. § 23.3 

 Styreleders orienteringer

Skøyen, 17. august 2016 

Thomas Bagley 
Styreleder 



Møteprotokoll 

Styre: Sykehuspartner HF 

Møtested: Sykehuspartner - Skøyen 

Dato: 22. juni 2016

Tidspunkt: 1300 - 1700 

Følgende medlemmer deltok: 

Thomas Bagley Leder 
Bjørn Erikstein Nestleder 
Marianne Andreassen 
Hanne Gaaserød 
Marianne Johnsen 
Tatjana Schanche Ansattes representant 
Joachim Thode Ansattes representant 
Nanette Loennechen   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 prosjekttjenester Axel Bull, direktør Virksomhetsoppfølging Gro Jære, 
spesialrådgiver Gunnar Juriks, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). 

Konstituering: 
Innkalling ble godkjent. 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 032-2016, 033-2016, 034-2016,  
035-2016, 042-2016, 036-2016, 038-2016, 039-2016, 040-2016, 037-2016, og 041-2016 
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SAK 032-2016 GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE 
27. APRIL 2016

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

Protokoll fra styremøte 27. april 2016 godkjennes. 

SAK 033-2016 VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport for 1. tertial 2016 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret tar tertialrapport for 1. tertial 2016 til etterretning.

SAK 034-2016 VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED PR. MAI 2016 

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport pr. mai 2016. 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret tar virksomhetsrapport per mars til etterretning
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SAK 035-2016 MØTEPLAN FOR STYRET 2017 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret vedtar følgende møteplan for 2017:

Dato Tid 
8. februar 2017 kl. 1300-1800 Styremøte 
8. mars 2017 kl. 0900-1800 Styreseminar/Styremøte 
5. april 2017 kl. 1300-1800 Styremøte 
10. mai 2017 kl. 1300-1800 Styremøte – dato reserveres 

– avholdes ved behov
7. juni 2017 kl. 1300-1800 Styremøte 

30. august 2017 kl. 1300-1800 Styremøte 
11.-12 oktober 2017 kl. 1400-1900 dag 1 

kl. 0800-1200 dag 2 
Styreseminar 
Styremøte 

8. november 2017 kl. 1300-1800 Styremøte – dato reserveres 
– avholdes ved behov

6. desember 2017 kl. 1300-1800 Styremøte 

SAK 036-2016 
KONSERNREVISJON – KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER 
TIL DET REGIONALE PROGRAMMET DIGITAL FORNYING 

Administrasjonen legger frem rapport 3/2016 fra Konsernrevisjonen 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret tar Konsernrevisjonens revisjonsrapport 3/2016, “Kjøp og innleie av
ressurser til det regionale programmet Digital fornying” til etterretning og vedtar
handlingsplan for oppfølging.
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SAK 037-2016 
LISENSAVTALE – OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE 
– U.OFF – OFF.L. §23.1

Administrasjonen orienterer om status vedr. lisensavtale. 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret vedtar endringene i saken (022/2016) fra forrige styremøte og de tiltak
som er iverksatt i etterkant til etterretning.

SAK 038-2016 
STATUS VIRKSOMHETSOVERDRAGELE AV INNKJØP OG 
LOGISTIKK TIL SYKEHUSINNKJØP AS 

Administrasjonen orienterer om status virksomhetsoverdragelse. 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret tar saken til orientering.

SAK 039-2016 
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 040-2016 ÅRSPLAN 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Årsplan 2016 for styret tas til orientering.

SAK 041-2016 EKSTERNT PARTNERSKAP – U.OFF – OFF.L. §23.3 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Styret tar saken til orientering.

SAK 043-2016 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 8. JUNI 2016 

Styrets enstemmige 
V E D T A K: 

• Protokollen fra Foretaksmøte 8. juni 2016 tas til etterretning.
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Skøyen, 22. juni 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 24. august 2016 

 
 
 

SAK NR 044-2016 
 
VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED JUNI/JULI 2016 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar virksomhetsrapport per juni/juli til etterretning. 
 
 
 
Skøyen, 19. august 2016 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
 
 
 



Virksomhetsrapport
Måned

Juni/Juli 2016
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Situasjonsvurdering
Den positive økonomiske resultattrenden hittil i år fortsetter, men resultatavviket er mindre mot budsjett etter juni 
og juli. Det er rapportert et overskudd på 29,0 MNOK, inkludert Forsyningssenteret og Innkjøp og logistikk 
(25,7MNOK uten). Det positive resultatet mot budsjett fremkommer av lavere personalkostnader og redusert 
ekstern bistand til drift, samtidig redusert for høyere kostnader for service‐ og vedlikeholdsavtaler.

Stabilitet på tjenester har vært veldig god i juni/juli, med rekordlavt antall kritiske hendelser i forhold til samme 
periode i 2014 og 2015. Ved utgangen av juli er det en akkumulert reduksjon på ‐15% sammenlignet med samme 
tidspunkt i 2015 (mål: ‐20%). Parallelt løses kritiske hendelser stadig raskere. Etter en lang periode med svak 
leveranseevne leveres nå IKT‐utstyr over forventninger. Vi ligger med god margin foran utskiftningsplanene.   
Leveransepresisjon på Forsyningssenteret er på mål i juli til tross noen avgrensede forsinkelser i juni. 
Leveransepresisjonen for tjenesteendringer lå på 57% i juni, og ingen leveranser i juli (frysperiode). Akkumulert er 
presisjonen på 60 % mot et mål på 69 %.

På prosjektfronten har det vært stor aktivitet i juni. Ressurstilgangen til Digital fornying er samlet sett 
tilfredsstillende og Sykehuspartner leverer hovedsakelig i henhold til bestilling: 93% i juni og 95% i juli. To prosjekter 
i Digital Fornying ble avsluttet med resultater som gir både kvalitativ og økonomisk effekt. Prosjekter i HF’enes
kundeplaner er i stor grad levert i henhold til plan, og det har vært gjennomført statusmøter med HF’ene før 
sommerferien. Løsningen som sikrer lovpålagte krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk 
kommunikasjon innen laboratorieområdet skal foregå ved bruk av Norsk Lab‐kodeverk innen utgangen av juni ble 
levert på tid og  budsjettet. Pasientsikkerheten er styrket gjennom etableringen av en analyseplattform som 
overvåker nettverket for ondsinnet programvare.

Bemanningssituasjonen er stabil med enn stadig lavere turnover. Sykefravær har økt noe i forhold til samme periode 
i 2015, ‐ trenden er likevel stabil i mai og juni.  

Generelt er det god fremdrift i handlingsplanen for Sykehuspartner, men hvor det for noen tiltak kreves tett 
oppfølging og effektiv gjennomføring for å klare måloppnåelse innenfor året. 
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Målekort
‐ Oversikt over resultater i juni og juli

Leveransekraft ‐ Økonomi
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering 

Akkumulert resultat mot budsjett 15 MNOK 29 MNOK ‐

Driftsinvesteringer 150 MNOK 52,6 MNOK ‐

Leveransekraft ‐ Tjenesteleveranse 
Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering 

Antall kritiske hendelser 1A 341 Akk. 220

Leveransepresisjon for HRØR‐tjenester (SLA brudd) 100% 100% ‐

Leveransepresisjon for IKT‐utstyr 100% (100%) 99%

Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret 96% (94,9%) 98,2%  ‐

Leveransepresisjon for tjenesteendringer med 
leveransedato

69% 57 %

Leveransepresisjon for SLA leveranser i kundeplan 100% ‐ ‐

Best på helseteknologi ‐ Prosjektleveranse 
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering 

Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying 97% (93%) 95%  ‐

Utnyttelsesgrad for program‐ og prosjektledelse 77% (81%) 41% ** ‐

Organisasjon og medarbeidere 
Styringsparametre Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering 

Akkumulert turnover siste 12 måneder ‐ SP totalt ‐ (5,3%) 5,2%  ‐

Sykefravær ‐ SP totalt 5% (5,7%) 5,6% ‐

*Tall for juni er i parentes.
**Lav verdi i juli skyldes noe avspasering i ferieperioden. Gjennomsnittsresultat hittil i år er 76%.

*



Overordnede økonomiske resultater inkludert Forsyningssenteret og Innkjøp & Logistikk
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Sykehuspartner HF inkl. Forsyningssenteret Juli Hittil i år
(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  4 274  4 260   14  29 917  29 819   97

Driftsinntekter  256 224  252 724  3 500 1 723 893 1 774 800 - 50 907

Konsulentinntekt  12 389  12 246   143  158 323  155 302  3 021

Periferi og telekom  6 616  8 852 - 2 236  59 625  66 204 - 6 579

Annen inntekt     51 -  51 - 1 542   357 - 1 899

Sum driftsinntekter  279 503  278 133  1 371 1 970 216 2 026 483 - 56 268

Personalkostnader  97 343  95 499 - 1 843  661 811  686 616  24 805

Aktiverbare prosjekttimer - 1 805 - 1 470   335 - 19 692 - 18 123  1 570

Varekostnad   774  1 500   726  18 573  15 750 - 2 823

Avskrivninger  80 747  84 288  3 541  501 043  577 233  76 190

Service og vedlikehold  85 225  80 111 - 5 114  583 748  560 879 - 22 869

Ekstern bistand  4 918  7 935  3 017  59 354  67 192  7 838

Andre driftskostnader  17 077  16 635 -  442  120 068  119 717 -  351

Sum driftskostnader  284 278  284 497   219 1 924 905 2 009 264  84 359

Driftsresultat før viderefakturering - 4 775 - 6 365  1 590  45 311  17 220  28 091

Inntekter Viderefakturering -  673 - 2 449 - 1 776 - 29 454 - 17 143 - 12 310

Kostnader Viderefakturering   676  2 449  1 773  28 920  17 143  11 777

Netto Viderefakturerbare kostnader -  3   -  3   534     534

Nettofinans - 4 020 - 2 724 - 1 296 - 16 840 - 18 741  1 901

Resultat - 8 798 - 9 089   291  29 004 - 1 521  30 526



Overordnede økonomiske resultater uten Forsyningssenteret og Innkjøp & Logistikk
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Sykehuspartner HF uten FS og IoL Juli Hittil i år
(tall i tusen)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme  4 274  4 260   14  29 917  29 819   97

Driftsinntekter  250 985  252 724 - 1 738 1 686 580 1 759 878 - 73 298

Konsulentinntekt  12 389  12 246   143  153 763  153 914 -  151

Periferi og telekom  6 616  8 852 - 2 236  59 625  66 204 - 6 579

Annen inntekt     51 -  51 - 1 542   357 - 1 899

Sum driftsinntekter  274 265  278 133 - 3 868 1 928 343 2 010 173 - 81 830

Personalkostnader  93 171  95 341  2 170  634 950  675 505  40 555

Aktiverbare prosjekttimer - 1 805 - 1 470   335 - 19 346 - 18 123  1 223

Varekostnad   774  1 500   726  18 573  15 750 - 2 823

Avskrivninger  80 747  84 288  3 541  501 043  577 233  76 190

Service og vedlikehold  85 216  80 111 - 5 105  583 623  560 854 - 22 769

Ekstern bistand  4 003  7 935  3 931  53 026  65 598  12 572

Andre driftskostnader  16 161  16 605   445  114 489  117 059  2 569

Sum driftskostnader  278 266  284 310  6 043 1 886 358 1 993 875  107 517

Driftsresultat før viderefakturering - 4 002 - 6 177  2 176  41 985  16 298  25 687

Inntekter Viderefakturering -  673 - 2 449 - 1 776 - 29 454 - 17 143 - 12 310

Kostnader Viderefakturering   676  2 449  1 773  28 920  17 143  11 777

Netto Viderefakturerbare kostnader -  3   -  3   534     534

Nettofinans - 4 020 - 2 724 - 1 296 - 16 840 - 18 741  1 901

Resultat - 8 024 - 8 901   877  25 678 - 2 443  28 122



Utvikling av hovedinntektsdriverne

Avvik på driftsinntekter hittil i år skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til prosjekter fra Digital Fornying (DF). 
Dette er avvikende aktiviseringstidspunkt opp mot budsjett (Periodisering) som utgjør differansen og har ingen 
vesentlig sammenheng med fremdrift i prosjektene i DF. Lavere inntekter på Periferi skyldes mindre operasjonell 
leasing igangsatt. Vi forventer at begge inntektsgrupper vil ta igjen noe av avviket i løpet av høsten.
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• De største avvikene for DF kommer fra OUS (totalt ca. 27,4 MNOK) og SØHF (10,7 MNOK) 
• Inntekter knyttet til avtaler har økt grunnet nye kundestyrte avtaler som ikke er budsjettert. Det er tilsvarende 

avvik på kostnadssiden for avtaler . 
• Grafen under viser konsulentinntekter per måned og totalt for året. Inntektene er noe bak budsjett i juli på 

grunn av etterslep på timer. Uvesentlig avvik hittil i år. 

Konsulentinntekter 



Utvikling av hovedkostnadsdriverne

Det er primært avvik i personalkostnader som gir et positivt avvik på resultatet hittil i år. Videre er det et lavere forbruk 
av ekstern bistand  til drift enn budsjettert. På avskrivning og avtaler finner vi motsvarende avvik som på inntektssiden. 
De kundestyrte avtalene blir viderefakturert.

• Positivt avvik på personalkostnad på 40, 6 MNOK hittil i år. Dette skyldes delvis et etterslep på ansettelser og at det 
er ca. 17 færre FTE enn budsjettert. Det er forbrukt mindre kostnader på overtid, kurs og annen personalkostnad 
enn hva som er budsjettert. 

• Avvik på avskrivinger knytter seg til prosjekter fra Digital fornying og har et motsvarende avvik som på 
inntektssiden. Noen anlegg fra Digital fornying  er foreløpig ikke overført til aktivering  i samme takt som planlagt

• Service og vedlikeholdsavtaler har avvik på ca. 4 % akkumulert, og det er i all hovedsak kundestyrte avtaler som 
ikke gir resultateffekt for Sykehuspartner. 

• Pådraget på ekstern bistand til drift er ca. 12,5 MNOK under budsjett. Dette skyldes lavere forbruk av konsulenter i 
stab og noe periodisering. 

• ADK har ingen vesentlige avvik, bortsett i Stab hvor det  har påløpt mindre kostnader enn planlagt.
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Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører

Det var stor aktivitet i prosjektene i juni. To prosjekter i Digital Fornying ble avsluttet med resultater som gir både 
kvalitativ og økonomisk effekt, og pasientsikkerheten er styrket gjennom etableringen av en analyseplattform som 
overvåker nettverket for ondsinnet programvare. Oppgraderingsprosjektene for DIPS har gjentakende gode resultater 
med lav nedetid og få feil i etterkant. 

Regional Klinisk Løsning (RKL)
Prosjektet Interaktiv Henvisning (IHR) og Rekvirering fase 2 fikk i juni ferdig integrasjon mot EPJ‐systemet, og System X fra Hove Medical 
Systems er i pilotdrift ved Fjell legesenter i Drammen. Videre er ny versjon av IHR  levert, testet og godkjent. Denne versjonen gir løsningen 
et løft med hensyn til brukergrensesnitt. 

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Regional internettilgang og WAN mottak ble avsluttet i juni. Prosjektet har etablert samband med høy kapasitet og redundans som gir 
høyere oppetid og bedre kapasitet, og videre skiftet ut end‐of‐life utstyr som hadde høy risiko hva gjaldt sikker og stabil drift. Det er 
etablert enhetlig håndtering av angrep fra internett og avvergelse av disse. Dette gjøres ved hjelp av en analyseplattform som henter 
informasjon fra trafikk på nettverket og kombinerer denne med annen informasjon for å oppdage angrep. Videre har man fått bedre og 
raskere brukeropplevelse på tjenester som benytter nettverket. Dette muliggjør også gevinstuttak i andre prosjekter og linjeaktiviteter. 
Gjennom avvikling av separate samband, som blir overflødig ved standardisering av samband, er det oppnådd besparelser på 750 000,‐ i 
årlig linjeleie. 

Kjernenett fase 2 hadde sin siste leveranse i juni 2016, og er nå avsluttet. Totalt er 156 lokasjoner blitt knyttet til kjernenettet. Kun en 
planlagt lokasjon, Betanien, måtte utsettes. Denne vil bli håndtert av linjen i Sykehuspartner i henhold til overleveringsavtalen. Prosjektet 
gir økonomiske og kvalitative gevinster gjennom bedre tilgjengelighet og høyere oppetid som følge av sikrere driftsmessig og stabil teknisk 
løsning (kjernenett), økt kapasitet på samband, og reduksjon i sambandskost. Samlet besparelse er estimert til 2 MNOK pr år gjennom ny 
avtale på sambandslinjer.

Nasjonale prosjekter:
Prosjektet Nasjonalt Laboratoriekodeverk i HSØ har levert løsning som sikrer lovpålagte krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern 
elektronisk kommunikasjon innen laboratorieområdet skal foregå ved bruk av Norsk Lab‐kodeverk (NLK) for alle helseforetak i Helse Sør‐
Øst innen utgangen av juni 2016. Tiltaket styrker pasientsikkerheten. I tillegg gir kodeverket mer sammenlignbare svar og statistikker, samt 
legger til rette for endring i refusjonsordningen via HELFO som også var en av Helsedirektoratets drivere. Det har vært et nært samarbeid 
med HF ‘ene, Sykehuspartner, E‐helse‐ og Helsedirektoratet i prosjektfasen. Gjennomføringsfasen ble avsluttet før tid og innenfor 
budsjettet. Prosjektet begynner med avslutningsfasen etter sommerferien og forventet sluttdato er 30.8.16.
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Leveranser til prosjekter styrt av helsefortak/regional systemeier 

Prosjekter i HF’enes kundeplaner er i stor grad levert i henhold til plan, og det har vært gjennomført statusmøter med 
HF’ene før sommerferien. 

Helseforetaksbestilte prosjekter
DIPS Fase 3 SØ IKT oppgraderte DIPS ved Sykehuset i Østfold til ny versjon. Oppgraderingen ble gjennomført som en service‐release for å 
understøtte nødvendige forbedringer i Lab, Kurve og RPSM (Imatis). I omfanget ligger ny versjon av pasientadministrasjon og elektronisk 
journal, integrasjonstjenestene i DIPS, og en rekke fagmoduler (Økonomi, Medikasjon, konnektor for adresseregister) ble også 
oppgradert. Oppgraderingen var del 1 av leveransene i DIPS Fase 3, del 2 er planlagt 21. august 2016. 

Det regionale fødejournalsystemet Partus ble oppgradert ved Vestre Viken HF i midten av juni. Den nye versjonen gir brukerne nytt design 
og tilrettelegger for å kunne ta i bruk talegjenkjenning, kontekstintegrasjon og ADT‐meldinger (pasientlogistikkmeldinger). Vestre Viken har 
i fellesskap med Oslo Universitetssykehus vært piloter på ny versjon. Versjonen er godkjent for utrulling til resterende foretak, og vil 
gjennomføres i løpet av 2016. 

DIPS økonomi og Arena BKM (behandlerkravmelding) ble innført ved Vestre Viken HF i slutten av juni. Produksjonssetting ble vurdert som 
vellykket og allerede etter fem timer var VVHF tilbake i normal drift, to timer før estimert tid. Det var ingen nedetid i Dips i forbindelse med 
oppgraderingen, men meldingsflyten hadde en kortere stans. Løsningen gikk i produksjon med en mindre feil som ble rettet påfølgende 
dag. 

Trio Enterprise Sentralbord ble i midten av juni satt i drift for Sykehuset Sørlandet HF. Det nye systemet erstattet det gamle systemet DNA 
som var uten support og dyrt å vedlikeholde. Med innføring av Trio har SSHF nå et sentralbordsystem tilsvarende de andre helseforetakene 
i HSØ. Gevinster for helseforetaket vil være tidsbesparelse i forbindelse med forenklet vedlikehold av databasen og bedre service fra 
sentralbordtjenesten. For Telekom i Sykehuspartner vil standardiseringen føre til at vaktlagene kan håndtere flere saker uten å måtte 
kontakte leverandøren. 

I tillegg og i forbindelse med Prosjektet Nasjonalt Laboratoriekodeverk i HSØ ble Analytix på  AHUS, SI, VV og MHH oppgradert.
Andre vesentlige oppgraderinger er RPSM på AHUS og PACS på STHF.
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Organisasjon og medarbeidere

Bemanning under budsjett, men fremdeles kontrollert tilførsel av nytt personell. Sykefravær i mai og juni 2016 er noe høyere enn 
tilsvarende periode i 2015. Sykefraværet hittil i år er 5,99% mot 5,36% i 2015. Tallene for mai og juni viser at sykefraværet ligger stabilt, 
men noe høyere enn samme tidsperiode i fjor. Utviklingen vil følges nøye og ytterligere tiltak vurderes dersom tendensen fortsetter utover 
høsten. Turnover er stabil og noe nedadgående.  Analyser viser at turnover er spredt utover ulike VO og avdelinger. 
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ETT SYKEHUSPARTNER
Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5

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%

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 1/10 (ny organisasjon) 
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet

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

En partner for helsetjenester i utvikling

LEVERANSEKRAFT VERDI FOR KUNDEN 

BEST PÅ HELSETEKNOLOGIEtablere leveransemodell for «dynamisk» 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

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 24. august 2016

SAK NR 046-2016 

FELLES FINANSISERINGSORDNING FOR FORETAKSGRUPPEN VED 

OPERASJONELL LEASING AV MULTIFUNKSJONSPRINTERE 

Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til sak om etablering av felles finansieringsordning av 
multifunksjonsprintere i hele foretaksgruppen i regi av Sykehuspartner HF og ber 
administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om en operasjonell 
leasingsordning for innkjøp av dette på vegne av helseforetakene. 

Skøyen, 17. august 2016 

Mariann Hornnes 

administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  

Saken omhandler ansvaret for innkjøp, drift og vedlikehold av multifunksjonsprintere for alle 
foretakene i Helse Sør-Øst og finansieringen av dette. 
 
I saken foreslås det å etablere en felles leasingavtale for hele foretaksgruppen i regi av 
Sykehuspartner HF. Dette innebærer at Sykehuspartner HF overtar totalansvaret for 
finansieringen samt ansvaret for drift og forvaltning av maskinparken, men med et 
kontraktuelt ansvar definert videre mot leverandøren. Sykehuspartner HF viderefakturerer 
leasingkostnaden fra tredjepart (leasingpartner) til det enkelte foretak.  
 
Saken er diskutert med Helse Sør-Øst RHF og de slutter seg til at Sykehuspartner HF tar 
dette ansvaret. Det innstilles på at styret slutter seg til forslaget og at Sykehuspartner HF gis 
fullmakt til å etablere en ordning med operasjonell leasing av multifunksjonsprintere for hele 
foretaksgruppen. 
 
Dersom Helse Sør-Øst RHF i sitt styremøte 8/9 – 2016 beslutter inngåelse av kontrakt med 
eksternt partner, vil MFP være inkludert i denne kontrakten. Behovet for en 
finansieringsløsning som beskrevet i saken vil dermed falle bort etter at transisjonen er 
gjennomført. Saken fremmes allikevel for styret nå for å holde trykket på saken. Behovene 
hos helseforetakene er presserende.   

 
2. Faktabeskrivelse 
 
2.1 Bakgrunn 
Ved opprettelsen av Sykehuspartner HF, ble multifunksjonsprintere som ansvarsområde 
ikke overført til Sykehuspartner HF. Helseforetakene har anskaffet printere hos ulike 
leverandører og har til dels nedprioritert fornyelse av maskinparken. Dette betyr at 
standarden på maskinparken til dels er gammel, med tilhørende risiko for ustabilitet. Videre 
betyr det at flere gamle maskiner får overleie, noe som er en betydelig kostnadsøkning for 
helseforetakene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2013 som så på problemstillingen, og 
de konkluderte med at ansvaret burde overføres til Sykehuspartner HF. Innføringen av 
sikker print har økt behovet for multifunksjonsprintere betydelig, og det vil være store 
fordeler med en felles og lik håndtering av dette i foretaksgruppen. Saken er diskutert med 
Helse Sør-Øst RHF og de slutter seg til at Sykehuspartner HF tar dette ansvaret.  
 
 
2.2 Status 
Ved innføringen av sikker print overtok Sykehuspartner HF ansvaret for noen 
multifunksjonsprintere. På dette tidspunktet var det ikke rammer for å ta disse maskinene 
over driftsinvesteringsmidlene, noe som medførte en innføring av låneavtaler for finansiering 
av kjøp av multifunksjonsprintere som Sykehuspartner HF eier. Det er et sterkt ønske fra 
foretaksgruppen at Sykehuspartner HF tar over ansvaret for multifunksjonsprintere og 
etablerer en helhetlig løsning.  

 
Antall multifunksjonsprintere som er finansiert med låneavtaler med HF er p.t. 582. Disse 
forventes å skiftes ut i perioden 2019-2021. 
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Øvrige multifunksjonsprintere er leiet og/eller leaset direkte fra leverandør av 
helseforetakene. Inkludert nye behov (beregnet av prosjektet Sikker print i 
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet) forventes det at maskinparken vil være mellom 
2400 og 2500 enheter når innføringen av sikker print er ferdigstilt. 
 

 
2.3 Finansiering 
Sykehuspartner HF ønsker å etablere en operasjonell leasingavtale som kan dekke 
foretaksgruppens behov for multifunksjonsprintere i årene som kommer. En finansiell leasing 
vil i utgangspunktet vært rimeligere, men dette skal godkjennes av Helse- og 
Omsorgsdepartementet etter gitte forutsetninger, og rammebeløpene for 2016 er utdelt. Det 
er vurdert som vanskelig å få denne godkjennelsen i tillegg til finansiell leasing på periferi og 
lagring som vi allerede har fått godkjent. Man anser derfor at eneste mulighet er operasjonell 
leasing. 
 
Fordelen ved å inngå en operasjonell leasingavtale, er at alle de lokale avtalene kan fases ut 
ved kontraktenes slutt. Dette innebærer at utskiftning av maskinparken kan finansieres via 
en avtale hvor Sykehuspartner HF både står for fasilitering av leieavtalen samt drift og 
forvaltning av sikker printløsningen.  
 
På sikt vil alle multifunksjonsprintere ligge under Sykehuspartner HF sitt ansvar og 
helseforetakene vil ikke ha likviditetsutfordringer knyttet til bytte av maskiner. Ansvaret betyr 
ikke at Sykehuspartner HF står for selve utskiftningen av multifunksjonsprintere. Det 
vurderes som mest fornuftig at denne tjenesten kjøpes i markedet. Dette må imidlertid 
klargjøres med leverandøren og avtalefestes for videre drifting.  
 
Sykehuspartner HFs oversikter viser at det er et utskiftningsbehov på 1839 
multifunksjonsprintere i 2016 og 2017, hvorav ca. 1100 bør skiftes i 2016. Med en 
gjennomsnittspris på 30 000 pr maskin vil dette medføre et investeringsbehov på 33 MNOK i 
2016 og 23 MNOK i 2017. Dette beløpet overskrider grensen på 20 millioner kroner for 
operasjonell leasing hvor Helse Sør-Øst RHF må godkjenne størrelsen. Vi vil derfor måtte 
be Helse Sør-Øst RHF om aksept for omfanget.  

 
Det er lagt til grunn at operasjonell lease er over tre år. Da multifunksjonsprintere har lengre 
levetid (5-7 år), vil det være riktig å få verifisert fra revisor at en operasjonell lease kan 
foregå over fire år. Dette vil redusere leasingkostnaden noe. PWC vil bli forespurt om 
tilslutning til denne regnskapsføringsmetodikken. Ved en eventuell leasingkontrakt, vil 
Sykehuspartner HF initiere et separat forretningscase pr foretak. Dette også for å ha en 
bedre historikk tilgjengelig enn i dag.  
 
 
 

Helseforetak 2014 2015 Hittil 2016 SUM

OUS 5 169 19 193

SIHF 15 91 4 110

SIVHF 22 1 23

SP 1 1

SSHF 0

STHF 126 126

SUNHF 8 17 25

SØHF 2 3 5

PNØ 64 64

VVHF 1 30 4 35

AHUS 0

Totalsum 32 522 28 582
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Ansvaret for multifunksjonsprintere har ikke vært tydelig i foretaksgruppen. Foretakene har 
et sterkt ønske om at Sykehuspartner HF skal ta dette ansvaret og det faller naturlig innenfor 
ansvarsområdet til Sykehuspartner HF med tanke på Sykehuspartner HFs rolle i Helse Sør-
Øst. Sykehuspartner HF har fått mange henvendelser fra foretakene angående dette. På 
bakgrunn av dette har Sykehuspartner HF hatt en dialog med Helse Sør-Øst RHF som 
støtter tilnærmingen i saken. Det vil være en stor fordel for driftskonseptet av 
multifunksjonsprintere at en aktør har ansvaret for felles innkjøp, drift og forvaltning. 
Foretaksgruppen vil få en helhetlig og standardisert håndtering av dette utstyret. 
Multifunksjonsprintere er ofte en kritisk ressurs ute i klinikkene og det er viktig at vi har 
kontroll med service og vedlikehold av disse. 

 
Antall multifunksjonsprintere i foretaksgruppen er betydelig, og det er en vesentlig kostnad 
knyttet til dette området. Ved å samle dette ansvaret hos Sykehuspartner HF vil det gi 
mulighet for stordriftsfordeler og tilhørende effektivisering, sikre nødvendig utskifting av 
utstyr og integrering av multifunksjonsprintere i øvrig infrastruktur. Vurderingen er at dette 
samlet vil ha en positiv effekt for foretaksgruppen. 
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 24. august 2016 
 
 
 
SAK NR 047-2016 
 

ÅRSPLAN 2016 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsplan 2016 for styret vedtas slik den foreligger 
 
 
 
Skøyen, 17. august 2016 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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Årsplan 2016 - styret i Sykehuspartner HF 
 
Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 
12. januar   Ny avtale for drift av Helse 

Sør‐Øst Forsyningssenter og 

tilhørende tjenester 

 Disponering av midler 

   

25. februar   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 

 Eksternt partnerskap 

 Årsplan 2016 

 

 

30. mars   Driftsinvesteringer 2016 

 Endelig kravspesifikasjon 

Eksternt partnerskap 

  Styreseminar 

27. april   Årsregnskap og styrets 

beretning 2015 

 Virksomhetsplan 2016 

 Økonomisk langtidsplan 2017‐

2020 

 Avtale Oracle 

 Virksomhetsrapport – måned 

pr. mars 2016 

 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) 

Utgår     

22. juni   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 

 

 Status 

virksomhetsoverdrage

lse av Innkjøp og 

logistikk til 

Sykehusinnkjøp HF 

 Driftsorienteringer fra 

Administrerende 

direktør 

 Årsplan 2016 

 Lisensavtale – 

oppfølging fra forrige 

møte 

 Eksternt partnerskap 

 

24. august    Virksomhetsrapport – måned 

pr. juli 2016 

 Prinsippbehandling i forhold 

levering eller utøkning av 

tjenester til organisasjoner 

innenfor “sørge for ansvaret” 

til HSØ og nasjonale foretak  

 Felles finansieringsordning 

ved operasjonell leasing av 

multifunksjonsprintere 

 Kundeundersøkelser – 

metodikk og resultat 

 Årsplan 2016 

 Driftsorienteringer fra 

adm. direktør 

 Redegjørelse for 

tilrettelegging for 

implementering av 

eksternt partnerskap 

for infrastruktur 

 

14. september   Eksternt partnerskap   

27. oktober   Virksomhetsrapport – tertial 

inkl. ROS 2. tertial 2016 

 Årsplan 2016 

 Driftsorienteringer fra 

adm. Direktør 

 Styreseminar 26. 

oktober 

23. november   Virksomhetsrapport – måned 

pr. oktober2016 

 Årsplan 2016 

 Driftsorienteringer fra 

adm. Direktør 

 

21. desember   Virksomhetsrapport – måned 

pr. november 2016 

 Budsjett 2017 

 Medarbeiderundersøkelse 

 Årsplan 2016 

 Driftsorienteringer fra 

adm. Direktør 

 

 



 
 

 
Saksframlegg 
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Styret Sykehuspartner HF 24. august 2016 
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KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE – METODIKK OG RESULTATER 

 
Forslag til vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
Skøyen, 17. august 2016 
 
 
 
Mariann Hornnes 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Kundetilfredshetsundersøkelsen gir et helhetlig bilde av kundetilfredsheten hos alle 
helseforetakene. I saken gis en beskrivelse av metodikk, resultater og hvordan 
undersøkelsen blir fulgt opp i Sykehuspartner HFs organisasjon. Dette ble etterspurt i forrige 
styremøte.  
 
Det innstilles på at styret tar saken til orientering. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
2.1 Hva saken gjelder 

Saken har til hensikt å gi styret innsikt i metodikken bak Sykehuspartner HFs 
kundetilfredshetsmåling, resultater så langt i 2016, samt hvordan vi arbeider med 
identifisering og oppfølging av tiltak basert på resultatene. 
 
2.2 Bakgrunn 

I ledermøtet 12.01.2016 ble det besluttet en ny metodikk og gjennomføring av pilot for ny 
måling av kundetilfredshet for alle Sykehuspartner HFs kunder. Målingen gjennomføres 
hvert tertial i tillegg til piloten i januar/februar 2016. 
 
Målet for innhenting av kundetilfredshet er å synliggjøre kundenes stemme og deres 
oppfattelse av Sykehuspartner HFs leveranser, både for ledelsen i Sykehuspartner HF og 
for styret.  
Hensikten med piloten var å innhente første sett med data til baseline, utarbeide første 
tiltakspakke, samt innhente innspill på erfaring med første bruk av metoden. 
 
2.3 Metodikk 
Kundetilfredshetsundersøkelsen er bygget på en tankegang om å nærme seg 
leverandørmåling sett fra helseforetakenes ståsted. Inspirasjon til modellen har vært hentet 
fra en rekke etablerte rammeverk for leverandørmålinger, blant annet Difi og «Full Partner»-
modellen publisert i Assembly Magazine.  
 
Undersøkelsen består av et spesifikt spørsmålssett på 9 spørsmål som besvares i møter 
med fire representanter fra hvert foretak; IKT direktør, HR direktør, Innkjøpsdirektør, 
Fagdirektør/klinikkleder. Spørsmålene er sortert innenfor følgende tre dimensjoner: 
 

1. Opplevd leveranseevne fra Sykehuspartner HF 
2. Opplevd samarbeid med Sykehuspartner HF 
3. Totalopplevelse av Sykehuspartner HF 

 
Kundeansvarlige i Sykehuspartner HF gjennomfører undersøkelsen, fortrinnsvis med alle 
fire respondentene i samme møte, eventuelt en-til-en om et fellesmøte ikke er praktisk 
gjennomførbart. 
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I tillegg til en poengscore fra 1-6 per spørsmål er det mulig for respondentene å flagge 3 
prioriterte utfordringer, samt 3 positive tilbakemeldinger.  
 
2.4 Resultater fra piloten og 1.tertial 
 
Tabellen under viser gjennomsnittsresultatene på regionnivå og per foretak. 
 

 
 
  

Helseforetak / Kunde Pilot jan16  
Baseline

Gjennom-
snitt 1. tertial

Gjennom-
snitt 2. tertial

Gjennom-
snitt 3. tertial

Gjennomsnitt for regionen 3,6 3,4

3,4 3,6

3,6 4,1

4,1 4,5

3,8 3,6

3,8 3,3

3,2 2,7

3,7 3,1

4,2 3,5

3,4

3,6 3,1

            Betanien Hospital 2,7 2,7

                      Martina Hansen 3,3 2,9

2,8
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Tabellen under viser gjennomsnittsresultatet per spørsmål for piloten og 1.tertial. Områdene 
vi oppnår best resultater på i undersøkelsen er; mottak av avtalefestede tjenester, dialog 
med Sykehuspartner HF, kjennskap til leveranser neste periode og Sykehuspartner HFs 
tilgjengelighet for foretaket. Områdene hvor vi har de største utfordringene er; leveranser av 
avtalte endringer, økonomioppfølging, Sykehuspartner HFs evne til å drive kontinuerlig 
forbedringsarbeid som kommer foretaket til gode, samt vår virksomhetsforståelse for 
foretakene. 
 

 
 
2.5 Tiltak og oppfølging 
 
Analysen av resultatene fra piloten og 1.tertial, samt kommentarer fra samtlige 
respondenter, har resultert i følgende fem fokusområder: 
 

1. Virksomhetsforståelse 
2. Økonomi 
3. Leveranseprosessen 
4. Brukerstøtte (sakshåndtering) 
5. Innkjøp og Logistikk / ERP 

 
Det har vært gjennomført møter med hvert virksomhetsområde i Sykehuspartner HF hvor 
utfordringsbildet og fokusområdene er presentert, og dette er videre omsatt til konkrete 
forbedringstiltak. Status og fremdrift på tiltakene rapporteres gjennom Sykehuspartner HFs 
interne virksomhetsoppfølging og kommuniseres deretter tilbake til foretakene.  
 
I forkant av neste tertialrapportering vil det gjennomføres en ny 
kundetilfredshetsundersøkelse. Resultatene fra denne undersøkelsen vil danne grunnlag for 
nye, eventuelt justering av de eksisterende tiltakene. 
 
3.0 Administrerende direktørs vurdering 
 
Det ble gjort et grundig arbeid med undersøkelsen og spørsmålsstillingene høsten 2015. Det 
er viktig med tilbakemeldinger fra kundene og at de er så konkrete som mulig. Kundene har 
gitt gode tilbakemeldinger på måten undersøkelsen blir gjennomført på. Fra Sykehuspartner 
HF sin side er det positivt å få tilbakemeldingene i et møte. Dette gir oss mulighet til å 
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kvalitetssikre vår forståelse av tilbakemeldingene og oppklare uklarheter. Vi vil evaluere 
frekvensen på undersøkelsen som er 3 ganger i året. Det er viktig at de rette tiltak blir 
iverksatt, gjennomføres og at resultatene av tiltakene kommuniseres til kundene.  
 
Kundetilfredshetsundersøkelsen gir et helhetlig bilde av kundetilfredsheten hos alle 
helseforetakene. Resultatene fra undersøkelsen er viktig informasjon for at Sykehuspartner 
HF skal kunne identifisere målrettede, gode forbedringstiltak som øker vår leveransekraft og 
skaper verdi for kundene. 
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Nr. Orientering 
1 Organisasjonsendring – status innplassering 
2 Nyansettelser (direktører) 
3 Virksomhetsoverdragelse Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk (IOL) 
4 Kritiske hendelser pr. foretak 
5 Riksrevisjonen 
6 Driftsinvesteringer 
 
 

1. Organisasjonsendring – status innplassering 

Alle ledere og medarbeidere ble innplassert i ny organisasjon i henhold til fristen 1. juli 2016. 
Ny organisasjon vil være operativ fra 1. oktober 2016. Det er lyst ut 6 
avdelingslederstillinger, 2 seksjonslederstillinger og 2 kundetjenesteansvarligstillinger med 
søknadsfrist 14. august 2016. Øvrige medarbeidere med endret stilling vil i løpet av kort tid 
motta brev og eventuelt ny arbeidsavtale som bekrefter endret stilling. 
Organisasjonsarbeidet er gjennomført i henhold til plan. 

Sykehuspartner HF reduserer med 2 avdelingslederårsverk og 5 seksjonslederårsverk i ny 
organisasjon fra 1. oktober 2016. Når Innkjøp og Logistikk er virksomhetsoverdratt, og etter 
transisjonen med ekstern partner, vil effekten være enda større. De frigjorte årsverkene vil 
benyttes til å styrke andre områder i den nye organisasjonen som for eksempel 
kundetjenesteansvarlige og området Plan og styring. 

2. Nyansettelser (direktører) 

Som en følge av omorganiseringen av Sykehuspartner HF, som er et ledd i utviklingen av 
Sykehuspartner HF og oppfyllelse av målbildet, ble det i mai utlyst to nye direktørstillinger for 
virksomhetsområdene Kunder og tjenester og Plan og styring. 

Tore Blekastad er tilsatt som direktør for virksomhetsområdet Kunder og tjenester. 
Blekastad har blant annet vært administrerende direktør i Bluegarden. Blekastad er utdannet 
sivilingeniør fra NTNU. Han tiltrådde 15.august. Virksomhetsområdet Kunder og tjenester 
definerer sammen med helseforetakene og Helse Sør-Øst hvilke tjenester Sykehuspartner 
HF skal levere og har som hovedoppgave å sikre at tjenestene i tjenesteporteføljen har god 
kvalitet og sikre høy kundetilfredshet hos alle Sykehuspartner HFs kunder. 

Terje Takle Johnsen er tilsatt i stillingen som direktør for virksomhetsområdet Plan og 
styring. Johnsen kommer fra Telenor, er cand. scient innen informatikk og har lang erfaring 
med arbeid i grensesnittet mellom IKT og organisasjons- og forretningsutvikling. Johnsen 
tiltrer 1.september. Virksomhetsområdet Plan og styring vil få som hovedoppgave å 
planlegge og styre Sykehuspartner HFs tjenesteleveranser, inkludert leverandørstyring og 
avtaleforvaltning. 

3. Virksomhetsoverdragelse Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk (IOL) 

Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk (IOL) skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp 
HF 1.november 2016. Sykehusinnkjøp HF har utfordringer med å få på plass permanente 
IKT-relaterte løsninger på så kort frist. I styremøtet til Sykehusinnkjøp HF den 30.juni ble det 
vedtatt noen sentrale forutsetninger som må legges til grunn for at 
virksomhetsoverdragelsen skal kunne gjennomføres: 

• Virksomhetsoverdratte medarbeidere vil fortsette å utføre jobben på nåværende 
fysiske arbeidsplass. 
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• De ansatte må ha tilgang til det utstyr de har i dag, eks. pc, skrivere, nettverk, 
adgangskort. 

• De ansatte må ha samme tilganger til systemer som de har i dag, eks. epost, 
Office, arkiv. 

• Alle overførte ansatte vil få tildelt en alias-epost for Sykehusinnkjøp HF. 
• Overførte ansatte vil få utbetalt lønn og reiseregning fra sin nåværende 

arbeidsgiver. 
• Det etableres samhandlingsavtaler mellom Sykehusinnkjøp HF og avgivende 

part.  

Sykehuspartner HF mottok brev fra Sykehusinnkjøp HF hvor de ba oss om å ta stilling til og 
vurdere de sentrale forutsetningene, slik at vi hensyntar både de juridiske, tekniske, 
informasjonssikkerhetsmessige og personvernrelaterte problemstillinger. Et foreløpig 
svarbrev ble sendt innen fristen 5.august. 

Sykehuspartner HF vil så raskt som mulig etablere en intern arbeidsgruppe som kan finne 
løsninger for den midlertidige perioden etter virksomhetsoverdragelsen av IOL.  
Sykehusinnkjøp HF må bære kostnadene forbundet med dette arbeidet, samt etableringen 
og påfølgende administrasjon av valgte løsninger. Det må videre utarbeides SLA avtaler 
som regulerer dette samt samhandlingsavtaler som må avstemmes med Helse Sør-Øst 
RHF, Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF. 

Det forutsettes at dette kommer på plass, og at virksomhetsoverdragelsen gjennomføres 1. 
november som vedtatt.  

Det er tett dialog med ansatte og tillitsvalgte gjennom prosessen: Allmøter, 
samarbeidsmøter, orienteringer i AMU og samarbeidsforum.  

I et ekstraordinært styremøte i Sykehusinnkjøp HF 8.juli ble Kjetil Istad tilsatt som 
administrerende direktør. Istad har tidligere vært direktør for Sykehuspartner IOL før han 
gikk over i rollen som direktør IOL i Helse Sør-Øst RHF. 
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4. Kritiske hendelser per foretak 

Oppsummering i månedsperspektiv 
Det har vært en kraftig nedgang i kritiske hendelser i juni og juli 2016 i forhold til mai 2016. 
Nedgang fra 50 hendelser i mai til 36 i juni 2016, og så til 7 i juli 2016. Dette er laveste antall 
hendelser i juli noensinne. Måloppnåelse i forhold til oppdrag og bestilling for 
Sykehuspartner HF (OBD) 2016 (20% reduksjon på 1A ift 2015), var i juni/juli isolert sett 
svært bra, hhv 48% og 75% reduksjon i forhold til samme mnd. 2015. Ved utgangen av juli 
er vi på en akkumulert måloppnåelse på -15% i forhold til samme tidspunkt i 2015. Dette er 
noe bak målet som er -20%. Se figur 1 for sammenstilling. 

 
Figur 1 Status OBD mål 2016 

Lukkede endringer i juni 2016 bar i større grad enn tidligere år preg av proaktivt vedlikehold, 
noe som trolig har medvirket til det positive resultatet i juli. 

 

Utviklingstrekk for rotårsakskategorier; utviklingen må ses i lys av at juli typisk er absolutt 
«lavsesong» for kritiske hendelser: 

• Markert fallende trend for forekomst av stopp i dataflyt mellom systemer. 

• Eksterne forhold har klart fallende tendens. 

• Endringer viser svakt fallende tendens. 

• Aldrende infrastruktur som direkte årsak til kritiske hendelser har svakt fallende 
trendlinje. 

• Rutinesvikt og manuelle feil viser svakt fallende trendlinje. 
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• Tilnærmet flat trendlinje i hendelser som klart kan relateres til kjente feil og 
manglende modernisering av software (manglende applikasjonsvedlikehold). 

 

Status pr. foretak 
Ahus og SØHF har sterkt fallende trendkurve på kritiske hendelser siste 13 måneder, mens 
SSHF, STHF og VVHF alle har svakt fallende trendkurver siste 13 måneder. 

• SØHF har snudd fra stigende til sterkt fallende trendkurve 

• VVHF har snudd fra svakt stigende til svakt fallende trendkurve 

• SVHF har tilnærmet flat trendkurve siste 13 måneder. 

• OUS viser en positiv utvikling fra markant stigende til svakt stigende trendkurve. 

• SIHF viser en fortsatt svakt stigende trendkurve påvirket av gammelt røntgen system 
som skal erstattes i høst.  

 
Figur 2 Trendutvikling pr. HF 

 

5. Riksrevisjonen 

Riksrevisjonen har avsluttet sin utvidede kontroll med økonomistyring og ressursutnyttelse 
på IKT-området i Sykehuspartner HF, og har sendt rapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet for uttalelse med svarfrist 22. august. 

Sykehuspartner HF sendte tilbakemelding om faktaopplysninger og kommentarer til 
vurderingene gitt i rapporten til Helse Sør-Øst RHF i forkant av fristen for felles 
tilbakemelding til departementet. Det ble også gitt innspill om unntak fra offentlighet for 
kapitlet om estimerte tjenestekostnader innen basis driftstjenester. 
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Det arbeides med en handlingsplan med oversikt over tiltak relatert til vurderingene, som 
planlegges lagt fram til orientering på et senere styremøte. 

Det gjøres også forberedelser i forhold til et internt og eksternt kommunikasjonsbudskap. 

 

6. Driftsinvesteringer 

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 HF 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 driftsinvesteringer. 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 Tildeling pr. år 2016 Disponert pr Q3-2016 (juli) 

Datasenter - Lagring 14 000 000 14 005 444 
Datasenter - Server 5 000 000 5 180 000 
Datasenter - Database og andre 2 000 000 1 352 125 
Arbeidsflate 3 000 000 95 000 
Datakommunikasjon 18 000 000 11 091 000 
Telekommunikasjon 13 000 000 7 130 000 
SW 80 000 000 20 113 413 
Annet 15 000 000 7 900 000 
Sum 150 000 000 66 866 982 

 
Lisensavtaler for Oracle Software er inkludert og betalt i juli 2016. investeringsdelen av dette 
er 18,7 MNOK. 

De øvrige investeringene blir bokført etter planen.  

Risikovurdering pr juli 
Det er kontinuerlig god styring og oppfølging av driftsinvesteringene og det er ingen 
betydelige avvik på forventet disponering (behov) sett opp mot budsjett.  
 
Ny lisensavtale med Oracle fra juni 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. Det pågår 
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ytterligere kvalitetssikring på enkelte lisenskategorier som ikke omfattes av rapporteringen 
så langt.  
 

Risikobildet totalt sett vurderes som noe redusert i forhold til det som ble rapportert i juni. 
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Vedlegg 
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1 Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF har gjennom arbeidet med tiltakene i målbildet og spesielt i programmet 
Fremtidens Sykehuspartner forberedt seg på et eventuelt eksternt partnerskap. Fra 
oppdragsdokumentet for 2016 fra Helse Sør-Øst RHF; “Sykehuspartner skal tilrettelegge for 
implementering av eksternt partnerskap for infrastruktur og iverksette dette når beslutning i 
Helse Sør-Øst RHF er fattet.”  Arbeidet med realisering av målbildet vil fortsette uavhengig 
av eksternt partnerskap eller ikke. Hvis avtale med ekstern partner ikke inngås, vil tiltakene 
justeres og rettes inn mot fortsatt intern drift og modernisering av infrastruktur. 
 
I saken gis en redegjørelse for arbeidet med tilrettelegging til en eventuell ekstern partner, 
og det innstilles på at styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

2 Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Det vises til tidligere statusrapporteringer, temasaker og sak 017-2016 “Endelig 
kravspesifikasjon eksternt partnerskap”. Denne saken beskriver de vesentligste forholdene 
knyttet til den tilretteleggingen som er gjennomført i Sykehuspartner HF som forberedelse 
for implementering av eksternt partnerskap, samt de styringsmekanismer og videre 
tilpasninger av virksomheten som planlegges når en eventuell kontrakt er undertegnet.  

2.2 Status prosess 

Helse Sør-Øst RHF har i dag en tilnærming hvor helseregionen i hovedsak eier, opererer og 
forvalter all infrastruktur og alle tjenester i egen regi gjennom Sykehuspartner HF. Høsten 
2013 iverksatte Helse Sør-Øst RHF et arbeid for å vurdere om en langsiktig 
samarbeidsavtale kan bidra til en forsert realisering av en modernisert infrastruktur og 
samtidig styrke Sykehuspartner HF sin evne til å møte behovsutviklingen i foretaksgruppen. 
På bakgrunn av dette ble det besluttet å iverksette videre utvikling i retning av en langsiktig 
industriell avtale innen infrastrukturområdet. 

En langsiktig samarbeidsavtale for IKT-infrastruktur vil innebære kjøp av tjenester innen fire 
områder (datasenter, arbeidsflate, nettverk og telekommunikasjon) fra en leverandør, der 
leverandøren vil ta ansvar for kontinuerlig vedlikehold og utvikling, inkludert moderniseringen 
til en samordnet og standardisert infrastruktur.  

Anskaffelsesprosessen har lagt til grunn at en langsiktig samarbeidsavtale skal bygge på 
følgende forutsetninger: 

 Infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om standardisering, harmonisering og 
konsolidering. Det skal sikres forutsigbar og høy kvalitet på tjenestene og at 
infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid.  

 Avtalen skal være formet som et partnerskap som muliggjør at ansvar, finansiering, 
arbeidsoppgaver og risiko deles. 

 Sykehuspartner HF er ansvarlig for leveranser av alle tjenester til foretaksgruppen, 
inkludert leveransene fra en samarbeidspartner. Avtalen skal utnyttes til å styrke 
Sykehuspartner HFs kompetanse innenfor de områder som er mer sykehusnære og som 
direkte understøtter kjerneprosessene i foretakene. 
 

Hensikt og målsetting med eksternt partnerskap ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 
10. september 2015. Omfang av avtalen ble fremlagt 21. april 2016 og anbefaling om 
kontrakt vil i henhold til plan fremmes til Helse Sør-Øst RHFs styremøte 8.september 2016.  
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3 Tilrettelegging, forberedelser og involvering 

Implementering av et eventuelt eksternt partnerskap vil stille krav til fokus, endringsvilje og 
lederkraft. Sykehuspartner HF vil forbli totalansvarlig for alle leveranser til foretaksgruppen, 
men et partnerskap innebærer en annen leveransemodell enn dagens. Dette stiller krav til 
tilpasninger i organisasjonen. Ledelses-, kompetanse- og prosessmessig vil organisasjonen 
måtte justeres og videreutvikles for at målene med avtalen kan nås og gevinster realiseres. 

En avtale vil blant annet innebære: 

 Økte krav til ledelsesmessig kapasitet og kompetanse 
 Virksomhetsoverdragelse av deler av dagens driftsorganisasjon 
 Tilpasninger av driftsprosesser og verktøy opp mot industristandard 
 Sterkere krav til lisensstyring og konfigurasjonsstyring 
 Krav til kompetanse for styring av denne type avtale 
 Krav om raskere applikasjonskonsolidering og migrering 

Som en del av Fremtidens Sykehuspartner ble det høsten 2015 gjennomført en 
målstyringsprosess som definerte tre fokusområder for Sykehuspartner HF sin 
kjernevirksomhet og som legger føringer for videre virksomhetsutvikling: 

 Leveransekraft gjennom sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester 
 Verdi for kunden - synliggjort for helseforetak og pasient 
 Best på helseteknologi - vi dekker et fremtidig pasientbehov sammen med kunden 

3.1 Virksomhetsutvikling (Fremtidens Sykehuspartner) 

Forberedelsene i Sykehuspartner HF har så langt vært gjennomført i to koordinerte 
prosesser. Sykehuspartner HF har prioritert å dedikere sentrale ressurser til å jobbe med 
anskaffelse i SPIIS-prosjektet. Parallelt har Sykehuspartner HF etablert program Fremtidens 
Sykehuspartner. Fremtidens Sykehuspartner er ansvarlig for å styre og koordinere aktiviteter 
som iverksettes på bakgrunn av de risikovurderinger og målsettinger som er gjort knyttet til 
målbildet og endringsreisen. Pr august 2016 har programmet seks prosjekter og et 
endringsteam som jobber med prosesser og leveranser som er viktige for å lykkes med 
realisering av målbildet. Utnyttelse av markedet, herunder en eventuell avtale med en 
ekstern partner, er en del av målbildet, men virksomhetsutviklingen vil fortsette uavhengig av 
en avtale eller ikke. 

Programmet er i hovedsak bemannet av interne ressurser og er tett integrert med 
linjeorganisasjonen. Administrerende direktør er programeier og leder programstyret som 
består av representanter fra ledergruppen, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
Programstyret vil fra august 2016 suppleres med representanter fra Helse Sør-Øst RHF.  

Følgende prosjekter har leveranser som er sentrale for å forberede Sykehuspartner HF på 
ekstern partner: 

 Organisasjon  
 Prosesser og verktøy 
 Sentral innkjøpsenhet 
 Kvalitet og sikkerhet i alle ledd 
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De mest sentrale leverte leveransene relatert til ekstern partner pr. august 2016 er ny 
organisering av Sykehuspartner HF, klargjøring av enhet for kontraktsstyring, intern 
styringsmodell for prosesser i Sykehuspartner HF, datamodell for å understøtte samhandling 
med ekstern partner og omfattende HR-, endrings- og kommunikasjonstiltak.  

Ny organisasjon, som skal være operativ fra 1.oktober 2016, omfatter i tillegg til endringene i 
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon, etablering av Transition & Transformation (T&T)-
programmet. T&T vil bli etablert som en konsekvens av et oppdrag til Sykehuspartner HF 
som eier av avtalen med ekstern partner. (se avsnitt 3.6) I forbindelse med etableringen av 
dette programmet vil grensesnittene mellom T&T programmet og Fremtidens 
Sykehuspartner gjennomgås slik at oppgaver som er direkte relatert til implementering av 
kontrakten overføres til T&T-programmet. 

Programmet vil ha mange grensesnitt mot hele organisasjonen til Sykehuspartner HF og det 
er kritisk at hvert enkelt grensesnitt gjennomgås og håndteres på alle berørte nivå i 
organisasjonen. Det vil sikres at implementering av tiltak og kommunikasjon ut i 
organisasjonen er avstemt og koordinert. De fire virksomhetsområdene blir helt sentrale i 
utvikling av organisasjonen og implementering av tiltak fra programmene. For å sikre fokus 
og en felles tilnærming vil program Fremtidens Sykehuspartner klargjøre et rammeverk for 
virksomhetsplaner. 

Et sentralt verktøy for implementering av tiltak, kommunikasjon og gevinstrealisering er 
endringsteamet som jobber tett med programmene, prosjektene og linjen. Endringsteamet 
består av ressurser fra HR, organisasjonsutvikling og kommunikasjon, for å sikre koordinerte 
målrettede tiltak som når helt ut i organisasjonen. Utvalgte tiltak er ledersamlinger, bistand i 
opplæringsarbeid, felles kommunikasjonspakker, etablering av ledernettverk og 
workshops. Endringsteamet støtter spesielt ledere i omfang av eksternt partnerskap, i tillegg 
til å samarbeide med de øvrige prosjektene i å gjøre de nødvendige endringene for å øke 
leveransekraft og kunne realisere økt merverdi for våre kunder.  

Mye av utviklingen av Sykehuspartner HF vil skje uavhengig av eksternt partner, men 
timingen av tiltakene i utviklingen styres i stor grad av implementering av en eventuell 
kontrakt med ekstern partner. Når det gjelder øvrige utviklingstiltak vil det defineres klare 
kriterier i forhold til om de skal legges til T&T-programmet, Fremtidens Sykehuspartner eller 
om de skal realiseres av linjen. Videre skal det defineres tydelige prioriteringskriterier i 
forhold til prioritering av ressurser og leveranser internt for å sikre tilstrekkelig 
gjennomføringskraft. 

 

3.2 Organisasjonstilpasninger 

Et eventuelt eksternt partnerskap vil være et vesentlig virkemiddel i realisering av målbildet. 
Første steg i virksomhetsutviklingsløpet har derfor fokus på nødvendige og ønskede 
tilpasninger av organisasjonen for å kunne hente ut det potensialet en slik kontrakt vil kunne 
representere.  

På et overordnet nivå gjøres 2 større tilpasninger av organisasjonen. For det første endres 
dagens inndeling av virksomhetsområder til en plan-build-run organisering, noe som vil bidra 
til å strømlinjeforme og effektivisere oppgaveflyten gjennom organisasjonen, samt 
kommunikasjonen med kundene. Dette vil også bidra til å forenkle grensesnittene og 
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tydeliggjøre ansvar og roller overfor en ekstern partner. Med dagens eksisterende 
organisasjon ville en partner måtte duplisere sine grensesnitt mot flere av 
virksomhetsområdene i organisasjonen. Organisasjonsendringen vil i større grad 
tilrettelegge for å kunne utnytte den økte leveransekraft som en avtale vil representere på en 
kostnadseffektiv måte. 

For det andre er det påbegynt en endring for å tjenesteorientere dagens organisasjon. Dette 
innebærer at Sykehuspartner HF vil styre, utvikle og forvalte alle sine leveranser i fremtiden i 
form av en portefølje av standardiserte og definerte kundetjenester. Kundetjenestene 
forventes å være underlagt en regional forvaltningsmodell tilsvarende den modellen som 
allerede er benyttes for blant annet ERP og DIPS. En eventuell kontrakt med eksternt 
partner forutsetter at etter moderniseringen leveres infrastruktur i form av industrialiserte 
standardiserte tjenester. En gjennomgående tjenesteorientering vil muliggjøre en enklere 
styring og forvaltning av Sykehuspartner HF sine leveranser og vil kunne skape større 
transparens og forutsigbarhet for foretakene med hensyn til kostnader. 

I tillegg til dette er det i den avdelingen som i dag er ansvarlig for utvikling og leveranse av 
infrastruktur (Avdeling Tjenesteproduksjon) påbegynt en prosess for tilpasning av 
organisasjonen. Ved kontraktsinngåelse forutsettes vesentlige deler av denne avdelingen 
virksomhetsoverdratt til ekstern partner samtidig som ansvaret for tjenestene overføres (ca 
seks måneder etter oppstart av kontrakten).  

I utviklingssteg 2A i organisasjonsprosjektet (1.11.2016) etableres og klargjøres 
administrativ de nye seksjonene som gjenværende organisasjon skal bestå av. I steg 2B 
(1.4.2017) overføres gjenværende personell til disse seksjonene samtidig som øvrig 
personell virksomhetsoverføres til ekstern partner. Det pågår en rekke HR og 
kommunikasjonstiltak til støtte og forberedelse for til disse endringene for å sikre at alle 
medarbeiderne blir godt ivaretatt i denne prosessen. Se avsnitt 3.5. 

3.3 Prosesser og verktøy 

En eventuell avtale om eksternt partnerskap vil stille krav til tilpasninger av dagens 
driftsprosesser og tilhørende verktøy. I praksis vil dette innebære å gå bort fra en del 
spesialtilpasninger og i større grad benytte en mer strømlinjeformet implementering i 
samsvar med de industrielle standarder. 

Dette er en forutsetning både for å sikre effektiv og robust drift, samt at det er nødvendig for 
å oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser. Tilpasningene vil måtte være implementert innen 
partner overtar det operative ansvaret for tjenestene, noe som vil skje samtidig med 
virksomhetsoverdragelsen. 

Sykehuspartner HF har så langt iverksatt følgende forberedelser og tilpasninger: 

 Kartlegge datamodeller og integrasjoner for å understøtte samhandling med ekstern 
partner 

 Utvidelse av verktøy for håndtering av bestillinger  
 Utvikling av verktøygrenesnitt mot ekstern partner knyttet til kritiske driftsprosesser 
 Beskrivelser av oppdaterte prosesser med prosessgrensesnitt mot ekstern partner, 

inkludert RACI, rutiner og rollebeskrivelser.  
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Videre er det utarbeidet planer for de tiltak som vil følge etter en eventuell kontraktsignering. 
Dette omfatter blant annet: 

 Implementering av prosessendringer og -utvidelser  
 Opplæring i nye prosess og verktøyendringer 
 Testing av verktøy og prosessgrensesnitt mot ekstern partner 

 

3.4 Kontraktstyring og –oppfølging 

Eksisterende innkjøps- og logistikkorganisasjon i Sykehuspartner HF forutsettes 
virksomhetsoverdratt til nasjonalt selskap 1. november 2016. Gjennom 
anskaffelsesprosessen er det bygget en vesentlig kompetanse i organisasjonen knyttet til 
kontraktuelle mekanismer og hvordan disse skal utnyttes for å realisere et vellykket 
partnerskap. Denne kompetansen vil være vesentlig å videreføre inn i gjennomføringsfasen 
for både styring og realisering av avtalens gevinstpotensial. Et fåtall sentrale merkantile og 
juridiske nøkkelressurser fra SPIIS-prosjektet vil derfor søkes bibeholdt i Sykehuspartner HF 
for videre engasjement i det programmet (T&T) som etableres for realiseringen av 
kontrakten.  

3.5 Involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte 

Gjennom målstyringsprosessen for Fremtidens Sykehuspartner var det en bred involvering 
av ledere, ansatte og tillitsvalgte spesielt med hensyn til beskrivelse av ønsket fremtidig 
tilstand. Videre ble det utarbeidet en strategi for involvering og medvirkning av tillitsvalgte i 
"Fremtidens Sykehuspartner".  Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært orientert og 
involvert i prosessen via drøftinger, dialogmøter, deltakelse i programstyret, ledersamlinger 
og arbeidssamlinger. 

Dersom beslutningen i Helse Sør-Øst RHF innebærer at det skal gjennomføres en 
virksomhetsoverdragelse når det gjelder enkelte oppgaver i Sykehuspartner, vil avgivende 
og mottakende arbeidsgiver ha visse plikter i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 16 om 
virksomhetsoverdragelse. Disse forpliktelsene vil nødvendigvis først oppstå på det tidspunkt 
at det er foretatt en beslutning om virksomhetsoverdragelse og det er besluttet hvem som er 
mottakende virksomhet. Drøftinger etter disse bestemmelsene vil Sykehuspartner følge opp 
mot organisasjonene. 

3.6 Programorganisering ved evt. inngåelse av kontrakt 

Dersom Helse Sør-Øst RHF vedtar inngåelse av kontrakt vil Sykehuspartner HF bli tillagt 
eierskapet og ansvaret for kontrakten med ekstern partner gjennom et formelt vedtak og 
foretaksmøte. Det innebærer at det vil være Sykehuspartner HF som blir ansvarlig for de 
forpliktelser som kontrakten tillegger kunden. Disse faller innenfor tre hovedkategorier:  

- overføring av tjenester og personell til partner (transition) 
- oppfølging og mottak av leveranser fra moderniseringsprosjektene 

(transformation)  
- sømløs samhandling av drift og forvaltning (operations).  

 
Knyttet til transition og transformation forutsettes det at kunden etablerer en 
programorganisasjon (T&T) som i stor grad speiler tilsvarende hos leverandøren. Dette 
programmet vil være hovedgrensesnittet mot partner i de første tre årene av kontrakten inntil 
planlagte moderniseringsprosjekter er ferdigstilte. Unntaket fra dette vil være alle forhold 
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knyttet til kontinuerlig og daglig drift. Dette vil ivaretas gjennom de driftsprosesser, 
grensesnitt og verktøyintegrasjoner som gjøres mellom Sykehuspartner HFs 
linjeorganisasjon og ditto driftsorganisasjon hos partner. Tilsvarende erfaringene fra Digital 
fornying vil det imidlertid være sterke avhengigheter mellom linje og program. Kontrakten 
legger blant annet opp til å ivareta denne koordineringen gjennom den styringsstrukturen 
som forutsettes etablert med en rekke ulike governance og desision boards. Etablering av 
klare roller og ansvar knyttet til ulike posisjoner i linje og program blir derfor noe som vil 
tillegges stor vekt. Riktig og nødvendig kompetanse og myndighet må være representert i de 
fora hvor det forutsettes at beslutninger fattes.   
 
Administrerende direktør vil være programeier og forutsettes å lede et programstyre 
bestående av representanter fra ledergruppen i Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF, 
helseforetakene, ekstern partner og Sykehuspartners hovedtillitsvalgte.  

 

Planlegging av T&T-programmet er påbegynt med hensyn til ressurs og kompetansebehov. 
Det vil i størst mulig grad søkes å bygge videre på det personellet som har vært en del av 
SPIIS-prosjektet og IMP programmet. 

3.7 Videre plan 

Det legges opp til å videreføre nødvendig planlegging og tilrettelegging for eksternt partner i 
påvente av en beslutning og eventuell kontraktsignering. Dette omfatter følgende 
hovedaktiviteter; 

 Implementering av styringsmodell for kontrakten  
 Implementering av organisasjonsendringer fra 1.10 (skjer uavhengig av kontrakten) 
 Forberede programorganisasjon (T&T) inkl. bemanning 
 Etablere koordinert planverk og sikre koordinert endringsarbeid mellom 

programmene og linjen 
 Tilpasse verktøy og prosesser i organisasjonen 
 Starte involvering av foretakene 

4 Administrerende direktørs vurderinger 

Sykehuspartner HF har forberedt seg godt gjennom deltakelse i SPIIS-prosjektet, arbeidet 
med tiltakene i målbildet og oppdragsdokumentet for 2016 og prosjektene i program 
Fremtidens Sykehuspartner. Det siste året har det vært stort fokus på et eventuelt eksternt 
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partnerskap og medarbeiderne har vært involvert og holdt informert hele veien gjennom 
prosessen. Det er lagt ned en betydelig innsats knyttet til HR- og kommunikasjonsaktiviteter.  

Håndtering og gjennomføring av en eventuell kontrakt vil bli krevende for hele 
foretaksgruppen og er avhengig av en omforent, sentral styringsmodell og en klar strategi.  
Dette vil kreve tydelige prioriteringer med konsekvenser som kan føles vanskelige på kort 
sikt. På litt lengre sikt vil hele foretaksgruppen dra stor nytte av den satsningen som man 
gjør på modernisering av IKT infrastrukturen i regionen og den tilhørende 
applikasjonsmigreringen. Dette er helt nødvendige virkemidler for å oppfylle Helse Sør-Østs 
IKT strategi.  

Administrerende direktør er klar over at en eventuell virksomhetsoverdragelse vil være 
krevende for organisasjonen. Det er lagt et godt grunnlag for at virksomhetsoverdragelsen 
skal kunne gjennomføres som en ryddig og forutsigbar prosess for de involverte. I perioder 
kan slike prosesser påvirke leveranseevnen og det vil i perioder være et noe høyere 
risikobilde. Det vil bli lagt vekt på risikostyring gjennom hele gjennomføringsperioden hvis en 
kontrakt inngås.   

Risikobildet vil også påvirkes av den moderniseringen av IKT infrastruktur 
(transformasjonen) som skal gjennomføres. Store endringer vil alltid øke risikoen for 
driftshendelser og mer ustabil drift. Endringshåndtering og konsekvenser for stabil drift vil 
alltid ha fokus. En modernisering av infrastrukturen i foretaksgruppen er nødvendig med 
eller uten en ekstern partner. Målsettingen er at Sykehuspartner HF sammen med en 
ekstern partner vil stå bedre rustet til en slik transformasjon enn å gjennomføre dette i egen 
regi.  

Administrerende direktør vurderer det som meget viktig at det settes av nok ressurser og 
kompetanse til oppfølging av en eventuell kontrakt og partneren fra dag 1. Et godt og 
profesjonelt samarbeid med partneren er et suksesskriterie for gjennomføringen av 
kontrakten. Det må mobiliseres gode team på hver side som jobber sammen mot felles mål 
for å sikre stabile leveranser til helseforetakene.   

Administrerende direktør vurderer at Sykehuspartner HF er forberedt til å ta ansvaret for 
gjennomføringen av en eventuell kontrakt med en ekstern partner. Det forutsettes av 
rammevilkårene legges til rette. Med et evt. oppdrag følger ansvar, oppgaver og rammer 
inklusive risikoavsetninger som beskrevet i anskaffelsesprosjektet. Det anbefales at vi jobber 
videre med de nødvendige forberedende tiltak i påvente av en eventuell beslutning i 
styremøtet i Helse Sør-Øst 8.september 2016 og til kontrakt eventuelt er signert.   
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