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Møte:

Styret, Sykehuspartner

Dato:
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Styreseminar – kl. 16:00–19:00
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Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen,
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Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august og
20. september 2016
Virksomhetsrapport 2. tertial 2016
Virksomhetsrapport måned pr. september 2016
Overordnet styringsdokument Infrastrukturmodernisering
Prinsipper for kompensasjonsmodell ved overgang fra
ytelsespensjon til innskuddspensjon –
virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til
ekstern partner
Innovasjonsplan 2016-2017

Merknad

U.Off

Merknad

U.Off

Orienteringssaker
Sak nr
059-2016
060-2016
061-2016
•

Sakstittel
Status virksomhetsoverdragelse av Innkjøp og
logistikk til Sykehusinnkjøp
Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Årsplan 2016
Styreleders orienteringer

Skøyen, 19. oktober 2016
Thomas Bagley
Styreleder
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

26. oktober 2016

SAK NR 053-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. AUGUST OG 20. SEPTEMBER
2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 24. august og 20. september 2016 godkjennes.

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

24. august 2016

Tidspunkt:

1300 - 1700

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 Virksomhetsoppfølging Gro Jære, rådgiver Bjørn Henrik Pedersen,
rådgiver Mette Bustad Thordén (referent).

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 043-2016, 044-2016, 045-2016,
046-2016, 047-2016, 048-2016, 049-2016, 051-2016 og 050-2016
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SAK 043-2016

GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE
22. JUNI 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Protokoll fra styremøte 22. juni 2016 godkjennes.

SAK 044-2016

VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED PR. JUNI/JULI 2016

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport måned for juni/juli 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:


Styret tar tertialrapport måned for juni/juli 2016 til etterretning.

SAK 045-2016

PRINSIPPER FOR LEVERING ELLER UTØKNING AV
TJENSTER TIL ORGANISASJONER INNENFOR “SØRGE FOR
ANSVARET” TIL HELSE SØR-ØST OG NASJONALE
FORETAK – UTSATT OFFENTLIGHET §5

Administrasjonen legger frem sak vedr. prinsipper for avtaler med private aktører
innenfor “sørge for ansvaret” til Helse Sør-Øst.
Styrets enstemmige
V E D T A K:


Styret tar saken til orientering og ber om at saken konkretiseres ytterligere og
kommer tilbake til styret for endelig behandling.
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SAK 046-2016

FELLES FINANSIERINGSORIDNING FOR
FORETAKSGRUPPEN VED OPERASJONELL LEASING AV
MULTIFUNKSJONSPRINTERE

Administrasjonen legger frem sak vedr. felles finansieringsordning for
multifunksjonsprintere.

Styrets enstemmige
V E D T A K:


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
leasingordning for innkjøp av dette på vegne av helseforetaket.

SAK 047-2016

ÅRSPLAN

Styrets enstemmige
V E D T A K:


Årsplan 2016 for styret vedtas slik den foreligger.

SAK 048-2016

KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE – METODIKK OG
RESULTATER

Administrasjonen orienterer om kundetilfredshetsundersøkelsen.
Styrets enstemmige
V E D T A K:


Styret tar saken til orientering.
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SAK 049-2016

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE
DIREKTØR

Styrets enstemmige
V E D T A K:


Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

SAK 050-2016

REDEGJØRELSE FOR TILRETTELEGGING FOR
IMPLEMENTERING AV ET EVENTUELT EKSTERNT
PARTNERSKAP FOR IKT INFRASTRUKTUR
MODERNISERING

Administrasjonen orienterer om arbeidet med tilrettelegging til en eventuell ekstern
partner.
Styrets enstemmige
V E D T A K:


Styret tar redegjørelsen til orientering.

SAK 051-2016

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

Styrets enstemmige
V E D T A K:



Styret tar saken til orientering.
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Protokolltilførsel:
Ansatterepresentanter i Sykehuspartner kan ikke anbefale å inngå en avtale med en
strategisk partner slik det er fremlagt. Valg av strategisk partner fremstår som et
alternativ med uakseptabel høy risiko. Vi er kjent med at det utarbeides et alternativ i
egen regi av fagfolk i Sykehuspartner og at alternativet i egen regi fremlegger muligheter
for å gjennomføre infrastruktur moderniseringen raskere og billigere enn det ØLP legger
opp til. Vi mener derfor at det alternative forslaget til drift i egen regi må utredes og
kvalitetssikres før en eventuell avgjørelse.
I tillegg ser vi det som en svakhet i prosessen at tillitsvalgtsapparatet internt i SP ikke
skal drøfte saken om eventuelt strategisk partnerskap, men derimot flyttet opp til KTV
nivå. Dette er gjort mot både ledelsen og tillitsvalgte i Sykehuspartner klare anbefaling.

Nanette Loennechen
SAN

Tatjana Schanche
LO

Joachim Thode
Akademikerne

Styreleders orienteringer:


Styremøte 14. september 2016 utgår. Ny dato vil bli formidlet så snart som
mulig.

Skøyen, 24. august 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

20. september 2016

Tidspunkt:

1800 - 1900

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

Leder
Nestleder
Pr. telefon
Pr. telefon
Ansattes representant
Ansattes representant
Ansattes representant

Pr. telefon
Pr. telefon

Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Adm. direktør Mariann Hornnes, fung. direktør IKT-tjenester Olav Berg, direktør
Virksomhetsoppfølging Gro Jære, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent)

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 052-2016
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SAK 052-2016

IKT- INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 15. september 2016 tas til etterretning.
2. Styret gir styreleder og administrerende direktør signaturfullmakt til å inngå kontrakt med
valgt leverandør.

Stemmeforklaring fra ansatterepresentantene Nanette Loennechen, Tatjana
Schanche og Joachim Thode:
Vi støtter protokolltilførsel fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 15. september 2016:
"Viser til tidligere protokolltilførsler. Jeg anser dette vedtaket for å være svært risikofyllt
både når det gjelder økonomi og sikkerhet. Jeg konstaterer at vedtaket er gjort av HSØ
RHF, men mener allikevel det er viktig å påpeke min bekymring.
(Foretaksmøte Sykehuspartner, 15.09.2016)".
Vi viser også til tidligere protokolltilførsler i Sykehuspartners styremøter og legger til
grunn at den økonomiske og kompetansemessige risikoen, som tidligere har blitt
beskrevet, er for stor i forhold til SP sitt nåværende mandat

Skøyen, 20. september 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

26. oktober 2016

SAK NR 054-2016

VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2016

Forslag til vedtak:
Styret tar tertialrapport for 2. tertial 2016 til etterretning.

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
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2016 Virksomhetsrapport
2. tertial 2016
September 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 et samlet økonomisk resultat på 33,5 MNOK pr august hittil i år. Dette er foran budsjett som har
et helårs resultatkrav på 15 MNOK. Resultatet følger primært av lavere personalkostnad og lavere forbruk av ekstern
bistand.
Det er en generell forbedring av tjenestestabiliteten og leveransepresisjon på tvers av HFene. Dette gjelder i første
rekke for kritiske hendelser og utplassering av IKT-utstyr. Forbedringen reflekteres imidlertid i begrenset grad i
kundetilfredshetsmålingen.
Etablering av kundeplaner og prioriteringsregime, sammen med innstramming av change prosessen og ekstra fokus
på stabilisering av utvalgte tjenester, har gitt positiv effekt og bidratt til høyere forutsigbarhet og stabilitet. Til tross
for en positiv utvikling kreves det en videre fokusert innsats for å nå fastsatte resultatkrav.
Ressurstilgangen til Digital fornying har samlet sett vært tilfredsstillende gjennom 2. tertial. Det foreligger imidlertid
manglende innmelding av ressursbehov for videre perioder. Sykehuspartner har blant annet bidratt til forbedret
responstid og brukergrensesnitt for Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) til 150 legekontor. Videre har SØHF
fått vesentlige forbedringer i samhandling mellom Ressurs- og Prosesstyringssystem (RPSM), elektronisk
pasientjournal (DIPS) og elektronisk kurve.
Til tross for høyt endringsfokus er bemanningssituasjonen fortsatt stabil. Sykefraværet er noe høyere sammenlignet
med samme periode i fjor.
Virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk virksomhetsoverdras 1.11.2016. Alle aktiviteter som berører
virksomhetsoverdragelsen er i henhold til plan.
Tiltak krever tett oppfølging og effektiv gjennomføring for å klare måloppnåelse innenfor året. Ny organisering
implementeres parallelt med at det jobbes aktivt med design av standardiserte prosesser; to viktige steg for å sikre
økt effektivitet og integrasjon med ekstern partner. Dette har samtidig innvirkning på risikobildet for de nærmeste
2-6 månedene.
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Oversikt over resultater
Leveransekraft - Økonomi

Trend (3 mnd)
Vurdering av tiltak, risiko, helheten

Resultatkrav

Resultat

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak

15 MNOK

Akk.33,5 MNOK

-

150 MNOK

66,0 MNOK

-

341

Akk. 248

100%

100%

-

100%

100%

-

96%

96,15%

-

69%

59%

100%

-

97%

95%

-

77%

76%

-

4,8

Akk. 4,83

--

3,7

3,5

-

90%

Akk. 86%

-

-

4,0%

-

5%

5,9%

-

Mål 2016: Kostnadseffektiv drift

Akkumulert resultat mot budsjett
Driftsinvesteringer

Leveransekraft - Tjenesteleveranse
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

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
*) Def. vurdert mht. første kommuniserte dato.

Risiko

Helhetlig vurdering
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Økonomiske resultater – Overordnede resultater Sykehuspartner HF
Sykehuspartner har et resultat per august som er på 33,5 MNOK. Store budsjettavvik på enkelte kostnads- og
inntektsposter er drevet av at det ikke er budsjettert for Forsyningssenteret og Innkjøp og Logistikk etter første
kvartal. De ordinære budsjettavvikene er derfor kommentert eksklusive Forsyningssenteret og Innkjøp og
Logistikk .
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Økonomiske resultater – Overordnede resultater uten Forsyningssenteret og Innkjøp & Logistikk
Det er et positivt budsjettavvik på Sykehusparters resultat på 7,6 MNOK i august og 35,8 MNOK hittil i år. Det
skyldes primært en lavere personalkostnad og lavere forbruk av ekstern bistand. Ytterligere kommentarer
følger.
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Økonomiske resultater - Utvikling av hovedinntektsdriverne
Driftsinntektene i august er ca. 3,5 MNOK lavere enn budsjettert (inkludert aktiverbare prosjekttimer). Det
største avviket hittil i år er lavere aktivering enn forutsatt knyttet til prosjekter fra Digital fornying. Dette er
relatert til avvikende aktiviseringstidspunkt opp mot budsjett og har ingen sammenheng med eventuell
fremdrift i prosjektene. Det er nå etablert en forbedret prosess med å få fakturert foretak for prosjekter fra DF.

•
•
•

Inntekter på arbeidsflate har et positivt budsjettavvik (pris) på 24 MNOK per august.
Avviket på periferi går opp mot avvik på kostnadssiden og gir ingen resultateffekt.
Det er et positivt avvik på konsulentinntekter i august på 2,2 MNOK. Mye av det positive avviket skyldes en
vesentlig opprydning av godkjente timer i prosjekter. Det er 3,3 MNOK bedre enn budsjett hittil i år.

Oversikt over utvikling av konsulentinntekter
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Økonomiske resultater - Utvikling av hovedkostnadsdriverne
Totale driftskostnader er 119 MNOK lavere enn budsjettert. En stor del av avvikene er knyttet til avtaler og
avskrivninger har et motgående avvik på inntektssiden og gir således ingen resultateffekt.

• Det positive avviket på personalkost er todelt. Ca. 30 MNOK skyldes færre ansatte
gjennom året enn budsjettert, mens ca. 18 MNOK skyldes lavere forbruk i annen
personalkostnad grunnet lavere kostnader på blant annet kompetansehevende tiltak.
• Avviket på avskrivninger knytter seg til forsinkelser på overførte anlegg fra Digital
Fornying. Dette avviket gjenspeiler seg i avvik på inntektssiden. Det er nå etablert en
forbedret prosess med å få fakturert foretak for prosjekter fra DF, det forventes å løse
avviket i fjerde kvartal.
• Service og vedlikeholdsavtaler har avvik på ca. 4 % akkumulert og er i all hovedsak
kundestyrte avtaler som ikke gir resultateffekt for Sykehuspartner.
• Ekstern bistand er nært budsjett for august måned, men det er brukt 14 MNOK under
budsjett hittil i år. Forholdet skyldes blant annet mindre forbruk i Fremtidens
Sykehuspartner. Det forventes en økning i behov for ekstern bistand i forbindelse med
etablering av program for ekstern partner.
• Administrative kostnader har ingen vesentlige avvik.
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Økonomiske resultater – Prognose for Sykehuspartner HF uten FS og IoL
•
•
•
•

Det har blitt vedtatt å inngå et avtale med ekstern partner(T&T). Kostnadene for T&T i 2016 har et foreløpig estimat på 45 MNOK.
Disse kostnadene er ikke innarbeidet i denne prognosen.
SP HF har lavere pensjonskostnader enn budsjettert på 16,7 MNOK. Foretaket har blitt bedt om å kreditere de øvrige foretak med
dette beløpet. Krediteringen vil finne sted i september , og dette er ikke med i prognosen.
Behov for opprettholdelse av sikker og stabil drift i IKT i henhold til målbildet endrer prognose på ekstern bistand. Dette sees i
sammenheng med lavere utgifter til lønning/personalkostnader.
Prognosen på driftsinntekter har lagt til grunn nye estimater fra Digital Fornying og estimerte tjenestepriser.
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Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Bemanningsutviklingen er på samme nivå som i juli. Bemanning er under budsjett, men det pågår fremdeles
kontrollert rekruttering av nye medarbeidere.
Sykefravær: Sykefravær i juli 2016 er 0,2 % høyere enn tilsvarende periode i 2015. Sykefraværet hittil i år er 6,05% mot 5,4% hittil pr juli
2015. Tallene for mai, juni og juli viser at sykefraværet ligger stabilt, men samlet noe høyere enn samme tidsperiode i fjor. Utviklingen vil
følges nøye og ytterligere tiltak vurderes dersom tendensen fortsetter utover høsten. Økningen er særlig gjeldende for HRØR og IKT-S.
HRØR fortsetter arbeidet med allerede igangsatte tiltak. Det er igangsatt særlige tiltak i IKT-S før sommeren, men det er for tidlig å måle
effekten av disse.
Turnover: Turnover er svakt nedadgående, 0,3 % lavere enn juli måned. Analyser viser at turnover er spredt utover ulike VO og avdelinger.
Det er viktig å fortsatt ha fokus på turnover og bakgrunn. Av medarbeidere som skal virksomhetsoverdras har 6 sluttet pr. 31.8.16 er 6.
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Handlingsplan
- Nøkkeltall
Av 137 tiltak i handlingsplanen er 82 direkte knyttet til hovedmål fra OBD og SP mål.
58% av tiltakene med status er i henhold til plan. 26% er forsinket, dvs. uten ny godkjent dato. Det er færre
tiltak som lukkes og flere tiltak som er forsinket sammenlignet med forrige rapportering.
Tiltak gjennomført for bla. ERP, overvåkning av kritisk tjenester, tjenestekatalog (avtaler med alle HF) og
kvalitetspolicy.

Status på tiltaksfremdrift* per styringsdimensjon

(status per 21. september)
*Unntatt tiltak knyttet til 2015, øvrige krav i OBD ikke koblet mot styringsdimensjon og tiltak knyttet til VO egne mål for 2016
30
25
20

Foran planen

15

Forsinket

10

I henhold til plan

5
0

Ikke oppdatert
Ikke påbegynt
Lukket

Gjennomførte tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Kvalitetssikret avtaleportefølje innen 1/6
Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen 1/4
Signert SLA for 2016 innen ¼
• Etablert og forankret regional prioriteringsmodell innen 1/3

VERDI FOR KUNDEN
Utvikle kundedialogen
• Etablert plan for økt proaktiv
tilstedeværelse i klinikk innen 1/6

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Anbefalt leveransemodell for MTU innen 1/5

Etablere kundeorienterte tjenester
• Stegvis implementeringsplan for tjenesteorientering innen
1/5
• Definert tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale
kundetjenester innen 1/7
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Kontrakt inngått innen 8/9
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Avd. Kontraktsstyring etablert innen 1/10 (ny organisasjon)

ETT SYKEHUSPARTNER
Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5
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Pågående tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling
VERDI FOR KUNDEN

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Levere positivt resultat på 15 MNOK
• Redusert avtalekostnad med 50 MNOK
• 100 % kontroll på lisenser (Microsoft og Oracle)
NY • Økt selvbetjening gjennom økning av automatisering innen
brukerstøtte. Innført passord-verktøy innen 31.12.

NY

Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20% sammenliknet
med 2015 (Spesielt fokus på AHUS og SØHF)
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 31/12
• Signert SLA for 2017 innen 31/12
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016
• Leveransepresisjon på leveranseplan på periferiutstyr på
100%

NY

Utvikle kundekanalene
• Avklart roller, ansvar, fora og
brukerpanel i kundedialog, i tråd med
plan for tilpasning til ekstern partner
• Øke kundetilfredshet med 5%
Utvikle kundedialogen
• Antall løste saker i 1. linje brukerstøtte
>90 %
• Proaktive runder for Lokal service er
implementert i driften i hele Helse
Sør-Øst

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 26/10
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
• Tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale kundetjenester og
relevante styringsfora er definert og forankret med RHF
innen 31.12.
NY • De 7 største tjenestene har innen 31/12 besluttet modell og
innføringsplan for kundeorientering og regionalt styring iht.
plan for ekstern partner
NY

Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
Operasjonalisering av styringsmodell
NY • Tilrettelegge for virksomhetsoverdragelse planlagt i mai
2017
NY •

Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Støtte tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 1/11
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet

Vurdering av status på gjennomføring
Grønn tekst = ferdigstilt

ETT SYKEHUSPARTNER
NY

•

Sørge for gjennomføring av LUP2 hvor det er fokus på leder-, virksomhets- og kulturutvikling.
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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

Prosjekt Kundetjenester er etablert. 19 regionale
tjenester er definert. Forankring av styringsprosesser,
styringsfora og roller pågår. Risiko for forsinkelse
grunnet organisatorisk bearbeiding i foretaksgruppen.
Arbeid med regional styring av flere av
kundetjenestene representerer en endring av viktige
organisatoriske forhold og krever både tid til modning
og stegvis tilnærming i foretaksgruppen

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. Planlagt idriftsettelse er
2. mai 2017.

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

Opplæring for nyansatte gjennomført iht. plan.
Awareness-sak knyttet til CEO-fraud distribuert til alle
foretakene og gjennom hele sektoren i samarbeid
med HelseCERT. Plan for nasjonal sikkerhetsmåned
pågår

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
Det er en generell forbedring av tjenestestabiliteten og leveransepresisjon på tvers av HFene. Dette gjelder i første
rekke for kritiske hendelser og utplassering av IKT-utstyr. Det er imidlertid ikke oppnådd reduksjon fra 2015 iht.
målkrav. Det er tilfredsstillende kontroll for informasjonssikkerhet.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Antall kritiske
hendelser 1A

Reduksjon med 20
% fra 2015

Leveringstid
innenfor SLA
(IKT-utstyr)
Pålitelighet i
tjenesteendringer

Ingen brudd

Informasjonssikkerhet

15 % økning i
antall leverte
tjenesteendringer
iht. avtalt
leveringsdato
(=69% ut fra
baseline på 60%)
Alvorlige avvik
meldt inn frem til
2015 skal enten
være lukket eller
forpliktet plan for
lukking

Resultat

Akk. -12%
100%

Kommentar

Se foil om Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske
hendelser
Tjenesteleveranse – Leveransepresisjon for IKT-utstyr

August 36%
Akk. 59%

-

Resultat iht. styringsparametre er under utarbeidelse/planlagt når
avvikssystem etableres i mai 2017.
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Utvikling av tjenestestabilitet - Status og prognoser for kritiske hendelser
Fortsatt «bak skjema» på måloppnåelse ift. OBD-mål. Ved utgangen av 1. tertial var akkumulert måloppnåelse på +1%,
og ved utgang 2. tertial er akkumulert måloppnåelse på -12%, m.a.o. en betydelig bedre posisjon i forhold til å klare
målet for 2016. Innføring av komplekse løsninger medfører feilsituasjoner (eks. ny Imatis/RPSM på Ahus), men etter
«barnesykdomsperioden» oppnås forbedret driftsstabilitet.

1. Tertial 2016

Grønn celle = mål oppnådd
Rød celle = mål ikke oppnådd

2. Tertial 2016

Måloppnåelse pr.mnd. Måloppnåelse akkumulert
(mål = -20%)
(mål = -20%)

Måloppnåelse pr.mnd. Måloppnåelse akkumulert
(mål = -20%)
(mål = -20%)
januar

42 %

42 %

februar

-20 %

11 %

mars

-21 %

-2 %

april

9%

1%

vs.

mai

-14 %

-3 %

juni

-48 %

-12 %

juli

-75 %

-15 %

17 %

-12 %

august

20

Informasjonssikkerhet
Sykehuspartner HFs analyseplattform har vært 1 år i produksjon med svært positive resultater. Antall hendelser (1A/2A) forårsaket av
virus/malware er synkende. Revisjoner gjennomføres iht. plan, avvik håndteres iht. incident- eller changeprosess. Stabil leveranse på
risikovurderinger og deltagelse i regionale prosjekter. Svært god dialog med sentrale leverandører gir positive resultater. Fokus på
sikkerhetskompetanse og –opplæring. Sentralt Information Security Management System består nå av 65 dokumenter.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Incidents

Blokkeringer

Revisjonshjul informasjonssikkerhet

3

5

Utført
Gjenstående
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Tjenesteleveranse – Leveransepresisjon for IKT-utstyr
Utstyrsforvaltning leverer i 2. tertial 100% iht. utskiftningsplanene (kun nyansatte kommer i tillegg). Videre
nærmer vi oss målet for antall utplasserte enheter for 2016 på alle foretak.
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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

Det er ikke dokumentert forbedret kostnadseffektivitet innen alle
leveranseområder. Imidlertid leveres det samlet sett godt og med
mindre ressurser enn budsjettert. Det er iverksatt en rekke tiltak
for økt effektivitet gjennom Ekstern partner og Fremtidens
Sykehuspartner. Samtidig foreligger det forbedret kvalitet gjennom
blant annet lavere antall kritiske hendelser og en tilfredsstillende
informasjonssikkerheten.

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

Se foil om styringsparametre for kostnadseffektiv drift

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
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Styringsparametre knyttet til kostnadseffektiv drift

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat
1. tertial

Resultat 2.
tertial

Kommentar

Resultat
(inkl FS og IoL)

Positivt
resultat på
15 MNOK

38 MNOK

33,6
MNOK

SP HF har en god kostnadskontroll. Foretaket ser små utfordringer for å nå det
forventede resultat på 15 MNOK, bortsett fra at det tas avsetninger for
eksternt partnerskap som vil nedjustere årsresultatet

Total IT kost per
arbeidsflate

Dokumentert
reduksjon

+ 3,2%

+3,7%

Som forventet økte avtalekostnader fra Microsoft (reforhandlet i 2015) og Atea
(service – og vedlikeholdsavtaler), kombinert med et redusert antall
arbeidsflater i gruppen

Løpende
infrastrukturkost/
total IKT-kost

Dokumentert
reduksjon

+3
prosentpo
eng

-3
prosentpo
eng

Det er bokført lavere avtalekostnader relatert til løpende infrastruktur, mens
total IKT kostnad i SP HF har vært stabil.

Administrasjonseffektivitet

Dokumentert
reduksjon

Minus 0,8
prosentpoeng

Minus 0,7
prosentpoeng

Det er ikke synliggjort endringer i administrasjonseffektiviteten i T2.
Reisevirksomhet og administrativ timeforbruk er noe ned , men ikke
signifikant.

Automatiseringsgrad

20 % økning fra
2015

-

-

Hovedtiltak er knyttet til bredding av Fastpass selvbetjeningsløsning. Metode
for måling er under arbeid, implementeres primo desember 2016

Avtalekostnad

Kostnadsreduksjon på
50 MNOK

20,3
MNOK

38,7
MNOK

Kostnaden er redusert eller unngått iht plan.

Lisenskostnad

100% kontroll
på lisenskost

-

-

Status og milepælsrapport levert 30.6 til styringsgruppen med anbefalinger for
veien videre. Prosjektet flyttet til FSP fra august 2016. Et målbilde skal være
ferdig i oktober. True-up og lisenstelling Microsoft rapporteres medio
september, og er i henhold til prognoser.

Kostnadseffektivitet i
lønnsproduksjonen

970 lønns- og
trekkoppgaver
pr årsverk

981

976

Produksjonen av LTO ligger stabilt nært opp til budsjettet som er 1000
oppgaver pr ansatt. Forventningen er at man klarer målet på 970 med god
margin
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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 og 8 % hittil i 2016. Det
er potensiale for ytterligere sanering utenfor Digital fornying.

FASE 2 – Q3/Q4 2016

2015/1. TERTIAL 2016

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift
Opprydding og fjerning av duplikater i tjenestekatalog utført
Porteføljen er funksjonelt kartlagt
Nedtaksprosess designet
Porteføljen teknisk kartlagt (OUS + Innlandet, øvrige gjenstår)
Applikasjoner «ikke i bruk» kartlagt/avstemt med de fleste foretak
(SPIIS) Kravstille løsning for arkivering/bevaring av data er grovt funksjonelt kravstilt og tilbudt av ekstern partner

Ferdigstiller teknisk kartlegging - september
Gjennomføre foranalyse – konkretisere krav til «arkiv» for saneringskandidater - november
Starte konkret saneringsdialog med helseforetakene med utgangspunkt i kartlegging. – desember
Applikasjoner «Ikke i bruk» avstemt øvrige foretak (OUS) – desember (Tjenestekatalog 2.0)
Gjennomføre nedtak AHUS (80 utgåtte tjenester) og OUS (ca 300 utgåtte tjenester)
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OBD mål 2016 – Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Mål 2016
Sykehuspartner skal levere kapasitet og riktig
kompetanse iht. bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og Digital
fornying

Status

Kommentar
Se styringsparametre knyttet til 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
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

Avholdt kvartalsmøte (dialogmøte) med RHF ved Teknologi og
eHelse. Formell tilbakemelding på plan avventes.
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Styringsparametre knyttet til gjennomføring av utvalgte prosjekter
Stabile leveranser med resultater for tertialet opp mot resultatkrav.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat*

Kommentar

Levert kapasitet
iht. bestilling

97 % levert i
henhold til
bestilling.

95%

Leveranser i henhold til bestilling med unntak av for DIPS-ressurser. Ligger
videre noe bak pga. lav utnyttelsesgrad i forbindelse med ferieavvikling i juli.
Det forventes at målkravet oppfylles totalt sett for året.

Faktureringsgrad

77 % av total
kapasitet i
prosjekttjenester
inkl. overhead
Mindre enn 10 %
avvik i
kvalitetskontroll
ved faseovergang
for prosjekter

76%

Det er en høy utnyttelsesgrad for prosjekt- og programlederne i avdelingene.
Utnyttelsesgraden gikk ned i juli. Årsaken til dette er at tallet påvirkes av uttak
av avspasering, og at det ikke ble arbeidet mertid i prosjektene.

-

Prosess for gjennomføring av faseovergangskontroll er beskrevet, og det er
gjennomført fire faseovergangskontroller før sommeren. Det jobbes med å få
på plass en prosess for rapportering av funn samtidig med at det utføres flere
faseovergangskontroller utover høsten.

Kvalitet i
prosjektledelse

*hittil i år
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Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører
2. Tertial preges av avvikling av sommerferien. Det var flere leveranser før sommerferien, og det vært enkelte
leveranser både i Digital fornying og ved helseforetakene i august. Prosjekt Applikasjon – og datamigrering fikk
godkjent mandat og omleggingsprosjektet ved Oslo Universitetet har god kontroll og ligger fortsatt på plan.
Manglende innmelding av ressursbehov har gitt lite forutsigbarhet på ressurssituasjon for 2017.
Regional Klinisk Løsning (RKL)

Prosjektet Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) fase 2 fikk ny versjon i produksjon til alle 150 legekontorene som i dag benytter IHR. Denne
versjonen gir løsningen et løft mht. responstider og brukergrensesnitt. I opprinnelig plan skal fase 2 være ferdig 30. november 2016, men omfanget har
akkurat blitt utvidet. RKL programstyret besluttet i møte 25.8.2016 å gjennomføre en fase 3 av IHR-prosjektet, hvor IHR skal integreres mot
kommunehelsetjenesten. Fase 3 starter 1. november 2016 uavhengig om fase 2 er ferdig.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)

Omleggingsprosjektet til Oslo Universitetssykehus (OUS) ferdigstilte i august fjernaksessløsningen for bærbare PC’er med bruk av ID-porten for
autentisering, og etablerte pilot på bærbar løsning for ca. 100 brukere på OUS. Alle puljer er nå rullet ut, og ca. 14250 stasjonære PC’er er lagt om til
Win7. Det som gjenstår er oppsamlede restanser fra alle puljer (ca. 1000) samt bærbare (ca. 1000) og forskernett-klienter. Alt gammelt nettverksutstyr
på Aker er nå avviklet og fjernet.
Regional Plattform (RPL) leverte første september test-, utvikling- og produksjonsmiljøer til RKL Medikamentell kreftbehandling på den nye regionale
plattformen. Alle serverleveranser på ny RPL-plattformen leveres med nye sikkerhetskrav som herding av operativsystemet. RPLs planer videre er helt
avhengig av utfallet av prosessen med ekstern samarbeidspartner, og det er gjort en nøye vurdering av leveransene fremover opp mot hva en ekstern
partner vil levere.
Prosjekt Applikasjons- og datamigrering fikk godkjent mandat 30.08 og dermed oppstart av en konseptutredning som varer ut 2016. Prosjektet skal
gjennom en konseptfase utrede applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst. Fokus er på hensiktsmessig produksjonsmiljø gjennom applikasjonsmigrering
fra lokale helseforetaks datasentre og gamle helseforetaksdomener til hovedsakelig regionalt datasenter der det kan bidra med gevinst. Prosjektet
bemannes nå opp.

Regionale prosjekter utenfor Digital Fornying:

DIPS Fase 3 SØ IKT gjennomførte i slutten av august en oppgradering på Elektronisk tavle/meldingsvarsler – RPSM IMATIS, DIPS PAS/EPJ og Elektronisk
kurve. Produksjonssettingen var i henhold til plan. Det var noen mindre aksepterte avvik for RPSM, disse følges opp videre. Etter oppgraderingen har
sykehuset fått vesentlige forbedringer i samhandling mellom RPSM, DIPS og Elektronisk Kurve. Resultatet er mer synkroniserte og oppdaterte data i
alle tre systemer, og en forutsetning for videre bredding av RPSM og Kurve i Østfold. Med denne produksjonssettingen avsluttes Fase 3 prosjektet i
SØHF.
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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 foil «Brukertilfredshet»

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

Kundetilfredsheten er relativt stabil, svakt positiv i siste måling.
Sykehuspartner arbeider aktivt for å bedre kundetilfredsheten
betraktelig.

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

Se foil «Brukertilfredshet»
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Kundetilfredshet
Resultatene knyttet til Sykehuspartners leveranseevne forbedrer seg, basert på grundig prioriteringsarbeid gjennomført i
samarbeid med foretakene i første og andre kvartal (kundeplan), og vi begynner å se en effekt av dette på
kundetilfredshetsmålingen. Tilfredsheten rundt bestilling og utplassering av IKT-utstyr er også betydelig forbedret. Det er
fremdeles en del frustrasjon knyttet til økonomioppfølging spesielt i forhold til fakturering etter innføring av ERP, samt kvalitet
på tilbud. 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 Sykehuspartners tjenester
(Antall)

Totalopplevelse med Sykehuspartner

3. Totalopplevelse med SP

Skala fra 1-6

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

Pilot
3,5

1. Tertial 2. Tertial
3,4

3,5
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Brukertilfredshet
• Brukertilfredshet har gjennom 2.tertial økt og ligger nå over 5, totalt for hele Sykehuspartner. Dette er over
målet på 4,8 for 2016.

Overordnede resultater på brukertilfredshet

Total brukeropplevelse med Sykehuspartner

Resultater for august
Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Temperaturmåling
brukertilfredshet

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

5,07
(ref graf
til høyre)

Andel saker løst i
første kontakt med
kundeservice
Andel saker løst i
første kontakt med
HR-brukerstøtte

90%

85%

90%

90%

Trend

Snitt for
2. tertial
4,83
(Snitt 2.
tertial)

86%

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 er etablert og det jobbes med implementering av denne planen, foreløpig uten
kommunisert resultat.
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OBD mål 2016 – Innkjøp og logistikk
Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av regionalt
målbilde for vareforsyning.

Deltagelse i prosjekt med ERP med innfasing STHF og SUHF.
Det er etablert et delprosjekt i Prosjekt sykehuslogistikk for
utvikling lastebærer.

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.

Utviklingsplanene ble korrigert etter ønske fra Kjetil Istad og
oversendt.

Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse som
pilot i Leverandørutviklingsprogrammet

Møte med NHO leverandørutviklingsprosjektet i april. SP IOL har
pt. ingen aktuelle anskaffelser som er egnet for programmet. IOL
fokuserer på å synliggjøre innovasjon i anskaffelser i andre
sammenheng.

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.

Oppstart Q3: forankre sortimentsplan HSØ og en gjennomgang
opp mot målbilde.
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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.

Oppstart Q3: smb kompetansehus/implementering med HF

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.

IOL skal virksomhetsoverdras 1.11.2016.
Alle aktiviteter som berører virksomhetsoverdragelsen er godt i
gang.
Det er laget en spesifikk HR plan for å gjennomføre iht.
Arbeidsmiljøloven paragraf 16.
Avklaring av grensesnitt med SP IKT og SP HRØR godt i gang
Tett dialog med HR, ansatte og tillitsvalgte

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

Det vil ikke bli foretatt disposisjoner som forplikter det nye
selskapet, kun ansettelser for å sikre daglig drift er utført, og dette
i dialog med RHF-et.

Kvalitetssikre avtaleporteføljen innen 1.6.2016

Arbeidet godt i gang og etablert som eget prosjekt.
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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. Plan for modell for tjenesteprising utarbeides.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Leveransepresisjon HSØ
Forsyningssenteret

96%

97 % T2

Gjennomsnittlig leveringspresisjon for T2 er 97 %, med et unntak i juni hvor
det gjennomsnittlig var 94,9% grunnet forsinket transportør (store deler av
forsinkelsene var under 2 timer). Hittil i år pr. sept. 96%.

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

-

Funksjonalitet i Innkjøpsportalen etablert. Opplæring utført i august.
Arbeidet med å laste inn data på alle anskaffelsesprosjekter er i gang.

-

-

Notat for prising og systemstøtte skal utarbeides og legges frem for RHF
SP må legge videre plan for system og modell i Q3.

Utvikle og gjennomført
kurs i modul 3 og 4

-

Det skal utarbeides et forslag til årshjul før saksdokumentene sendes til FIL
28.september.
Modul 4: Kursmateriale er under utarbeidelse og gjennomføringen av modul
4 planlegges i okt./nov.

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

Reklamasjonsportalen i testes hos Helseforetakene
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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.
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.
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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.
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.
Sykehuspartner skal bidra til å rekruttere og utvikle
kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå

Sykehuspartner har p.t. en kvinneandel på 40 % i ledende stillinger.
Vi har også 40 % kvinner i foretaket totalt.
Vil fortsette å ha fokus på kvinneandel ved alle tilsettinger i
lederstillinger.

42

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
Prosess for sikkerhetsmessige oppdateringer ("patcher") som også
omhandler varslinger, er etablert og under utprøving.
Prosessforberedelser involverer også Release Koordinator for å
koordinere større saker. Tiltak forventes lukket foran plan.
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OBD mål 2016 – Øvrige krav (forts.)
Mål 2016

Status

Kommentar

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.
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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

HSØ har så langt valgt å ikke videreføre prosjektet. Det er avholdt
møte med HSØ for å ivareta dialog om hvordan Sykehuspartner
kan understøtte IKT byggområdet uten prosjektet. Dialogen vil
fortsette gjennom høsten.

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

Det er besluttet opprettet et prosjekt for utvikling og ibrukstakelse
av HelseNorge.no i HSØ: Prosjektet skal kjøres i regi av RKL. Det er
avtalt at Sykehuspartner deltar med ressurser når prosjektet
starter opp.

Overføring av oppgavene gjennomført av innsatsteamet
til HSØ

HSØ har pr. nå valgt å gå bort fra en virksomhetsoverføring av
oppgaver og ressurser tilknyttet innsatsteamet i Sykehusparter.
Tilgjengelighetsprosjektet vil fortsatt eies og styres fra RHFet, men
hvor Sykehuspartner leverer kapasitet på utvalgte delprosjekter.

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. Mandat for en forstudie er
utarbeidet, men ikke endelig godkjent.
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HMS og ytre miljø
Det arbeides systematisk med HMS arbeidet gjennom opplæring og oppfølging, og med ekstra fokus på
håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i tilknytning til endringsprosesser. Medarbeiderundersøkelsen er
sendt ut til alle medarbeidere.
For ytre miljø arbeides det med å gjennomføre tiltak knyttet til resultatet etter periodisk revisjon i april.

OBD mål 2016 – Kostnadseffektiv drift

Styringsparametre

Resultatkrav

Sykefravær
5%

Resultat
1. tertial

Resultat
2. tertial

Kommentar

5,4%

5,9%

En svak økning i sykefraværet fra 1. tertial. Utviklingen følges nøye og
ytterligere tiltak vurderes dersom tendensen fortsetter utover høsten.

Antall HMS avvik etter
tilsyn
HMS-handlingsplaner

NA

7

0

Ingen internt registrerte HMS-avvik eller HMS-avvik etter tilsyn.

NA

76%

82%

12 av 18 verneområder har oppdaterte HMS-handlingsplaner etter utført
vernerunde.

HMS hendelser

NA

0

0

Ingen registrerte HMS-hendelser i 2 . kvartal

Personskadefrekvens

NA

1

0

Ingen registrerte personskader i 2. kvartal.

Lukkerate for HMS-avvik

NA

0

0

Status på HMS-arbeid og ytre miljø
•
•
•
•
•
•

HMS-lederopplæring gjennomføres 21. 09. Grunnopplæring for nye verneombud gjennomføres i tre moduler i
perioden oktober-november.
Medarbeiderundersøkelsen (psykososialt kartleggingsverktøy) sendt ut til alle medarbeidere 13.09.
Vernerunder gjennomført i mai-juni med etterfølgende handlingsplaner.
Lederstøtte for håndtering og ivaretakelse av arbeidsmiljø i endringsprosesser skjer via lederopplæring og utvikling
(LUP, endringsnettverk og MU-oppfølging).
Resultatet etter periodisk revisjon for ytre miljø i april 2016 var totalt 27 funn hvorav ti er lukket og 17 godkjent. Det
arbeides med å gjennomføre tiltakene som er godkjent i henhold til fastsatt frist.
Det vil bli arbeidet med en mer konsistent vurdering av status for ytre miljø gjennom entydige og omforent indikatorer.
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Revisjoner – Eksterne revisjoner og tilsyn
Det arbeides systematisk med koordinering av revisjoner og tilsyn og oppfølging av tiltak for å lukke påpekte
funn. Rapportene legges ut i Kvalitetsportalen.
Revisor/tilsyn

Målet med revisjonen/tilsynet

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

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

Sykehuspartner ga tilbakemelding til HOD på innholdet i
rapporten i samarbeid med RHFet i august.
Tiltak relatert til vurderingene utarbeides og videre innretning
mht. kommunikasjonsbudskap internt og eksternt gjøres i
samarbeid med RHFet i forkant av offentliggjøring av
rapporten i november.

DnV GL
Periodisk revisjon iht. ISO
14001 (Miljø)

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.

Tiltaksplan for å lukke avvik og observasjoner ble gjennomgått
i ledermøtet i juni, og den ble godkjent av DNV GL.
Neste periodiske revisjon vil gjennomføres i 20. – 24. mars
2017.

Konsernrevisjonen
Rapport 3/2016
Kjøp og innleie av ressurser til
det regionale program-met
Digital fornying
Konsernrevisjonen
Rapport 2/2014
Revisjon av Sykehuspartner

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.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalingene i rapporten ble
lagt fram for styret 22. juni.
Tiltakene er under implementering til dels i samarbeid med
RHFet.

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.
Vurdere hvorvidt prosessene er underlagt god styring både
fra HSØ og SP,
er designet på en hensiktsmessig måte slik at den utføres
innenfor de rammer som er satt av HSØ og ivaretar god
internkontroll, samt hvorvidt
etablerte prosesser og rutiner etterleves.
Påse at grossisten etterlever myndighetenes krav til
legemiddelgrossistenes virksomhet, samt andre aksepterte
faglige normer, slik at legemidlenes kvalitet ikke forringes
fra produsenten overlater dem i grossistens varetekt og til
detaljisten overtar ansvaret for legemidlene.
Kontrollerte hvordan virksomheten som bestiller av
renholdstjenester, stiller krav til
renholdsvirksomhetene.
Lønnsrevisjon

For revisjonsområdet tilgangsstyring gjenstår arbeid, og
oppfølgingsmøte med Konsernrevisjonen ble gjennomført 24.
august. De ønsker et kort møte med IAM prosjektet i forhold
til at en del av tiltakene i handlingsplan er knyttet til dette
prosjektet, før de avslutter sin oppfølging vår av handlingsplan.

PwC
Revisjon av anskaffelser i SP for
HSØ på oppdrag fra RHFet

Tilsyn med Sykehuspartner HF
15. juni 2016 av Statens
legemiddelverk.
Tilsyn hos Sykehuspartner avd.
Skøyen 6. sept. 2016 av
Arbeidstilsynet
PwC

Status

Kommentar

Den utvidede revisjonen omfattet anskaffelsesprosessene til
HSØ, hvor den operative anskaffelsen er outsourcet til SP.
Rapporten ble sendt til konserndirektøren i RHFet 28.
september 2016.
Det ble identifisert 16 observasjoner, hvorav 15 ble definert
som avvik.
Tiltaksplan er laget og oversendt tilsynet innen fristen 1.
august.
Ingen pålegg.
Startet.
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Revisjon – Interne revisjoner
10 av 15 interne revisjoner er utført. Arbeidet er i henhold til plan.
Internrevisjonene som gjenstår er planlagt høsten 2016.
Kvalitetsavdelingen utarbeider denne høsten styrende informasjon for gjennomføring og oppfølging av interne
revisjoner.
Revisjonsprogrammet inneholder 15 revisjoner for gjennomføring 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 – Pågår

Informasjonssikkerhet

Tilgang til adminservere

Mars 2016 - Utført

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

Informasjonssikkerhet

Tilgang til tilgangsgrupper for unntaksgruppene for internett

Juli - utført

Kundeorientering

Har Sykehuspartner en gjennomgående kundekultur?

Q4-2016

Siden revisjonsprogrammet ble godkjent i ledergruppen 01.03.2016 er det lagt til tre nye revisjoner:
• Håndtering av rent og sterilt gods, IoL
• Intern kontroll av anskaffelsesprosjekter , IoL
• Tilgang til tilgangsgrupper for unntaksgruppene for internett
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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

Tjenestemodell er godkjent i programstyret i Sykehuspartner. Det
jobbes med å forankre forslag om 21 kundetjenester, hvorav syv er
prioritert. Regional forankring pågår. Utkast styringsmodell
foreligger. Kritisk avvik er relatert til:
1) SP brukte lengre tid enn planlagt på forankringsarbeidet mot RHF.
2) Planen forutsettes nyansettelser grunnet tilvekst av nye oppgaver
knyttet til tjenestestyring.
3) Tidkrevende å etablere nødvendige beslutningsfora for regional
styring av de prioriterte 7.

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

Prosjektet har lavere fremdrift enn plan, ift prinsippavklaringer
knyttet til avtalejusteringer, konkretisering av forbedringer og
utarbeidelse av løsning (nye avtalereguleringer). Prosjektet har en
utfordring med tilgang på ressurser. Ressursmangel har vært
eskalert. Det er nå gjennomført revurdering av omfang og hard
prioritering av områder for forbedring. Reallokering utføres.

Prosess og verktøy
• Beskrive og implementere prioriterte verktøy og prosesser for SCD
• Forbedre/videreutvikle prosesser mot markedets beste praksis til
FMO
• Etablere SIAM-funksjon innen FMO

Prosjektet har fremdrift på påbegynte leveranser. Prosessmålbilde
er levert i siste periode. Prosjektet mangler deltakelse fra
nøkkelressurser som har prosess og lederansvar. Prosjektet
implementerer store endringer i organisasjonen på en kort tid som
er en risiko for gjennomføring og etterlevelse.

Kvalitet og sikkerhet i alle ledd
• Etablere avviks- og forbedringssystem
• Forbedre kvalitets- og styringssystem
• Forbedre styringssystem for informasjonssikkerhet og heve
sikkerhetskultur

Prosjektets mandat ble vedtatt i programstyremøte 24.august 2016.
Prosjektets leveranse, Publiseringsplattformen for roller
(rollekatalog), er nær ferdigstillelse.

Organisasjon
• Ny organisering (utarbeide, forankre og implementere) i flere steg.

Organisasjon steg 2 ble vedtatt i juni 2016. Prosjektet følger opp
implementeringen av steg 2, samt planlegger steg 3 (MP 1.11.16).
Prosjektet har noe utvidet omfang, men fremdrift er opprettholdt.
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Status for prosjektene i Fremtidens Sykehuspartner
Prosjekt /Sentrale leveranser

Status

Kommentarer

100 % Lisenskontroll
• Målbilde og løsningskonsept
• Prosesser og rutiner for lisensforvaltning
• Ny lisenspolicy
• Ny strategisk leverandøravtale/samarbeidsavtale for lisensforvaltning
• Systemtekniske forbedringer i eksisterende systemportefølje

Mandat godkjent i programstyret 24.august 2016.

Kundedialog
• Vurdering av de vesentligste endringsbehovene i kundedialog og
kundekommunikasjon
• Prinsipper for kundedialog og-informasjon
• Modell for kundedialog og kundeinformasjon, føringer, ansvar og
myndighet
• Årsplan for regulære aktiviteter i kundekommunikasjon og -informasjon
• Initiere og gjennomføre endringshåndtering

Mandat legges frem for beslutning i programstyret
21.september

Tjenesteprising
• Endring av prismodell til forbruksbasert/aktivitetsbasert prising

Mandat legges frem for beslutning i programstyret
21.september

Etablere avdeling Kontrakstyring i Sykehuspartner

Prosjektet er avsluttet. Gjenstående oppgaver er overlevert
linjen og prosjekt Organisasjon
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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
52

Risikovurdering pr. september 2016
Overordnet risikobeskrivelse
1 - Styringsmodell og prioritering: Svak styring av tjenestene eller
mangelfull prioritering – manglende «verdi for kunden»

2 - Vedlikeholdsetterslep: Økende vedlikeholdsetterslep eller
6
3
1
4

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

2

3 - Kapasitetsutfordring knyttet til ambisjon: Mange samtidige

7

endringer - lavere endringsevne eller "produksjonsdipp"

4 - Leveranseprosesser: Uferdige leveranseprosesser for

8

tjenesteendring/SLA – avvik på leveranseplan

9

5 - Informasjonssikkerhet: Brudd på informasjonssikkerhet – svekket
5

omdømme

6 - Kvalitet i prosjektleveranser: Manglende kvalitet i

prosjektleveranser – ustabil drift eller forsinkelse og forlenget
investering i systemer som skal avvikles

7 - Leverandørstyring: Svak styring av leveranser fra eksterne

leverandører - økte kostnader, forsinkelser og problemer med
forpliktelser

8 - Ekstern partner: Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet –
manglende kapasitet til implementering, forlenget
transisjonsperiode, økte kostnader, mangelfull avtale eller
uoverensstemmelse om utførelse

9 - Kompetanseutvikling: Feil kompetanse – svekket leveranse- og
konkurranseevne
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Risikostyring og tiltak
# Område

Risiko

Sannsynlighet
Tiltak
/ konsekvens
• Etablere og forankre regional prioriteringsmodell

Styrings1 modell og
prioritering

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

Moderat/
Moderat

• Definere tjenesteporteføljen inn i 15-25 regionale
brukertjenester
• De 7 største tjenestene er kundeorienterte og regionalt styrt
• Styrket arbeide med konsolidering og applikasjonsmigrering
• Målrettet arbeide for å redusere kritiske hendelser 1A

2

Økende vedlikeholdsetterslep eller manglende modernisering -

Vedlikeholdsøkende antall kritiske hendelser, økte driftskostnader og problemer
etterslep
med tilgang til kompetanse

Kapasitetsutfordring
3
knyttet til
ambisjon

Stor/ Alvorlig

• Prosjekt «Sikker og stabil drift – AHUS» gjennomføres rettet
mot områder med de største driftsutfordringene
• Gjennom Digital fornying prioriteres tiltak spesifikt rettet
mot sikker og stabil drift bla. knyttet til AHUS
• Endringer koordineres gjennom endringsprogrammet
Fremtidens Sykehuspartner

Mange samtidige endringer - lavere endringsevne eller
"produksjonsdipp"

Moderat/
Moderat

• Gjennom Fremtidens Sykehuspartner involveres
organisasjonen aktivt i endringsprosessene
• Etablert omforent kundeplan per HF
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan
• Videreutvikle og følge opp leveranseprosesser som
understøtter leveranseplan

Leveranse4
prosesser

Uferdige leveranseprosesser for tjenesteendring/SLA – avvik på
leveranseplan

• Egen leveransemodell for MTU
Liten/ Moderat • Etablere og levere iht. egen plan og leveranseprosess for
utvalgte standard bestillinger
• Etablert omforent kundeplan per HF
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan

5

InformasjonsBrudd på informasjonssikkerhet – svekket omdømme
sikkerhet

Meget liten/
Svært alvorlig

• Overvåkes; ivaretas gjennom etablert regime
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Risikostyring og tiltak
# Område

Risiko

Sannsynlighet
Tiltak
/ konsekvens
• Forbedringsaktivitet for å øke prosjektmodenhet innen
utvalgte områder

Kvalitet i
6 prosjektleveranser

• Reduksjon av avvik i kvalitetskontroll ved faseovergang for
prosjekter

Manglende kvalitet i prosjektleveranser – ustabil drift eller forsinkelse
Stor/ Moderat • Utvikling av bredere testscenarioer som avdekker ytelse og
og forlenget investering i systemer som skal avvikles
ustabilitet før overlevering til drift
• Oppdatert overleveringsprosess i prosjektveiviser
• Involvering og kompetanseoverføring mellom linje og
prosjekt

Leverandør7
styring

8

9

Ekstern
partner

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

Stor teknologisk og organisatorisk kompleksitet – manglende
kapasitet til implementering, forlenget transisjonsperiode, økte
kostnader, mangelfull avtale eller uoverensstemmelse om utførelse

KompetanseFeil kompetanse – svekket leveranse- og konkurranseevne
utvikling

• Kvalitetssikre avtaleporteføljen
• 100 % kontroll på lisenser
• Etablere kontraktstyring
• Etablert dedikert T&T prosjekt for å ivareta transisjon og
transformasjon

Liten/ Alvorlig

• Forlenget transisjonsperiode – overvåkes
• Mangelfull avtale – overvåkes; følges opp gjennom
anskaffelsesprosess og T&T prosjekt

Liten/ Alvorlig

• Overvåkes: ivaretas gjennom etablerte prosesser
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Virksomhetsrapport
Måned
September 2016

1

Situasjonsvurdering
Sykehuspartner har et samlet økonomisk resultat på 28,5 MNOK pr. september. Dette er foran
budsjett som har et helårs resultatkrav på 15 MNOK. Resultatet følger primært av lavere
personalkostnad og lavere forbruk av ekstern bistand, men hvor sistnevnte er noe økende.
Det er en generell forbedring av tjenestestabiliteten og leveransepresisjon på tvers av HFene. Dette
gjelder i første rekke for kritiske hendelser og utplassering av IKT-utstyr.
Ressurstilgangen til Digital fornying er samlet sett tilfredsstillende, med unntak av DIPS kompetanse til
RKL. Det har vært to store leveranser i september med produksjonssetting av radiologiløsningen på
SIHF som første sykehus, og utrulling av Identitet –og tilgangsstyring på Ahus.
Ny organisasjon er lansert, og videre implementering gjøres parallelt med at det jobbes aktivt med å
forberede for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen i samarbeid med ekstern partner.
Virksomhetsoverdragelse av Innkjøp og logistikk er forskjøvet til 1. desember 2016. Dette skyldes
vurderinger rundt kjøp av eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst, samt nye regler for merverdiavgift
fra 1. januar 2017 som kan påvirke hvordan overdragelse av Forsyningssenteret blir håndtert. Alle
aktiviteter som berører virksomhetsoverdragelsen er i henhold til plan.
Til tross for høyt endringsfokus er bemanningssituasjonen fortsatt stabil. Samlet sett er sykefraværet i
september redusert sammenlignet med forutgående måneder. En negativ utvikling av sykefraværet
innenfor enkelte virksomhetsområder følges spesielt opp.
På det overordnede målkortet for 2016 er nye tiltak er etablert som videreføring på områder hvor
tiltak er gjennomført og lukket. Disse og eksisterende tiltak krever tett oppfølging og effektiv
gjennomføring for å klare måloppnåelse innenfor året.
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Trend (3 mnd)

Målekort
- Oversikt over resultater i september

Vurdering av tiltak, risiko, helhet

Leveransekraft - Økonomi
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift
Styringsparametre
Akkumulert resultat mot budsjett
Driftsinvesteringer
Leveransekraft - Tjenesteleveranse
Mål 2016: Stabile tjenesteleveranser
Styringsparametre
Antall kritiske hendelser 1A
Leveransepresisjon for HRØR-tjenester (SLA brudd)
Leveransepresisjon for IKT-utstyr
Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenteret
Leveransepresisjon for tjenesteendringer med leveransedato1
Leveransepresisjon for SLA leveranser i kundeplan
Best på helseteknologi - Prosjektleveranse
Mål 2016: Gjennomføring av utvalgte prosjekter
Styringsparametre
Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying
Faktureringsgrad for prosjektledere
Organisasjon og medarbeidere
Styringsparametre
Akkumulert turnover siste 12 måneder - totalt
Sykefravær - totalt
1
2
3

Def. vurdert mht. første kommuniserte dato.
Har ikke pålitelig datagrunnlag. Ny KPI vurderes for 2017.
Resultat ikke tilgjengelig pr. dd. Presenteres i møtet

Resultatkrav Resultat Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
15 MNOK 28,5 MNOK
c
150 MNOK 58,1 MNOK
-

Resultatkrav
341
100%
100%
96%
69%
100%

Resultat
Akk.272
100%
100%
I møtet3
I møtet3

Resultatkrav
97%
77%

Resultat
96%
77%

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
-

Resultatkrav
5%

Resultat
4,8%
5,24%

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
-

Utgår2

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
-

3

Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF inkludert Innkjøp & Logistikk og Forsyningssenteret.
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Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF eksklusiv Innkjøp & Logistikk og Forsyningssenteret. Kommentarene på de neste foilene knytter seg
til denne resultatrapporten da Sykehuspartner HF ikke har budsjettert for IoL og Forsyningssenteret etter 1. kvartal.
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Utvikling av hovedinntektsdriverne
• 16,7 MNOK av avviket i september gjelder en kreditering til HFene knyttet lavere pensjonskostnader
i Sykehuspartner HF. Beløpet kommer fra en ny aktuarberegning for hele foretaksgruppen i Helse
Sør-Øst.
• Avvik på driftsinntekter hittil i år skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til prosjekter fra
Digital Fornying (DF). Det er nå etablert en forbedret prosess knyttet til å få fakturert
helseforetakene for prosjekter fra DF.
• Faktureringsgraden på konsulenttimer er høyere enn budsjett, men på grunn av færre FTE’er havner
konsulentinntekten i september på budsjett. Det er et lite positivt avvik hittil i år, se tabell under.
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Utvikling av hovedkostnadsdriverne
•

•
•
•
•

Det positive avviket på personellkost er todelt. Ca. 34 MNOK skyldes færre ansatte enn budsjettert,
mens ca. 20 MNOK skyldes lavere forbruk i annen personalkostnad grunnet lavere kostnader på
blant annet kompetansehevende tiltak.
Anlegg fra Digital fornying er foreløpig ikke overført til aktivering i samme takt som budsjettert.
Dette henger sammen med reduserte driftsinntekter.
Service og vedlikeholdsavtaler har avvik på ca. 4 % akkumulert, og er i all hovedsak kundestyrte
avtaler som ikke gir resultateffekt for Sykehuspartner.
Ekstern bistand har et lite negativt avvik i september. Det forventes en økning i ekstern bistand i
forbindelse med ekstern partner.
Administrative kostnader har et positivt budsjettavvik som knytter seg til lavere møte- og
reisekostnader, samt en korreksjon på 1,5 MNOK fra august.

7

Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører
Det har vært to store leveranser i september. Radiologiløsningen RIS/PACS på Innlandet HF har etter flere utsettelser blitt produksjonssatt
på Hamar sykehus som første sykehus, og prosjektet for Identitet –og tilgangsstyring (IAM) har rullet ut IDM plattform på Ahus. Alle
helseforetak har nå implementert løsningen.

Regional Klinisk Løsning (RKL)

Radiologiløsningen RIS/PACS ble satt i produksjon 23. september på Hamar sykehus, som første av i alt 8 lokasjoner i Sykehuset Innlandet.
Etter planen skal løsningen innføres lokasjon for lokasjon med Tynset som siste i midten av oktober. Prosjektet har levert i henhold til plan.
Sykehuset Innlandet er pilot for det nye regionale radiologisystemet. Videre plan er at videreutvikling av løsningen ved Sykehuset Innlandet
skal håndteres av det regionale prosjektet. Dette for å få Sykehuset Innlandet over på en konsolidert regional løsning. Det vil være et tett
samarbeid mellom Sykehuspartner og prosjektet i forbindelse med videreutvikling og forvaltning av løsningen, og det jobbes i disse dager
med å få på plass rammene rundt det videre samarbeidet.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)

Omleggingsprosjektet til Oslo universitetssykehus (OUS) har i løpet av september levert Sikker Print til Ullevål Sykehus, Mortensrud,
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Forskningsveien og Dikemark. Det er nå 8100 brukere registrert på Sikker print på OUS. Linjekryperting
er etablert mellom sentralt datasenter og Oslo universitetssykehus, og ca. 860 bærbare Win7 klienter på Oslo universitetssykehus har fått
rullet ut fjernaksess-løsning med integrasjon mot ID-porten. Prosjektet avsluttes 31.10.2016, og det etableres et MTU prosjekt som
avslutter MTU-leveransene til 31.12.2016.
Prosjektet Identitets -og tilgangsstyring (IAM) har rullet ut Regional Identity Manager (IDM) plattform på Ahus. Nå er alle helseforetak på
regional IDM plattform, og de lokale løsningene er tatt ned. IAM prosjektet leverer en regional modell for identitets og tilgangsstyring. IDM
plattformen er et av flere viktige verktøy for å realisere regionens IAM strategi. Det at helsepersonell sine brukere og rettigheter forvaltes
automatisk ved tiltredelse, endring eller opphør av arbeidsforholdet gir store besparelser i form av ressurser, økonomi og kanskje viktigst;
økt pasientsikkerhet. Alle helseforetak har nå fått implementert regional IDM plattform på basis tjenester som intranett, email etc., og
plattformen er nå klar til å standardisere tilgangsstyringen i regionen.

Lokale prosjekter:
Det regionale fødejournalsystemet Partus ble i september oppgradert ved Vestre Viken HF, Sykehuset Vestfold og Oslo universitetssykehus.
Den nye versjonen gir brukerne nytt design og tilrettelegger for å kunne ta i bruk talegjenkjenning, kontekstintegrasjon og ADT-meldinger
(pasientlogistikkmeldinger). Vestre Viken har tatt i bruk talegjenkjenning i Partus. Oslo Universitetssykehus har innført ADT-meldinger og
vil i løpet av oktober ta i bruk talegjenkjenning og kontekstintegrasjon. Versjonen rulles ut til resterende foretak i løpet av 2016.
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Organisasjon og medarbeidere
Turnover er på omtrent samme nivå som forrige måned. Turnover er spredt jevnt i de ulike virksomhetsområdene.
Bemanning under budsjett, kontrollert tilførsel av nytt personell
Sykefravær i august 2016 er noe høyere enn tilsvarende periode i 2015. Sykefraværet hittil i år er 6,04 % mot 5,24% på samme tid i 2015.
Sykefraværet viser en negativ utvikling i enkelte virksomhetsområder og ytterligere tiltak igangsettes der det er behov.

9

Gjennomførte tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Kvalitetssikret avtaleportefølje innen 1/6
Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2016 innen 1/4
Signert SLA for 2016 innen ¼
• Etablert og forankret regional prioriteringsmodell innen 1/3

VERDI FOR KUNDEN
Utvikle kundedialogen
• Etablert plan for økt proaktiv
tilstedeværelse i klinikk innen 1/6

Etablere kundeorienterte tjenester
• Stegvis implementeringsplan for tjenesteorientering innen
1/5
• Definert tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale
kundetjenester innen 1/7
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Kontrakt inngått innen 8/9
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Avd. Kontraktsstyring etablert innen 1/10 (ny organisasjon)

ETT SYKEHUSPARTNER
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Medarbeidere og ledere
• Lederavtaler og handlingsplaner inngått innen 1/4
• Konsept for kundekultur skal utarbeides innen 1/5

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Anbefalt leveransemodell for MTU innen 1/5

Pågående tiltak

En partner for helsetjenester i utvikling
VERDI FOR KUNDEN

LEVERANSEKRAFT
Sikre kostnadseffektivisering og konsolidering
• Levere positivt resultat på 15 MNOK
• Redusert avtalekostnad med 50 MNOK
• 100 % kontroll på lisenser (Microsoft og Oracle)
• Økt selvbetjening gjennom økning av automatisering innen
brukerstøtte. Innført passord-verktøy innen 31.12.

Utvikle kundekanalene
• Avklart roller, ansvar, fora og
brukerpanel i kundedialog, i tråd med
plan for tilpasning til ekstern partner
• Øke kundetilfredshet med 5%

Sikre stabil drift og forutsigbare leveranser
• Redusere kritiske hendelser 1A med 20% sammenliknet
med 2015 (Spesielt fokus på AHUS og SØHF)
• Etablert omforent kundeplan per HF for 2017 innen 31/12
• Signert SLA for 2017 innen 31/12
• Leveransepresisjon iht. leveranseplan 2016
• Leveransepresisjon på leveranseplan på periferiutstyr på
100%

Utvikle kundedialogen
• Antall løste saker i 1. linje brukerstøtte
>90 %
• Proaktive runder for Lokal service er
implementert i driften i hele Helse
Sør-Øst

BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
Etablere leveransemodell for «dynamisk» helseteknologi
BEST PÅ HELSETEKNOLOGI
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 26/10
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
• Tjenesteportefølje inn i 15-25 regionale kundetjenester og
relevante styringsfora er definert og forankret med RHF
innen 31.12.
• De 7 største tjenestene har innen 31/12 besluttet modell og
innføringsplan for kundeorientering og regionalt styring iht.
plan for ekstern partner
Øke modenheten og tilrettelegge for eksternt partnerskap
• Operasjonalisering av styringsmodell
• Tilrettelegge for virksomhetsoverdragelse planlagt i mai
2017
Tilrettelegge for nasjonal innkjøpsfunksjon
• Støtte tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse til
Sykehusinnkjøp innen 1/12
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet

Vurdering av status på gjennomføring
Grønn tekst = ferdigstilt

ETT SYKEHUSPARTNER
11

•

Sørge for gjennomføring av LUP2 hvor det er fokus på leder-, virksomhets- og kulturutvikling.
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Administrerende direktør er av den oppfatning at overordnet styringsdokument gir et tydelig
grunnlag for organisering, styring og rapportering knyttet til eksternt partnerskap i samsvar
med de føringer som ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt styrevedtak, sak 069-2016.
Det innstilles på at styret godkjenner overordnet styringsdokument.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Det vises til foretaksmøte 15. september 2016, samt ekstraordinært styremøte 20.
september 2016 sak 052-2016. Denne saken omhandler de føringer som gis til
administrerende direktør for styring av kontrakt med ekstern partner.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å inngå en langsiktig avtale for gjennomføring av IKT
infrastrukturmodernisering. Kontrakten omfatter overføring av driftsansvaret inklusive
virksomhetsoverdragelse, samt en avtalefestet modernisering over en treårsperiode.
Det skal etableres et program for gjennomføring av ansvarsoverføring og modernisering
med et eget programstyre ledet av administrerende direktør. Det forutsettes at ansvaret for
alle pågående aktiviteter knyttet til infrastrukturmodernisering i Digital Fornying overføres til
Sykehuspartner HF og videreføres i samarbeid med partner. Det forutsettes at oppdraget
gjennomføres innenfor rammene i kost/nytte-analysen. Det skal etableres et forsterket
styrings- og oppfølgingsregime for oppdraget, hvilket vil innebære særskilt rapportering til
styret og eier.
Operasjonell programeierstyring ivaretas av administrerende direktør med støtte fra
programstyret, med fokus på følgende forhold:
• Styre programmet på overordnet nivå
• Følge opp programmet på mål og styringsparametere
• Bidra til og følge opp realisering av gevinster
• Håndtere eskaleringer
• Godkjenne endringer
• Forestå samlet rapportering og prognostisering for programmet
• Følge opp usikkerhet og beslutte tiltak

3. Administrerende direktørs vurderinger
Det anbefales at overordnet styringsdokument legges til grunn for organisering og styring av
eksternt partnerskap.
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1. Sammendrag
Oppdragsdefinisjon

Bakgrunn:

Målsetting:

Gevinster:

Føringer og
rammebetingelser:

Risikostyring:

Helse Sør-Øst har vedtatt å inngå en langsiktig avtale for gjennomføring
av IKT infrastrukturmodernisering. Kontrakten omfatter overføring av
driftsansvaret inklusive virksomhetsoverdragelse, samt en avtalefestet
modernisering over en treårsperiode.
Overføring av driftsansvaret og moderniseringen skal gjennomføres
innen de rammer som er lagt til grunn i kost/nytte-analysen og
kontrakten med ekstern partner. Det skal også gjennomføres en
konsolidering og sanering av dagens applikasjonsportefølje i tett
samarbeid med Helseforetakene. Oppdraget skal gjennomføres slik at
forventede effekter og resultater i foretaksgruppen oppnås, herunder en
felles infrastruktur, regional SLA, regional sikkerhetspolicy, redusert og
regionalisert applikasjonsportefølje (700 applikasjoner), samt en
kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd kr som beskrevet i kost/nytte-analysen..
Hensynet til sikker og stabil drift skal, i alle faser og på alle nivåer i
programmet, prioriteres.
Det skal realiseres en kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd over en 7-års
periode sammenlignet med gjennomføring i egen regi som beskrevet i
kost/nytte-analysen. Det skal i tillegg etableres en plan som viser hva
dette innebærer for utviklingen av tjenestepris for de enkelte foretak.
En modernisert IKT-infrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster
både i drift og forvaltning i Sykehuspartner, samt direkte gevinster ute i
foretakene. Det skal utarbeides en helhetlig gevinstrealiseringsplan som
omfattes av rapportering og oppfølging.
Det skal etableres et program for gjennomføring av ansvarsoverføring
og modernisering med et eget programstyre ledet av administrerende
direktør. Det forutsettes at ansvaret for alle pågående aktiviteter
knyttet til infrastrukturmodernisering i Digital Fornying overføres til
Sykehuspartner og videreføres i samarbeid med partner. Det forutsettes
at oppdraget gjennomføres innenfor rammene i kost/nytte-analysen.
Det skal etableres et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for
oppdraget hvilket vil innebære særskilt rapportering til styret og eier.
Proaktiv risikostyring skal inngå som en integrert del av
programstyringen. Ekstern risikorapport fra DnV GL skal sammen med
risikoregistre fra infrastrukturmoderniseringen i Digital fornying (IMP),
anskaffelsesprosjektet eksternt partnerskap (SPIIS) og Fremtidens
Sykehuspartner-programmet inngå i grunnlaget for risikostyringen.
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Ekstern
kvalitetssikring:
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Representanter for HSØ RHF og foretakene skal involveres og inkluderes
i styring, planlegging og gjennomføring da dette vil være en forutsetning
for å sikre fremdrift og måloppnåelse
Rapportering på oppdraget følger samme prosess og linje som øvrig
virksomhet, men rapporteres særskilt. Det skal utarbeides månedlige
statusrapporter som danner grunnlag for styrerapportering og
eieroppfølging. Rapportering på oppdraget skal i tillegg inngå i
tertialrapporter og årsrapporter.
Moderniseringsprogrammet skal være underlagt ekstern kvalitetssikring
som rapporterer direkte til administrerende direktør.
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2. Oppdrag
2.1. Bakgrunn
Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse
Sør-Øst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT strategi. Helse Sør-Øst har vedtatt
å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen
(ref. Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst).
I foretaksmøte 15.sept 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdrag om å inngå kontrakt med den
tilbyder som hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte
konkurransen. Samtidig fikk Sykehuspartner gjennomføringsansvaret på vegne av foretaksgruppen.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) er valgt som partner. Etablert kontrakt legger grunnlaget for
omfang, tempo, løsning og metode for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen over de neste
årene. Kontrakten omfatter overføring av driftsansvaret for IKT-infrastrukturen inklusive
virksomhetsoverdragelse (transisjon), samt en modernisering i foretaksgruppen over en
treårsperiode (transformasjon). Kontraktens tredje del omfatter drift av eksisterende infrastruktur til
den er modernisert og drift av modernisert infrastruktur i etterkant av moderniseringen. Sikker og
stabil drift må hensyntas av programmet, men oppfølging av selve driften ligger ikke under ansvaret
til programmet.

2.2. Formål
Dette dokumentet beskriver de overordnede føringer og retningslinjer for gjennomføringen av
oppdraget i samsvar med den målsetting og de forutsetninger som var lagt til grunn i Helse Sør-Øst
RHF styresak 069-2016.

2.3. Overordnet omfang
Oppdraget omfatter følgende forhold;
•
•
•

•

Driftsansvaret for IKT-infrastruktur skal overføres til partner. Som en del av dette skal det
også gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av tilhørende personell
Det skal gjennomføres en modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede
IKT-infrastruktur som angitt i kontrakten
Det skal gjennomføres en standardisering og forenkling av foretaksgruppens
applikasjonsportefølje. Etter gjennomført modernisering er det antatt at den samlede
porteføljen i regionen er på rundt 700 applikasjoner
Det skal gjennomføres en tilpasning av dagens drifts- og leveranseorganisasjon for å utnytte
den økte leveranseevne som et partnerskap skal gi

Det skal sikres god involvering og samarbeid med alle foretak, samt sikres at gjennomføringen ikke
gir utilsiktede negative konsekvenser for sikker og stabil drift.
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2.4. Gevinster
Gevinstrealisering handler om å påse at de gevinstene som er forventet/planlagt for programmet blir
realisert av linjeorganisasjonen. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som
involverer både programmet som leverer løsninger og linjeorganisasjonen som gjennomfører endring
og gevinstrealisering. Tilsvarende skal det utarbeides en gevinstrealiseringsplan som omfatter
gevinster som skal realiseres i foretakene og som disse vil være ansvarlige forAdministrerende direktør skal sikre at det etableres hensiktsmessige prosesser og tilhørende
organisasjon for å planlegge, organisere og realisere gevinstene/nytten i linjeorganisasjonen i
Sykehuspartner HF.
Det skal realiseres en kostnadsbesparelse på 1,9 Mrd over en 7-års periode sammenlignet med
gjennomføring i egen regi som beskrevet i kost/nytte-analysen. Det skal utarbeides en
gevinstrealiseringsplan som ivaretar dette og som danner grunnlaget for årlig budsjettering.
En modernisert IKT-infrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster både i drift og forvaltning i
hele foretaksgruppen. Administrerende direktør i hvert helseforetak er ansvarlig for
gevinstrealiseringen i sitt helseforetak. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet vil utarbeide en
samlet plan og oppfølgingsregime for gevinstrealisering.
Det skal utarbeides en helhetlig gevinstrealiseringsplan som omfattes av rapportering og oppfølging.
Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte:
•

oversikt over forventede gevinster/nytte, størrelsen på dem og når de forventes å bli
realisert

•

Identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er nødvendige for at gevinstene/nytten skal
kunne realiseres (investeringer, opplæringstiltak osv.)

•

oversikt over når og hvordan tiltakene skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig
(gevinstansvarlige)

2.5. Styringsparametere for programmet
Programmet skal styres og følges opp på følgende overordnede mål:
Målbilde: Programmet skal sikre at infrastrukturmoderniseringen realiseres på en måte som
understøtter realisering av målbildet i digital fornying. Videre at det bidrar til å styrke Sykehuspartner
sin leveranseevne og muliggjøre en videreutvikle øvrig IKT-virksomhet i samsvar med
foretaksgruppens IKT-strategi.
Sikker og stabil drift: Hensynet til sikker og stabil drift skal, i alle faser og på alle nivåer i programmet,
prioriteres og hensyntas i all planlegging og utførelse.
Kvalitet: Programmet skal gjennomføres på en måte som ikke medfører utilsiktet økt risiko for sikker
og stabil drift. Løsninger som totalt sett gir den mest kostnadseffektive driften velges, samtidig som
prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi oppfylles.

Side 6 av 16

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering
Dato: 18.10.2016

Versjon: 0.9

Kostnad: Programmet skal realiseres innenfor et styringsrammel på xx Mrd kr (beløp under
avklaring).
Tid: Transisjonen skal være gjennomført innen 6 mnd. etter effektiv kontraktsdato.
Moderniseringen av dagens infrastruktur som definert i kontrakten skal være gjennomført innen 3 år
etter effektiv kontraktsdato.
Risiko- og usikkerhetsstyring: Programmet må ha en sterk risiko- og usikkerhetsstyring og ha fokus
på risiko for hele foretaksgruppen sett opp mot programmets mål og tidsplan.
Gevinstrealisering: Programmet skal etablere et regime for implementering og oppfølging av de
økonomiske gevinster som er definert i kost/nytte-analysen.

2.1. Føringer og rammebetingelser
Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med relevante gjeldende standarder og metodeverk i Helse
Sør-Øst, inklusive kvalitetssystemet i Sykehuspartner. Herunder henvises det spesielt til prinsipper og
retningslinjer for program- og prosjekteierstyring, prosjektveiviseren, de etiske retningslinjer, HMS
krav, informasjonssikkerhet og miljøstyring.

3. Ansvar og organisering
3.1. Generelt
Operasjonell programeierstyring ivaretas av administrerende direktør med støtte fra programstyret,
med fokus på følgende forhold:
•

Styre programmet på overordnet nivå

•

Følge opp programmet på mål og styringsparametere

•

Bidra til og følge opp realisering av gevinster

•

Håndtere eskaleringer

•

Godkjenne endringer

•

Forestå samlet rapportering og prognostisering for programmet

•

Følge opp usikkerhet og beslutte tiltak

For øvrig henvises det til “Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring” – Helse
Sør-Øst RHF.
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3.1. Styringsstruktur

Program- og prosjekteierstyring i Sykehuspartner utøves på tre nivåer med horisontal koordinering
innen hvert nivå. I tillegg styrkes denne strukturen gjennom de beslutningsfora som er knyttet til
prosessrammeverket (ITIL) som forutsettes i kontrakt.

3.2. Programorganisering
Programmet vil være hovedgrensesnittet mot ekstern partner i de første tre årene av kontrakten
inntil planlagte moderniseringsprosjekter er ferdigstilte. Daglig drift vil imidlertid kreve
velfungerende grensesnitt mellom alle deler av linjeorganisasjonen. I tillegg vil det måtte
etableres en entydig kobling mellom det ansvar som ligger i linjen og de roller som inngår i
“governance boards” som er beskrevet i kontrakten. Det skal planlegges med at det nye
programmet tar ansvar for gjenværende aktivitet i det nåværende
Infrastrukturmoderniseringsprogrammmet (IMP) i Digital fornying, slik at det blir en helhetlig
styring av alle tiltak innenfor området.

3.3. Programstyre
Sammen med programeier er programstyret overordnet ansvarlig for å styre kostnader, tid, omfang,
kvalitet, risiko innenfor programmets levetid, samt sikre at ansvar og planer for uttak av
gevinster/nytte i de berørte helseforetakene er etablert.
Programstyret har ansvar for å gjennomføre programmet i tråd med de rammer og forutsetninger
som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Programstyret rapporterer til styret i
Sykehuspartner HF via administrerende direktør.
Programstyret vil ha følgende mandat;
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Sikre at kvalitet, kostnader og framdrift på gjennomføring av transisjon- og
transformasjonsdelen av kontrakt med ekstern partner er i henhold til gjeldende
beslutningsdokumenter
Styre programmet innen tildelte rammer
Godkjenne rapporteringsrutiner, organisasjonskart, fullmaktstruktur og økonomisk struktur
Rapportere månedlig til styret i Sykehuspartner HF via administrerende direktør
Avklare prinsipielle konflikter og/eller uoverensstemmelser mellom programmets mål for å
levere kontraktens omfang ihht avtalt kvalitet, tid og kost sett opp mot andre behov i
foretaksgruppen og finne løsninger på disse i eller utenfor programstyret
Avklare prinsipielle konflikter og/eller uoverensstemmelser med linjen i Sykehuspartner HF
og finne løsninger på disse i eller utenfor programstyret
Avklare prinsipielle konflikter og/eller uoverensstemmelser mellom Sykehuspartner HF og
ekstern partner og finne løsninger på disse i eller utenfor programstyret
Godkjenne endringer som går utover viseadministrerende direktør sine fullmakter.
Anbefale premissendringer for styret i Sykehuspartner HF
Godkjenne programmets overordnede leveranser

Programstyret skal ha regelmessige møter (ca. en gang pr. måned)
Det legges til grunn følgende sammensetning av programstyret;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrerende direktør, Sykehuspartner HF (leder)
Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF
Finans og økonomi, Helse Sør-Øst RHF
Økonomidirektør, Sykehuspartner HF
VO direktør, Sykehuspartner HF
HTV, Sykehuspartner HF
Direktør, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Direktør økonomi, Helseforetak
Direktør virksomhet, Helseforetak
Direktør IKT, Helseforetak

Eventuelle observatører inngår ikke som medlemmer i programstyret.

3.4. Referansegruppe(r)
I den grad det vurderes som formålstjenlig kan det etableres en eller flere referansegrupper for
programmet. Slike referansegrupper vil typisk ledes av programeier eller et medlem av
programstyret.
Det skal etableres en referansegruppe IKT med representanter for alle foretakene for å støtte
programmet i koordinering, forankring og gjennomføring av moderniseringen. Referansegruppen
ledes av IKT-direktørenes representant i styringsgruppen. Referansegruppen er også ansvarlig for
koordinering mellom IKT og medisinteknisk område, og representanter fra medisinteknisk område
skal inngå i referansegruppen.
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Referansegruppens mandat skal godkjennes av programstyret.

3.5. Nøkkelroller
Som en del av styringsstrukturen defineres følgende ansvars og rolle -deling;
Administrerende direktør/programeier
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

lede programstyret, overordnet ansvarlig for gjennomføring av programmet iht. mål og
rammer gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
lage og kommunisere visjonen for programmet, og gi tydelig lederskap og retning gjennom
programmets levetid
påse etablering av en hensiktsmessig organisasjon og tilhørende planer for uttak av
gevinster/nytte i de ulike organisatoriske enhetene (inkl. helseforetakene) som blir berørt av
leveranser fra programmet
etablere styringsstrukturen (programstyre og eventuelle referansegrupper) og sikre at
gjeldende krav til programsikring blir ivaretatt
ansvarlig for rapportering til styret og sikre at den løpende rapporteringen dekker de sentrale
gevinstområdene/KPI’ene
ansvarlig for månedlig rapportering i eieroppfølging med Helse Sør-Øst RHF
ansvarlig for samhandling med eier og øvrige foretak i foretaksgruppe
ansvarlig for samhandling med toppledelsen hos partner
ansvarlig for godkjenning av programmandatet i samarbeid med programstyre
følge opp samlet gjennomføringsplan og iverksette eventuelle korrigerende tiltak for å sikre
måloppnåelse
ansvarlig for etablering av fullmakter for programmet

Viseadministrerende direktør
•
•

•
•
•
•

daglig ansvarlig for oppfølging av programmet iht. mål og rammer på vegne av
administrerende direktør
ansvarlig for - sammen med de andre direktørene i Sykehuspartner HF - å sikre gode og
samkjørte prosesser og integrerte verktøy for en felles drift og forvaltning av løsningene
sammen med ekstern partner
ansvarlig for felles og forankrede planer med Digital Fornying som er avstemt med Helse SørØSt RHF og foretaksgruppen
ansvarlig for samlet oppfølging og rapportering knyttet til kontrakten med ekstern partner.
Dette inkluderer oppfølging av samlet gevinstrealisering i foretaksgruppen
ansvarlig for koordinering med virksomhetsområdene og ekstern partner for å sikre sikker og
stabil drift gjennom moderniseringsperioden
bidra til forenkling og standardisering av applikasjoner og tjenestenivåer

Direktør plan og styring
•
•

ansvarlig for forvaltning av kontrakten
ansvarlig for endringsstyring av kontrakt
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ansvarlig for merkantil og juridisk oppfølgingen av kontrakten
ansvarlig for forhandling og avtaleinngåelse av nye initiativer (prosjekter)
ansvarlig for forhandling og avtaleinngåelse av nye tjenester
ansvarlig for nedtak av avtalekost i forbindelse med at ansvar overføres partner
ansvarlig for terminering av tjenester og avtale

Programleder
•
•
•
•
•
•

rapporterer i det daglige til viseadministrerende direktør
ansvarlig for rapportering til programstyret på programmets ansvarsområde
ansvarlig for etablering av programorganisasjon for oppfølging av ekstern partner
ansvarlig for gjennomføring av transisjon av driftsansvaret, ressurser og kompetanse til
ekstern partner og for å sikre en trygg og forutsigbar prosess for involverte medarbeidere
ansvarlig for gjennomføring av moderniseringen av IKT infrastruktur i foretaksgruppen iht
kontrakten med ekstern partner
ansvarlig for applikasjonssanering og migrering i foretaksgruppen iht planer sammen med
ekstern partner og foretaksgruppen

4. Gjennomføring
4.1. Leveringsomfang
Programmets leveranser deles inn på overordnet nivå som beskrevet i etterfølgende
leveransenedbrytingsstruktur. Denne strukturen legges til grunn for månedlig rapportering til styret
og Helse Sør-Øst RHF. Rammene til de enkelte leveranseområdene baseres på en nedbrytning av
Business Caset og utgjør samlet rammen for egne og leverandørens kostnader som forutsatt i Helse
Sør-Øst RHF styresak 069-2016.
Detaljerte prosjektproduktbeskrivelser for de enkelte leveranseområdene skal inngå i
programdirektivet og godkjennes av programstyret.

Side 11 av 16

Overordnet styringsdokument – Infrastrukturmodernisering
Dato: 18.10.2016

Versjon: 0.9

Figur: Leveransenedbryting- og rapporteringsstruktur

4.1. Økonomi
Som en forutsetning for kost/nytte analyse forutsettes det at de samlede kostnader for
modernisering og drift over 7-årsperioden holdes innenfor en ramme beskrevet i Helse Sør-Øst RHF
styresak 069-2016. Se for øvrig vedlegg 1.

4.2. Tidsplan
Programmets tidsplan er i stor grad drevet av tidsplanen i kontrakten med ekstern partner.
Programmet er delt opp i tre hovedfaser; Transisjon, Transformasjon, og Fremtidig drift (FMO).
•
•
•

Transisjon
Transformasjon
FMO
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Dette styringsdokumentet omfatter perioden mellom kontraktsignering og ferdigstillelse av
infrastrukturmoderniseringen.
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4.3. Rapportering
•
•

Tertialrapportering til styret i Helse Sør-Øst RHF
Eget oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF månedlig

Statusrapport utarbeides hver måned og distribueres via administrerende direktør til;
•
•
•
•

Programstyret
Ledergruppen Sykehuspartner HF
Styret i Sykehuspartner HF
Helse Sør-Øst RHF

Programmet skal utarbeide en månedsrapport med følgende hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremdrift
Økonomi
Kvalitet
Samarbeid med helseforetakene og andre samarbeidspartnere
Gevinstrealisering
Spesielle usikkerhet- og risikoområder
Hovedaktiviteter i perioden
Hovedaktiviteter neste periode

4.4. Samhandling
Programmet har flere avhengigheter og grensesnitt som må hensyntas i planlegging og
gjennomføring av programmet. De viktigste vil være;
•
•
•
•
•
•

Helseforetakene
Helse Sør-Øst RHF
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon
Programmet Regional klinisk løsning (RKL) (Digital fornying)
Øvrige programmer i Digital Fornying
Fremtidens Sykehuspartner

Grensesnittet mot helseforetakene ønskes regulert gjennom etablering av prosjektavtaler med det enkelte
helseforetak.
Helse Sør- Øst RHF vil legge krav om foretakenes ansvar og bidrag knyttet til infrastrukturmoderniseringen inn i
foretakenes oppdragsdokument.

Som en del av programdirektivet skal det inngå en nærmere beskrivelse av hvordan samhandlingen
mellom programmet og øvrig virksomhet skal implementeres. Som en del av dette skal det også
inngå en beskrivelse av hvordan samhandlingen med partner implementeres i form av de governance
boards som forutsettes etablert tilknyttet gjennomføringen av kontrakten.
For øvrig skal det legges opp til at
•

tillitsvalgte involveres gjennom etablerte fora, samt er representert i programstyret
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) holdes informert på hvert møte

4.5. Risikostyring
Risikoområder er identifisert, beskrevet og vurdert som en del av anskaffelsesprosjektet og der er det
utarbeidet konkrete tiltak for å håndtere risikoområdene. I forbindelse med anskaffelsesprosessen
er det også gjennomført en ekstern risikovurdering av alternativene, som er hensyntatt i den
samlede vurderingen av risiko. Ekstern risikovurdering kan finnes i rapport fra DNV GL (ref vedlegg til
styresak 069-2016). I tillegg er det gjennomført en risikovurdering i programmet Fremtidens
Sykehuspartner. Relevante punkter fra de ovennevnte risikoanalyser legges til grunn i programmet
for infrastrukturmodernisering sin risikooppfølging.
Risikostyring skal inngå som en del av programstyringen og rapportering på risiko og tiltak skal inngå i
månedlig rapportering fra programmet.

4.6. Avvikshåndtering og endringsstyring
For programmet som helhet og underliggende leveransenedbrytningsstruktur skal det defineres
toleranser som angir grenseverdier (fra og til). Toleranser skal etableres for viktige styringsområder
som kostnader, tid, omfang, kvalitet og risiko. Om relevant skal tilsvarende grenseverdier også
etableres i forhold til planlagte gevinster/nytte.
I en situasjon hvor programledelsen antar at programmet eller et prosjekt ikke vil kunne levere
innenfor de toleranser (grenseverdier) som er definert skal dette umiddelbart eskaleres til
programstyret.
Dersom programstyret ser at enkeltprosjekter gjør det nødvendig å trekke på risikoavsetning eller at
det er risiko for at programmet som helhet ikke vil kunne levere innenfor de toleranser
(grenseverdier) som er definert skal dette umiddelbart eskaleres til styret i Sykehuspartner.
I den grad ønskede eller uønskede endringer vil ha konsekvenser (kostnader, tid, omfang, kvalitet,
risiko og gevinster/nytte) for gjennomføring av programmet skal disse forelegges programstyret
Som en del av kontraktstyringen skal det etableres en prosess som sikrer sporbarhet på alle
endringer.

4.7. Kvalitetssikring
Til å støtte programeier/programstyret i vurdering av effektivitet og kvalitet i gjennomføring av
programmet skal det etableres ekstern kvalitetssikring, og foreslåtte tiltak iverksettes og følges opp
regelmessig. Ekstern kvalitetssikring rapporterer direkte til administrerende direktør.
Formålet med kvalitetssikringen er å:
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Sikre at alt arbeidsomfang er identifisert og underlagt styring/ledelse på en hensiktsmessig
måte
Sikre at Business Caset er forankret og at hensiktsmessige prosesser og tilhørende roller for
gevinstrealisering er implementert
Sikre at kritiske prosesser og områder for programmet er under tilfredsstillende styring og
kontroll
Sikre at eventuelle avvik i planer blir identifisert og håndtert på en hensiktsmessig måte

Omfang og innretning av programsikringsaktivitetene bestemmes av programeier i samråd med
programstyret.

4.8. Kommunikasjon
Gjennomføringen av kontrakten vil medføre behov for økt samhandling og koordinering på tvers i
foretaksgruppen. I noe grad vil også dette kunne påvirke oppdrag og prioriteringer i foretaksgruppen.
Dette vil innebære et betydelig kommunikasjonsbehov. Programmet er ansvarlig for etablering og
vedlikehold av kommunikasjonsplan, samt implementering av nødvendige kommunikasjonstiltak til
støtte for gjennomføringen av programmet. En forutsetning for å lykkes er at oppdraget utføres i
nært samarbeid med øvrig kommunikasjonsarbeid i Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF.

5. Vedlegg
Nr 1. Økonomi (u.off)
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Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

26. oktober 2016

SAK NR 057-2016

PRINSIPPER FOR KOMPENSASJONSMODELL VED OVERGANG FRA
YTELSESPENSJON TIL INNSKUDDSPENSJON – VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
FRA SYKEHUSPARTNER TIL EKSTERN PARTNER

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til prinsipper for kompensasjonsmodell og vedtar tilhørende økonomiske
konsekvenser.
Dersom det gjennom videre prosess fremkommer opplysninger som endrer kostnadsbildet
vesentlig, må prinsippene for kompensasjonsmodell revurderes.

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Saken omhandler:
• Prinsipper for kompensasjonsmodell for beregnet pensjonstap ved overgang fra
ytelsesordning (pensjonsordning hos Sykehuspartner) til innskuddsordning hos
ekstern partner.
• Prinsipper for kompensasjonsmodell for bortfall av AFP-ordning.
• Ordning for tilbakebetaling av arbeidstakerandel (3-årsregelen).
Basert på det grunnlaget som har vært tilgjengelig når beregningene er gjort, utgjør
kostnadene om lag 20-25 millioner.
Det innstilles på at styret slutter seg til forelagte prinsipper og vedtar de økonomiske
konsekvenser knyttet til dette. Dersom det gjennom videre prosess fremkommer
opplysninger som endrer kostnadsbildet vesentlig, må prinsippene for kompensasjonsmodell
revurderes. Risikoen for dette vurderes som lav, ut fra Gablers erfaringer som tilsier at
denne typen informasjon ikke påvirker samlet nivå på kompensasjonen vesentlig.

2. Faktabeskrivelse
Saken omhandler prinsipper for kompensasjonsmodeller for beregnet pensjonstap knyttet til
virksomhetsoverdragelsen ved overgang fra ytelses- til innskuddsordning, bortfall av AFPordning og 3-årsregel.
Basert på det grunnlaget som har vært tilgjengelig når beregningene er gjort, utgjør
kostnadene om lag 20-25 millioner.

2.1 Hva saken gjelder
En virksomhetsoverdragelse fra offentlig til privat sektor innebærer at berørte medarbeidere
vil innmeldes i ny arbeidsgivers pensjonsordning. I dag har berørte medarbeidere
medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning (ytelsesordning etter
bruttolønnsprinsippet), men vil etter virksomhetsoverdragelsen meldes inn i en
innskuddspensjonsordning. Hvilke konsekvenser dette får for den enkelte medarbeider beror
på flere faktorer, for eksempel alder og opptjeningstid i nåværende og tidligere
pensjonsordninger. Vi har fått opplyst fra Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet (PKH), at det ikke er mulig å videreføre dagens
tjenestepensjonsordning for de medarbeidere som virksomhetsoverføres.

Reglene om virksomhetsoverdragelse setter ikke krav til nivået på pensjonsordningen hos
ny arbeidsgiver, og det er heller ikke et krav om at overdragende virksomhet skal
kompensere et beregnet pensjonstap. Slik Sykehuspartner HF ser det er det imidlertid
sterke grunner som taler for at det bør gis en kompensasjon for medarbeidere som
virksomhetsoverføres. Hovedargumentet er at Sykehuspartner HF og strategisk partner har
behov for kompetansen fra våre medarbeidere etter virksomhetsoverdragelse for å sikre
videre sikker og stabil drift. Vi antar at en kompensasjonsmodell som oppleves som rimelig
bidrar til en smidig virksomhetsoverdragelse, og reduserer risiko for turnover og uro.
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Sykehuspartner HF innstiller på at prinsippene i kompensasjonsmodellene som fremkommer
i denne styresaken, legges til grunn for de individuelle vurderingene.
I arbeidet med å utrede kompensasjonsmodeller har Sykehuspartner HF blant annet vektlagt
følgende momenter:
• Behov for kompetanse videre for å sikre sikker og stabil drift.
• Samtidig som løsningen skal være rimelig, må det også tas hensyn til kostnader.
Kompensasjonsmodellen må ikke bidra til en stor grad av overkompensasjon.
• Innspill som har kommet fra medarbeidere og ledere underveis i prosessen.
• Formelle og uformelle innspill fra organisasjonene, herunder innspill i forbindelse
med drøftingsmøter om veileder til bruk for virksomhetsoverdragelser, HR-krav og
prinsipper for kompensasjonsmodell (17. februar 2016, 2, mars 2016 og 11. oktober
2016).
• Innspill fra ledergruppen i Sykehuspartner HF.
• Hva andre virksomheter har gjort.
På bakgrunn av dette, har Sykehuspartner HF arbeidet for å få en kompensasjonsmodell
som:
• Prioriterer arbeidstakere som i mindre grad kan påvirke sin egen pensjonsfremtid. Er
administrativ håndterbar både for ny og gammel arbeidsgiver.
• Er balansert og ivaretar ulike aspekter.
Med utgangspunkt i kulepunktene over, er det lagt til grunn følgende:
•

•

•

Et beregnet kompensasjonstap fra en ytelsesordning til innskuddsordning skal på en
balansert måte kompenseres. Eldre arbeidstakere skal ha en større kompensasjon
enn yngre. Prinsipper for kompensasjonsmodellen er beskrevet nærmere under pkt.
2.2.
Bortfall av AFP skal på en balansert måte kompenseres, og eldre arbeidstakere skal
ha en større kompensasjon enn yngre. Prinsipper for kompensasjonsmodellen er
beskrevet nærmere under pkt. 2.3.
Arbeidstakere med mindre enn tre års medlemskap i en offentlig ordning, og som
ikke har oppsatt rett i pensjonskassen på virksomhetsoverdragelsestidspunktet, skal
få tilbakebetalt arbeidstakerinnskuddet (2 %) for den perioden vedkommende har
vært ansatt i Sykehuspartner HF. Dette er nærmere beskrevet i punkt 2.4.

Selskapet Gabler har bistått Sykehuspartner HF i arbeidet med å utrede
kompensasjonsmodeller. Sykehuspartner HF har også hatt tett dialog med PKH underveis i
prosessen. Rapporten som er utarbeidet av Gabler følger som vedlegg til styresaken.
2.2 Kompensasjonsmodell – fra ytelsesordning til innskuddsordning
Utgangspunktet for å beregne kompensasjon har vært en overgang fra en offentlig
tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning med følgende satser:
•
•

Lønn mellom 1 og 7,1 G: 5 %
Lønn mellom 7,1 G og 12 G: 8 %
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Gabler opplyser om at innskuddsordning som tilbys av ny arbeidsgiver ligger på et nivå som
anses som godt i bransjen. Kompensasjonsmodellen er basert på sammenligninger av
pensjonsformuer ved alder 67 år, illustrert med modellen under:

Sykehuspartner HF har vurdert ulike løsninger, og har konkludert med en
kompensasjonsløsning som gir 100 % kompensasjonsgrad for ansatte som er 55 år eller
eldre, hvor forventet levealder i kompensasjonsmodellen er satt til 82 år. Dette betyr at yngre
arbeidstakere gradvis får en lavere kompensasjon som det fremgår av figuren under. Merk
at kompensasjon kun utbetales til de som får et beregnet pensjonstap. Modellen under
beskriver nedtrappingen av kompensasjon.

Sykehuspartner HF mener en slik kompensasjonsløsning i stor grad ivaretar de innspill som
arbeidsgiver har fått underveis i prosessen, og de momenter som det vises til under pkt. 2.1.
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Sykehuspartner HF har lagt til grunn at faktoren «levealder» settes til 82 år i
kompensasjonsmodellen. Vi mener dette ivaretar hensynet både til arbeidstaker og
arbeidsgiver. Arbeidstaker vil få utbetalt kompensasjonen nå, og må ikke vente til oppnådd
pensjonsalder. Det betyr at arbeidstaker fritt kan disponere over disse pensjonsmidlene
allerede nå, og for eksempel investere disse i ny pensjonssparing. Samtidig vil 82 år bidra til
å redusere overkompensasjon sammenlignet med en modell som for eksempel legger til
grunn livsvarig utbetaling.
Et eksempel på overkompensasjon kan for eksempel være der hvor en medarbeider går
tilbake til offentlig sektor etter å ha mottatt kompensasjon. Medarbeideren får da en
kompensasjon for et pensjonstap som ikke realiserte seg.
Når det gjelder øvrige forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene i rapporten, har
Gabler benyttet:

Variabel
Lønnsregulering
G-regulering
Diskonteringsrente
Dødelighet
Levealdersjustering
Avkastning Aksjer
Avkastning Obligasjoner

Forutsetning
2,50 %
2,50 %
2,70 %
K2013 1
FNO 2
6,50 %
1, 50 %

2.3 Kompensasjon for bortfall av Avtalefestet pensjon (AFP)
Sykehuspartner HF har i dag en AFP ordning, som betyr at medarbeidere kan ta ut pensjon
fra 62 år. Ny arbeidsgiver har ikke en tidligpensjonsordning. Dette betyr at medarbeidere
som er omfattet av ordningen og virksomhetsoverføres, mister mulighet til å ta ut
tidligpensjon fra 62 år.
To ulike modeller har vært vurdert. En driftspensjonsløsning og en kompensasjonsmodell
basert på de samme prinsippene som for modellen beskrevet under pkt. 2.2. PKH har
opplyst at uttaksgraden på AFP i Sykehuspartner HF de siste årene har ligget på om lag 30 35 %.
Sykehuspartner HF ønsker ikke å etablere en driftspensjonsløsning, blant annet begrunnet i
administrative hensyn. Det er ikke ønskelig å etablere en pensjonsordning som vil måtte
følges opp i lang tid fremover, og det vises i den sammenheng til prosessen med
etableringen av PKH hvor forenkling av pensjonsforholdene var et viktig moment.
Sykehuspartner HF foreslår å etablere en kompensasjonsmodell etter følgende prinsipper:
•
•

Ansatte som fyller 55 år i 2017 og eldre kompenseres for bortfall av AFP, under
forutsetning av at de ville ha rett til å ta ut AFP i tråd med vedtektene i ordningen.
Opptjent pensjonsforpliktelse basert på 50 % uttaksgrad ved 62 utbetales til ansatte
over 55 år.

•

1

K2013 er en tariff FNO har utarbeidet for benevnelse av dødelighet.

•

2

Finans Norge (FNO)
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•

Kompensasjonsmodellen er avtrappende. Det betyr at eldre arbeidstakere mottar en
høyere kompensasjon enn de yngre.

Det legges til grunn enn høyere uttaksgrad i modellen (50 %) enn den faktiske uttaksgraden
(30-35 %).
Kompensasjonsgraden fremgår av modellen under:

2.4 Kompensasjon som følge av 3-årsregelen
Ansatte som har vært medlem i en offentlig ordning i mindre enn 3 år før overgang til
innskuddspensjon vil ikke få oppsatt rett i pensjonskassen.
Generelt sett viser Gabler til at dette ikke er vanlig å kompensere for, men at det er vanlig å
kompensere for den ansattes egenandel som er blitt trukket fra lønn i ansettelsesperioden.
Vi legger derfor til grunn et prinsipp om at arbeidstakere som ikke har oppsatt rett på
virksomhetsoverdragelsestidspunktet (mindre enn 3 års opptjening i ordning), kompenseres
for egenandel som er blitt trukket fra lønn i ansettelsesperioden.

2.5 Utbetaling og skatt
Sykehuspartner vil sammen med ny arbeidsgiver og Gabler vurdere hvordan
kompensasjonen skal utbetales. Vi vil søke å finne frem til en løsning hvor hensynet til
medarbeider Sykehuspartner HF og HPE ivaretas.
Det kan være hensiktsmessig at det settes som vilkår at utbetalingen opphører dersom
arbeidstaker slutter etter eget ønske, men ved nedbemanning vil utbetalingen fortsette ut
den avtalte perioden. Detaljene i dette krever noe nærmere utredning.
Når det gjelder skatt, skriver Gabler i rapporten at de skattemessige konsekvensene for den
enkelte er relativt liten. Det vil i følge Gabler være umulig å fastslå de faktiske skattemessige
konsekvensene siden fasiten ikke vil foreligge før siste pensjonskrone er utbetalt. Det er
også svært mange andre forutsetninger som inngår i beregningen som vil være individuelle
for hver enkelt person. Basert på dagens skatteregime med lavere trygdeavgift for
pensjonister og den nye trinnskatten vil netto skattedifferanse for de aller fleste ligge mellom
3,1 % og 10 % av lønn avhengig av lønnsnivå. Gabler opplyser at «I de aller fleste
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prosessene Gabler har vært involvert i, er det ikke blitt kompensert for skatteforskjeller». Vi
legger til grunn tilsvarende tilnærming.
2.6 Hva har andre virksomheter gjort
Etter å ha undersøkt hva som er gjort i markedet, ser vi at det er mange ulike måter å gjøre
dette på. Hovedregelen ved en tvungen overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon
har vært at det ikke ytes kompensasjon til de ansatte. I de to siste årene er det derimot blitt
mer vanlig å yte kompensasjon. En viktig årsak til dette er at disse har vært tilknyttet offentlig
tjenestepensjon eller private bedrifter med sterke ansattgrupperinger (organisasjoner). I
tilfeller der ansatte har hatt forhandlingsrett på pensjon (f.eks. regulert gjennom
tariffavtale/overenskomst), har det vært vanlig at de som forhandler på vegne av de ansatte
har hatt i sitt mandat at de ansatte ikke skal tape på overgang (eks. NRK). I bank- og
forsikringsnæringen er det mer varierende løsninger. Innenfor IT-bransjer ser Gabler at det
ofte ikke velges kompensasjonsordninger, men også her er det noen virksomheter som har
valgt å kompensere helt eller delvis. Det er imidlertid mer vanlig med
kompensasjonsordninger i virksomheter som har en offentlig ytelsesordning enn
virksomheter med privat ytelsesordning.
2.7 Informasjon og involvering
I arbeidet med å utrede kompensasjonsmodeller har Sykehuspartner tatt med i vurderingen:
• Innspill som har kommet fra medarbeidere og ledere underveis i prosessen.
• Formelle og uformelle innspill fra organisasjonene, herunder innspill i forbindelse
med drøftingsmøter om veileder til bruk for virksomhetsoverdragelser, HR-krav og
prinsipper for kompensasjonsmodell (17. februar 2016, 2, mars 2016 og 11. oktober
2016).
• Innspill fra ledergruppen.
• Hva andre virksomheter har gjort.
Alle berørte medarbeidere vil få nødvendig informasjon om pensjon i god tid før
virksomhetsoverdragelsen, herunder hvordan kompensasjonsmodellen vil se ut for den
enkelte. Det vil legges opp til individuelle samtaler. Sykehuspartner har fått bekreftet fra PKH
at de kan gi slik bistand. Vi vil diskutere med PKH om hvordan dette kan gjennomføres på
best mulig måte.
2.7.1 Oppsummering av drøfting og protokolltilførsel
•

•
•
•

•

Hovedtillitsvalgte (HTV) mener forutsetning for levealder er satt for lavt, jmf. NAV sin
beregning for levealdersjustering. HTV viser til at det er viktig at ingen blir
underkompensert og at risiko for overkompensasjon ikke bør vektlegges. De mener
videre at det også må vektlegges at dette er en overgang fra en offentlig til privat
virksomhet som ikke har tariffavtale.
HTV mener det ikke er i tvil om at de som overføres vil komme dårligere ut enn om
de ble værende, og mener derfor at satsene bør oppjusteres samtidig som det bør
spares fra 0G.
HTV stiller spørsmål om forutsetning på 6,5 % på avkastning av aksjer er for høyt.
HTV mener det må kompenseres fullt ut for alle, ikke bare de som er over 55 år. De
som er i mellomsjiktet fra 40 – 55 år vil i følge HTV sannsynligvis også ha et stort tap
ved en overgang. HTV stiller spørsmål ved hva det betyr at det skal kompenseres på
en «balansert måte».
HTV mener forutsetning om at utbetaling skjer over 3 år og bortfaller dersom
arbeidstaker slutter etter eget ønske ikke bør være med, da dette tvinger ansatte til å
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være i HPE. HTV er også redd for at denne kompensasjonen skal vektlegges ved
lønnsvurdering internt i HPE. De mener AFP bør være en engangsutbetaling og at
bindingstid bør være maksimalt 1 år, selv om utbetalingstid settes til 3 år.
Organisasjonene hadde følgende protokolltilførsel:
«Vi krever at det avholdes individuelle møter hvor den enkelte ansatte får konkret
informasjon om sitt reelle tap av pensjon. Vi mener også at det er nødvendig med rådgivning
rundt hvordan man eventuelt kan investere for å kompensere for dette tapet.
Videre mener vi at det er en viktig forutsetning at arbeidsgiver vurderer en ordning for utleie
av personell som nærmer seg pensjonsalder kompensasjonsberegningen i
drøftingsdokumentet er basert på et for lavt tall (82 år) i forhold til den alderen NAV legger til
grunn i sin levealdersjustering (87år 10 mnd). Vi mener derfor at det må gjennomføres
beregninger basert på NAV sine tall og på flere kull. Pensjonskompensasjonen skal ikke
fungere som en garanti mot at ansatte forlater HPE, men som en garanti i forhold til at de
ansatte, som virksomhetsoverdras, ikke taper pensjon. Vi menet derfor at en eventuell
kompensasjon ikke skal knyttes mot den ansattes ansattforhold i HPE, men utbetales
uavhengig av arbeidssted».
Innspillene fra organisasjonene har blitt vurdert. Nedenfor følger en oppsummering av
vurderingen som er gjort;
•

Levealder er vurdert ut fra en rimelighetsbetraktning og ønske om å balansere
kompensasjonsordningen. Fremtidig pensjonstap er krevende å beregne fordi man
ikke vet alle faktorer når beregningen gjøres, som f.eks. dødelighet. Når det gjelder
valg av andre forutsetninger enn alder, legger Sykehuspartner HF til grunn at Gabler
har valgt de forutsetningene som de mener er mest sannsynlig. Finans Norge (FNO)
har etablert en bransjestandard for hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for
avkastning i innskuddspensjonsordninger. Sist oppdaterte FNO-forutsetninger er fra
juni 2015 og Gabler har derfor valgt å legge avkastningene lavere som følge av
endringene i rentemarkedet etter dette tidspunktet. Sykehuspartner HF mener
forutsetningene som er valgt skal opprettholdes.

•

Innspillet om sparing fra 0 G gjelder pensjonsordningen i HPE, og er utenfor det
Sykehuspartner HF kan påvirke. Kompensasjonsordningen har imidlertid tatt høyde
for de forutsetningene som gjelder i pensjonsordningen i HPE.

•

Når det gjelder AFP mener Sykehuspartner HF at den eneste måten å kompensere
AFP fullt ut, er at man nøyaktig vet når og hvilke medarbeidere som vil ta ut AFP. Full
kompensasjon kan dermed bare være mulig dersom en AFP-ordning videreføres på
en eller annen måte. Sykehuspartner HF ønsker ikke å etablere en
driftspensjonsordning men mener en løsning hvor man kompenserer de som er 55 år
og eldre, fremstår som rimelig og balansert.

•

Når det gjelder organisasjonenes innspill vedrørende 3-års utbetalingsperiode, og en
forutsetning om at ansettelsesforholdet hos Hewlett Packard Enterprise (HPE) består
i denne perioden, ønsker Sykehuspartner HF å vurdere dette grundigere sammen
med HPE og Gabler/PKH. Sykehuspartner HF vil søke å finne frem til en løsning
hvor hensynet til medarbeider, Sykehuspartner og HPE ivaretas.

Ut fra en totalvurdering innstilles det på at prinsippene for kompensasjonsmodellene som ble
drøftet, legges til grunn i den videre prosessen. Når det gjelder organisasjonenes innspill
vedrørende 3-års utbetalingsperiode, og en forutsetning om at ansettelsesforholdet hos HPE
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består i denne perioden, ønsker Sykehuspartner HF å vurdere dette grundigere sammen
med HPE og Gabler/PKH. Vi vil søke å finne frem til en løsning hvor hensynet til
medarbeider Sykehuspartner HF og HPE ivaretas.
2.8 Økonomiske konsekvenser og forbehold
Basert på det grunnlaget som har vært tilgjengelig når beregningene er gjort, utgjør
kostnadene om lag 20-25 MNOK.
Det er noen usikkerhetsfaktorer ved kostnadsanslagene, først og fremst ved at ikke all
opptjeningstid hos den enkelte er kjent for hverken Sykehuspartner HF, Gabler eller PKH.
Imidlertid skriver Gabler i sin rapport at:
«For den enkelte ansatte kan informasjon om f.eks. tidligere opptjening i offentlige
ytelsesordninger eller deltidsstillinger av midlertidig art kunne få vesentlig innvirkning på
kompensasjonen, men Gabler har ikke erfart at denne typen informasjon påvirker samlet
nivå på kompensasjonen vesentlig. Hovedgrunnen til dette er at tilleggsinformasjon normalt
slår både positivt og negativt ut for de ansatte. Dette gjelder spesielt informasjon om
tjenestetid fra andre offentlige ytelsesordninger.»
Videre har det vært noen endringer blant medarbeidere som er definert til å være i omfang
siden beregningene ble gjort.
Basert på uttalelsen fra Gabler er det liten grunn til å tro at kostnadsbildet vil endre seg
vesentlig. Arbeidsgiver legger imidlertid til grunn at prinsippene for
kompensasjonsmodellene som foreslås i drøftingsnotatet, forutsetter at det samlede
kostnadsbildet ikke endrer seg vesentlig. Skulle det fremkomme opplysninger som endrer
kostnadsbildet vesentlig, vil Sykehuspartner HF måtte vurdere prinsippene for
kompensasjonsmodellene på ny, og i så fall innkalle til nytt drøftingsmøte.
To av medarbeiderne har medlemskap i Oslo pensjonsforsikring (OPF), disse er ikke
medberegnet i kompensasjonsmodellen. For disse medarbeiderne må det gjøres individuelle
vurderinger. Gabler mener at vedtektene i OPF kan gjøre det mulig å videreføre
medlemskapet i ordningen, også etter virksomhetsoverdragelsen og dette er noe vi vil
utrede videre. Det understrekes at dette per nå er usikkert.
En eventuell kompensasjonsmodell for medarbeidere med medlemskap i OPF, vil følge de
samme prinsippene som følger av dette drøftingsnotatet.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør er av den oppfatning at det har vært gjort et grundig arbeid knyttet
til å finne frem til en balansert kompensasjonsmodell. Modellen omhandler prinsipper for
kompensasjon for beregnet pensjonstap knyttet til virksomhetsoverdragelsen ved overgang
fra ytelses- til innskuddsordning, bortfall av AFP-ordning og 3-årsregel. Basert på det
grunnlaget som har vært tilgjengelig når beregningene er gjort, utgjør kostnadene om lag 2025 millioner.
Administrerende direktør legger til grunn at det er behov for kompetansen til de
medarbeiderne som virksomhetsoverdras. Det er derfor i Sykehuspartner HF og ekstern
partners interesse at kompetanse beholdes for å ivareta sikker og stabil drift. En balansert
kompensasjonsmodell for pensjon legger til rette for en trygg og forutsigbar
virksomhetsoverdragelse for medarbeiderne. Administrerende direktør er av den oppfatning
at valgte modell er balansert og ivaretar både medarbeidernes behov og Sykehuspartner
HFs behov. Administrerende direktør har vektlagt at prosessene knyttet til overdragelsen
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skal redusere operasjonell risiko. Formålet har vært å investere i en smidig prosess som
balanserer mellom operasjonell risiko, omdømme og kostnader og hvor det også tas i
betraktning at Sykehuspartner HF leverer livskritisk IKT. Administrerende direktør er kjent
med, gjennom innspill i prosessen knyttet til eksternt partnerskap og HR krav, at pensjon er
viktig for våre medarbeidere.
Administrerende direktør har oppfordret til å innhente informasjon fra markedet om hva
andre bedrifter har gjort, men ikke funnet konkrete eksempler som er helt sammenlignbart
med vårt tilfelle. De sammenligningene som er tatt frem i saken er de som er mest relevante.
Sykehuspartner HF har benyttet ekstern kompetanse for å sikre en objektiv og balansert
tilnærming.
I arbeidet med modellen har man vurdert og vektlagt innspill fremkommet gjennom formelle
og uformelle møter og informasjon fra organisasjonene, samt innspill fra medarbeidere,
ledere og ledergruppen.
Administrerende direktør vurderer at Sykehuspartner HF ved den foreslåtte
kompensasjonsmodellen fremstår som en ansvarlig arbeidsgiver som ivaretar sine
medarbeidere på en god måte. Det innstilles på at styret slutter seg til forelagte prinsipper og
vedtar de økonomiske konsekvenser knyttet til dette. Dersom det gjennom videre prosess
fremkommer opplysninger som endrer kostnadsbildet vesentlig, må prinsippene for
kompensasjonsmodell revurderes. Risiko for endret kostnadsbilde anses som lav på
bakgrunn av erfaringer Gabler har gjort om total påvirkning samlet sett.
Vedlegg: Rapport fra Gabler
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Innledning
Gabler har fått i oppdrag å vurdere kompensasjon for ansatte som overføres fra den offentlige
tjenestepensjonsordningen til en innskuddsordning med følgende satser:



Lønn mellom 1 og 7,1 G: 5 %
Lønn mellom 7,1 G og 12 G: 8 %

Gablers mandat har vært å vurdere en kompensasjonsløsning der de eldste kompenseres fullt ut,
mens yngre arbeidstakere kompenseres delvis. En modell for dette som er benyttet av flere
arbeidsgivere er å tidsbegrense utbetalingen til et gitt antall år.
Om kompensasjonsmodellen - tjenestepensjon
Modellen som foreslås her er følgende:




Det beregnes en årlig kompensasjon som vil gi 100 % kompensasjonsgrad ved utbetaling
fram til pensjonsalder.
Utbetalingen tidsbegrenses til 7, 10 eller 12 år. Dette betyr at det er kun ansatte som er 60, 57
eller 55 år eller eldre som oppnår 100 % kompensasjonsgrad.
Det settes en minste kompensasjonsgrad på 25 %

Gabler har fått i oppdrag å beregne kompensasjon basert på to ulike forutsetninger for utbetalingstid
av innskuddspensjon (til 77 år eller 82 år) og ulike forutsetninger for avkastning.
Figur 1 til Figur 3 viser kompensasjonsgrad avhengig av alder. Svært mange av de yngre
arbeidstakerne vil ikke tape på en overgang til innskuddspensjon. Senere i rapporten vises dette for
de enkelte arbeidstakerne for de ulike alternative forutsetningssettene.

Figur 1: Kompensasjonsgrad avhengig av alder. Kompensasjon opphører etter 7 år
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Figur 2: Kompensasjonsgrad avhengig av alder. Kompensasjon opphører etter 10 år

Figur 3: Kompensasjonsgrad avhengig av alder. Kompensasjon opphører etter 12 år

Tabell 1 oppsummerer nåverdi av all fremtidig kompensasjon avhengig av valgte forutsetninger. I
beregningene er det antatt at kompensasjonen tidsbegrenses til 7 år.

Utbetaling til 77 år
Forventet avkastning
Avkastning ned
Avkastning opp

1 800 000
2 000 000
1 000 000

Utbetaling til 82
10 700 000
11 900 000
7 100 000

Tabell 1: Beregnet kompensasjon. 100 % kompensasjonsgrad for ansatte med alder 60 år eller eldre.
Avtrappende kompensasjon for ansatte under 60 år.
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Utbetaling til 77 år
Forventet avkastning
Avkastning ned
Avkastning opp

Utbetaling til 82

2 400 000
2 600 000
1 300 000

14 700 000
16 300 000
9 800 000

Tabell 2: Beregnet kompensasjon. 100 % kompensasjonsgrad for ansatte med alder 57 år eller eldre.
Avtrappende kompensasjon for ansatte under 57 år

Utbetaling til 77 år
Forventet avkastning
Avkastning ned
Avkastning opp

Utbetaling til 82

2 600 000
3 000 000
1 400 000

17 100 000
19 000 000
11 200 000

Tabell 3: Beregnet kompensasjon. 100 % kompensasjonsgrad for ansatte med alder 55 år eller eldre.
Avtrappende kompensasjon for ansatte under 55 år

Beregningene tar ikke høyde for eventuell særalder eller AFP. Dette må løses separat ved en
driftspensjonsløsning eller andre alternative løsninger.

Kompensasjon som følge av 3-årsregelen
Ansatte som har vært medlem i en offentlig ordning i mindre enn 3 år før overgang til
innskuddspensjon vil ikke få oppsatt rett i pensjonskassen. Det vil derfor her være et spørsmål om
dette er noe som skal kompenseres for. Gabler ser at det generelt ikke kompenseres for dette i de
virksomhetene der dette er tilfellet. Bakgrunnen for dette er i hovedsak følgende:




Beregnet kompensasjon ved overgang til innskuddspensjon tar høyde for at denne gruppen
ansatte ikke får oppsatt rett.
De ansatte kan ha tjenestetid fra annen offentlig ordning og dermed uansett krav på oppsatt
rett.
De ansatte kan gå tilbake til en virksomhet med offentlig ordning på et senere tidspunkt og
dermed få krav på oppsatt rett.

Det som derimot er vanlig å kompensere for er den ansattes egenandel som er blitt trukket fra lønn i
ansettelsesperioden. Dette utbetales normalt som et engangsbeløp.
Offentlig AFP
AFP i offentlig sektor er en tariffestet ordning, og p.t. en førtidspensjonsordning som forutsetter hel
eller delvis fratreden fra stillingen. I perioden 62-65 år er AFP folketrygdberegnet, mens den i perioden
65-67 år på nærmere vilkår kan tjenestepensjonsberegnes - dersom dette gir et høyere resultat.
Driftspensjonsløsning
Dersom ansatte mister retten til offentlig AFP grunnet virksomhetsoverdragelse kan en løsning være å
kompensere dette helt eller delvis ved hjelp av en driftspensjon. Grunnet mulig endring av offentlig
AFP kan det i tilfelle være fornuftig ikke å beskrive driftspensjonsordningen i detalj, men ev. å referere
til at intensjonen er at vedkommende skal sikres samme årlig driftspensjon som han ville vært
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berettiget til dersom han fortsatt hadde vært omfattet av AFP-ordningen i offentlig sektor. Punkter i en
ev. slik driftspensjonsavtale kan da f.eks. være:





Driftspensjonen skal følge det til enhver tid gjeldende regelverk i AFP for offentlig sektor, og
ytes på samme vilkår og for samme tidsrom som denne.
Det kan gjerne også presiseres at retten til driftspensjon er betinget av at vedkommende på
uttakstidspunktet fortsatt er i et ansettelsesforhold som er en konsekvens av
virksomhetsoverdragelsen fra x til y, og at han ville ha fylt vilkårene for rett til offentlig AFP
dersom denne virksomhetsoverdragelsen ikke hadde funnet sted.
Det bør også vurderes å presisere at det ikke ytes kompensasjon for ev. tap i folketrygden
eller tjenestepensjonsordningen grunnet fratreden fra stillingen (dette fordi man i dagens AFPordning i offentlig sektor i en del tilfeller ikke vil tape fremtidig alderspensjon dersom man på
forhånd har full opptjening når man går av med AFP).

Dersom arbeidsgiver ønsker større forutsigbarhet, kan man selvfølgelig også tenke seg allerede på
avtaletidspunktet å definere en bestemt førtidspensjonsytelse ved et beløp beregnet ut i fra dagens
regler, og ev. på dagens vilkår. Det må jo i tilfelle fastsettes hvorledes de beregnede beløpene skal
reguleres frem til uttakstidspunktet. Ved dette alternativet er jo som sagt forutsigbarheten større for
begge parter, samtidig som begge også risikerer å få en dårligere eller dyrere avtale enn hva
resultatet hadde blitt ved å følge til enhver tid gjeldende regler i offentlige tjenestepensjonsordninger.
En driftspensjon som baserer seg på et bestemt ytelsesnivå må balanseføres som en forpliktelse i
bedriftens regnskap. I tillegg vil en driftspensjonsløsning kreve en administrativ løsning som må
vedlikeholdes over mange år.
Kompensasjonsmodell AFP
Et alternativ for å unngå balanseføring og lette den administrative oppfølgingen vil være å gi de
ansatte kompensasjon på samme måte som det som er foreslått for pensjon etter 67 år.
Gabler har på dette grunnlaget fått i oppdrag å beregne en kompensasjonsmodell for bortfall av
offentlig AFP som følge av virksomhetsoverdragelse. Det legges til grunn at ny virksomhet ikke har
AFP-ordning. Gablers mandat har vært å vurdere en kompensasjonsløsning der opptjent
pensjonsforpliktelse basert på 50 % uttaksgrad ved 62 utbetales til ansatte over 50 eller 55 år.
Modellen som foreslås her er følgende:




Ansatte som er 62 år eller eldre kompenseres 100 %
Det gis avtrappende kompensasjon for ansatte mellom 62 og hhv 50 eller 55 år
Det settes en minste kompensasjonsgrad på 25 %

Ansatte over 55 år vil ikke ha mulighet til å opptjene rettigheter i en privat AFP-ordning selv om disse
begynner å arbeide for en bedrift som tilbyr dette. Kompensasjonsløsningen vil dekke opp en del av
dette tapet. I tillegg vil det være mulighet for de ansatte å gå tilbake til en arbeidsgiver med offentlig
AFP. Regelverket for rettigheter til offentlig AFP gjør at de ansatte vil ha minimum 2 år på å tilpasse
seg dette.
Figur 4 og Figur 5 viser kompensasjonsgrad avhengig av alder.
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Figur 4: Kompensasjonsgrad avhengig av alder. Kompensasjon utbetales til ansatte over 50 år.

Figur 5: Kompensasjonsgrad avhengig av alder. Kompensasjon utbetales til ansatte over 55 år.

Tabell 4 oppsummerer nåverdi av all fremtidig kompensasjon avhengig av om alder 50 eller 55 år
benyttes.

Kompensasjon til ansatte over 50 år
Kompensasjon til ansatte over 55 år

Sum kompensasjon
5 456 624
3 745 993

Tabell 4: Beregnet kompensasjon. 100 % kompensasjonsgrad for ansatte med alder 62 år eller eldre.
Avtrappende kompensasjon for ansatte mellom 62 og hhv 50 eller 55 år.
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Hva har andre virksomheter gjort?
Hovedregelen ved en tvungen overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon har vært at det ikke
ytes kompensasjon til de ansatte. Et eksempel på en bedrift som har valgt en slik løsning er Gabler. I
de siste to årene har Gabler derimot sett at det er blitt mer vanlig å yte kompensasjon. En viktig årsak
til dette er at de bedriftene som ikke har gjort endringene tidligere har vært tilknyttet offentlig
tjenestepensjon eller private bedrifter med sterke ansatte-grupperinger.
I de tilfellene der ansatte har hatt forhandlingsrett på pensjon har det vært vanlig med et mandat om at
de ansatte beregningsmessig ikke skal tape på en overgang. Et eksempel her kan være NRK som
valgte en løsning med full kompensasjon.
I bank og forsikringsbransjen er bildet mer nyansert. DNB valgte en driftsbasert løsning med full
kompensasjon mens Storebrand valgte å kun utbetale kompensasjon i 5 år.
Gabler jobber nå med flere arbeidsgiverorganisasjoner og her ser det ut som om flere benytter en
løsning med 80 % kompensasjon over 3,5 år, men med en ekstra betingelse om at ingen skal få
lavere kompensasjonsgrad enn 25 %.
Innenfor IT-bransjen ser Gabler at det ofte ikke velges kompensasjonsordninger, men også her er det
noen virksomheter som har valgt å kompensere helt eller delvis.
Generelt ser vi at det er mer vanlig med kompensasjonsordninger i virksomheter som har en offentlig
ytelsesordning enn virksomheter med privat ytelsesordning.
Kompensasjonsordningene som foreslås i denne rapporten kan anses for å være gode sammenlignet
med det som tilbys i de fleste andre virksomheter. Det er som nevnt enkelte virksomheter som har
valgt å gi full kompensasjon, men for de virksomhetene som har valgt å avkorte kompensasjonen har
løsningene ofte vært dårligere enn det som foreslås her.
Ved full kompensasjon er hovedregelen at denne utbetales i tillegg til lønn hver måned eller som en
driftspensjon ved pensjoneringstidspunktet. Velges en løsning der det beregnes kompensasjon for en
tidsbegrenset periode er det vanlig at hele kompensasjonen utbetales som en engangssum eller over
en periode på to år. Ved en slik løsning vil det være flere som blir overkompensert som følge av at de
slutter i bedriften før utgangen av beregningsperioden. Her vil det derfor være et valg mellom nytten
av å få gjort opp kompensasjonsordningen og ulempen det medfører at enkelte ansatte blir
overkompensert.
De aller fleste overgangene skjer som følge av interne endringer i bedriften. I de tilfellene der
endringene skjer som følge av virksomhetsoverdragelse er Gablers erfaring at
kompensasjonsløsningene er dårligere enn når endringen skjer internt.
Usikkerhet knyttet til samlet nivå på kompensasjon
Ser vi bort i fra valg av forutsetninger som legges til grunn for beregningene er det normalt ingen
vesentlige usikkerhetsmomenter knyttet til samlet nivå på kompensasjon. For den enkelte ansatte kan
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informasjon om f.eks. tidligere opptjening i offentlige ytelsesordninger eller deltidsstillinger av
midlertidig art kunne få vesentlig innvirkning på kompensasjonen, men Gabler har ikke erfart at denne
typen informasjon påvirker samlet nivå på kompensasjonen vesentlig. Hovedgrunnen til dette er at
tilleggsinformasjon normalt slår både positivt og negativt ut for de ansatte. Dette gjelder spesielt
informasjon om tjenestetid fra andre offentlige ytelsesordninger.
Forventet årlig pensjon i dagens ytelsesordning
Dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning er underlagt et omfattende rammeverk. Et vesentlig
element i dette rammeverket er levealdersjusteringen som ble innført i 2011. Beregningen av fremtidig
levealdersjustering må baseres på prognoser for økning i levealder i befolkningen.
Figur 6 viser gjennomsnittlig forventet årlig pensjon, i prosent av pensjonsgrunnlag, avhengig av alder
i dag, for alle medlemmer i dagens pensjonsordninger. Figuren er basert på at medlemmene jobber til
alder 67 år. For medlemmer som er født før 1958 gjelder en individuell garanti som sikrer minimum 66
% av pensjonsgrunnlaget i pensjon ved full opptjening. For de andre årsklassene forventes det en
gradvis reduksjon som følge av økt levealder.

Figur 6: Forventet ytelsesnivå fra dagens pensjonsordning i prosent av pensjonsgrunnlag for Ruter. Heltidsansatte med full
opptjeningstid. Levealdersjustering basert på tall fra FNO

Sammenligning av ordninger
Ved en avvikling av dagens ytelsesordning finnes det to alternative tjenestepensjonsordninger som
kan etableres for de ansatte, innskuddsordning eller hybridordning. Denne rapporten omhandler i all
hovedsak en analyse av overgang til en innskuddsordning. Hybridordningen er ikke omtalt i denne
rapporten.
En ytelsesordning og en innskuddsordning er grunnleggende forskjellige pensjonsordninger. Gablers
utgangspunkt er en analyse av pensjonskapitalen ved uttaksalder for pensjon. Tankegangen er at lik
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pensjonskapital ved uttaksalder gir lik årlig pensjon. Beregningen av pensjonskapitalen i de ulike
pensjonsordningene er avhengig av ulike forutsetninger.
Pensjonskapitalen i ytelsesordningen er i hovedsak avhengig av følgende forutsetninger:
 Regulering av lønn fram til pensjonsalder
 Regulering av G fram til pensjonsalder
Pensjonskapitalen i innskuddsordningen er i hovedsak avhengig av følgende forutsetninger:
 Årlige innskudd fram til pensjonsalder
 Avkastningen på innskuddsmidlene fram til pensjonsalder.
Oppfatningen av forholdet mellom en ytelsesordning og en innskuddsordning er avhengig av hvordan
man fastsetter disse forutsetningene.
Analyse av overgang til innskuddsordning
I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i en innskuddsordning med følgende innskuddssatser:

Innskudd

Til 77

Til 82

0-1G

0

0

1 - 7,1 G

5

7

7,1 - 12 G

8

8

Tabell 5: Oversikt over innskuddssatser benyttet i analysene. Det er sett på to alternative forutsetninger for utbetaling av
innskuddspensjon

Basert på forutsetningene beskrevet tidligere i rapporten er pensjonskapital ved alder 67 beregnet for
følgende pensjonsordninger:




Dagens ytelsesordning
Oppsatt rett ved overgang til innskuddsordning
Innskuddsordning

Basert på antall år med utbetaling etter 67 år er kapitalen omgjort til årlig pensjon. Forventet endring i
årlig pensjon er definert som:
«Forventet endring» = «pensjon fra oppsatt rett» + «pensjon fra innskuddsordningen» - «pensjon fra
dagens ytelsesordning»
Er «forventet endring» et positivt tall betyr dette at den ansatte kommer forventningsmessig bedre ut
ved overgang til innskuddsordningen. Motsatt betyr et negativt tall at den ansatte kommer
forventningsmessig dårligere ut ved overgang til innskuddsordningen.
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Figur 7: Forventet endring i årlig pensjon ved overgang til en innskuddsordning

Resultatene viser at det er de yngre arbeidstakerne som forventningsmessig kommer bedre ut ved
overgang til innskuddspensjon. Hovedårsaken til at yngre kommer bedre ut er mange år med
innskudd og avkastning på innskuddskapitalen.
Individuelle konsekvenser
Figur 7 viser gjennomsnittlige effekter for hver aldersgruppe. Figur 8 og Figur 9 viser de individuelle
effektene basert de ulike utbetalingsprofilene. Som vi ser av figurene er trenden den samme som for
gjennomsnittet, men det er forskjeller mellom ansatte med samme alder. Hovedårsakene til dette er
forskjellig lønnsnivå og tjenestetid.

Figur 8: Forventet endring i årlig pensjon ved overgang til en innskuddsordning for hver enkelt ansatt ved utbetaling av innskudd
til 77 år.
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Figur 9: Forventet endring i årlig pensjon ved overgang til en innskuddsordning for hver enkelt ansatt ved utbetaling av
innskudd til 82 år.

Ved en tvungen overgang til innskuddspensjon velger mange arbeidsgivere å tilby kompensasjon til
de ansatte. Figur 10 og Figur 11 viser individuelle årlige kompensasjoner som er tilstrekkelig for at de
ansatte skal komme beregningsmessig like godt ut ved overgang til innskuddspensjon.

Figur 10: Beregnet årlig kompensasjon overgang til en innskuddsordning for hver enkelt ansatt ved utbetaling til 77.
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Figur 11: Beregnet årlig kompensasjon overgang til en innskuddsordning for hver enkelt ansatt ved utbetaling til 82.

Forslag til kompensasjonsmodell
Kompensasjonsmodellen er basert på sammenligninger av pensjonsformuer ved alder 67 år. Figur 12
viser en skisse over hvilke pensjonsformuer som inngår i beregningen av kompensasjon.

Figur 12: Kompensasjonsmodell

Metode for beregning av de ulike formuene
A. Dagens ytelsespensjonsordning
For å beregne forventet formue ved opptjeningsalder 67 år i dagens ytelsespensjonsordning
fremskrives pensjonsgrunnlag og G-beløp fram til den enkelte fyller 67 år. Deretter beregnes årlig
pensjonsytelse. Forventet formue beregnes som den forsikringstekniske avsetningen som ville vært
avsatt i pensjonskassen for å dekke denne pensjonsytelsen.
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B. Fripolise
For å beregne forventet formue ved alder 67 år på oppsatt rett fremskrives denne med G-regulering
fram til den enkelte fyller 67 år. Forventet formue beregnes som den forsikringstekniske avsetningen
som ville vært avsatt i pensjonskassen for å dekke denne oppsatte retten.
C. Innskuddspensjonsordningen
For å beregne forventet formue ved opptjeningsalder 67 år i innskuddspensjonsordningen summeres
de årlige innskuddene fram til alder 67 år. I tillegg beregnes en avkastning som tillegges
pensjonskapitalen årlig.
D. Redusert egenandel
For å beregne forventet formue ved alder 67 år summeres den årlige reduksjonen i egenandel fram til
pensjonsalder. I tillegg beregnes en avkastning som tillegges pensjonskapitalen årlig.
E. Manglende formue
Manglende formue beregnes som følgende:
E=A–B–C-D
Manglende formue = dagens ytelsespensjonsordning – fripolise – innskuddspensjonsordningen redusert egenandel

Størrelsen på den enkeltes individuelle kompensasjon




Årlig kompensasjon utgjør 100 % av full kompensasjon beregnet basert på ovennevnte
metode.
Kompensasjonen utbetales for maksimalt 7, 10 eller 12 år.
Det gis en tilleggs-kompensasjon dersom ikke samlet kompensasjon minst tilsvarer 25 % av
full kompensasjon beregnet frem til 67 år.

Skatt
Det vil være skatteforskjeller mellom det at bedriften betaler pensjonspremie i dagens ytelsesordning
og at bedriften utbetaler en kompensasjon som lønn.
Innbetales det til en tjenestepensjonsordning vil beløpet være skattefritt. Den ansatte må derimot
betale skatt på utbetalingene når denne er blitt pensjonist. Det er ingen skatt på avkastning.
Utbetales det en kompensasjons til den ansatte, vil hele beløpet komme til beskatning i dag. Beløpet
som spares vil derfor være etter skatt. Utbetalingene når den ansatte er blitt pensjonist vil derimot
være uten skattetrekk. Avkastning beskattes på vanlig måte. Det finnes spareløsninger der det ikke
skattes av avkastning underveis, men først når pengene utbetales.
Forskjellen i skattebelastning vil derfor være lik forskjellen i skatt på lønn og skatt som pensjonist. For
mange vil denne forskjellen utgjøre ca. 3 %. For ansatte med høy lønn kan forskjellen være inntil 10
%. I tillegg kommer forskjellen i skatt på avkastning. Det altså en skatteforskjell mellom de ulike
løsningene, men denne er ikke så stor som man i utgangspunktet kunne anta.
I de aller fleste prosessene Gabler har vært involvert i, er det ikke blitt kompensert for skatteforskjeller.
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Forutsetninger for beregningene
I de følgende avsnittene finnes en oppsummering av de forutsetningene som er benyttet for
beregningene.

Avkastning
FNO har etablert en bransjestandard for hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for avkastning i
innskuddspensjonsordninger. Sist oppdaterte FNO-forutsetninger er fra juni 2015 og Gabler har derfor
valgt å legge avkastningene lavere som følge av endringene i rentemarkedet etter dette tidspunktet.
Tabell 6 viser forutsetningene for avkastning som er benyttet.
Aktivaklasser

Forventet avkastning

Avkastning ned

Avkastning opp

Aksjer

6,5 %

5,5 %

7,5 %

Obligasjoner

1,5 %

1,0 %

2,0 %

Tabell 6: Forventet avkastning benyttet i beregningene

Allokering
I en innskuddsordning vil den enkelte ansatte bestemme sin egen allokering av kapitalen mellom de
ulike tilgjengelige aktivaklassene. Erfaringsmessig har de fleste ansatte blitt værende i den
oppstartsprofilen som de er blitt plassert i ved etablering av ordningen. Figur 13 viser aktivaallokeringen som er benyttet i beregningene.

Figur 13: Aktiva-allokering benyttet i beregningene

Lønn og G-regulering
Følgende forutsetninger for lønn og G er benyttet.
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Variabel

NRS

Lønnsregulering

2,50%

G-regulering

2,50%

Dødelighet
Dagens ytelsesordning utbetales livsvarig. En viktig forutsetning når man sammenligner en
ytelsesordning med en innskuddsordning er hvor lenge de ansatte forventes å leve etter uttak av
pensjon. FNO har utarbeidet en tariff for dødelighet benevnt K2013. Ut fra
dødelighetssannsynlighetene som ligger i K2013 beregnes forventet gjenstående levetid på
uttakstidspunktet.
I beregningene er K2013 benyttet samt utbetaling til 77 og 82 år.

Levealdersjustering
Pensjonene til den enkelte ansatte vil bli levealdersjustert med utgangspunkt i forventet gjenstående
levetid beregnet på det tidspunktet den ansatte fyller 62 år. Hva den faktiske levealdersjusteringen vil
være når den enkelte en gang i fremtiden fyller 62 år er usikkert.
I pensjonsmarkedet benyttes pr i dag to ulike prognoser for levealdersjustering. NAV publiserer årlig
prognoser for levealdersjustering av folketrygden. I tillegg har FNO publisert egne tall for fremtidig
levealdersjustering som benyttes av flere markedsaktører, deriblant KLP. Det er til dels store
forskjeller mellom hva man kan forvente i pensjon fra dagens ytelsesordning ved å benytte de ulike
prognosene for levealdersjustering.
I beregningene er levealdersjustering etter FNO benyttet.

Oppsummering av forutsetninger
Variabel

Forutsetning

Lønnsregulering

2,50 %

G-regulering

2,50 %

Diskonteringsrente

2,70 %

Dødelighet

K2013

Levealdersjustering

FNO

Avkastning Aksjer

6,50 %

Avkastning Obligasjoner

1,50 %

Tabell 7: Oppsummering av forutsetninger

Uttaksalder av pensjon
Analysene er basert på uttak av pensjon ved fylte 67 år. Særaldersgrenser er holdt utenfor analysene.
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
I saken redegjøres det for dialog med Helse Sør-Øst RHF om forslag til innovasjonsplan for
Sykehuspartner HF, og hvilke endringer som er gjort i planen som følge av dette.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar de reviderte prioriteringskriteriene til
etterretning og revidert innovasjonsplan til orientering.
2. Faktabeskrivelse
Forslag til innovasjonsplan 2016-2017
Styret behandlet i styremøte 27. april, sak 024-2016 forslag til innovasjonsplan for 2016.
Styret tok forslag til plan til orientering. Innovasjon var også tema på styreseminaret i vår.
Styret ba administrasjonen avstemme forslag til innovasjonsplan med Helse Sør-Øst RHF.
Det har vært en dialog med Helse Sør-Øst RHF om planens innhold. Helse Sør-Øst RHF
sine innspill er oppsummert i notat av 28. august i år. Notatet følger vedlagt saken. I
etterkant av dette er det gjennomført et arbeidsmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF for å gjennomgå innspillene til innovasjonsplanen.
Sykehuspartner ble av Helse Sør-Øst RHF i brev av 29. juni i år, bedt om å bidra inn i
innovasjonsprosjektet Medicloud. Dette skal gi erfaringer som skal danne grunnlag for
vurdering av hvordan Medicloud skal brukes fremover. Dette arbeidet påvirker
innovasjonsplanen. Innovasjonsplanen er oppdatert i henhold til innspillene fra Helse SørØst RHF og arbeidet med Medicloud. Oppdatert innovasjonsplan er vedlagt.
Innovasjonsstøtte til helseforetakene i 2016
Helse Sør-Øst RHF ønsket følgende justeringer til prioriteringskriteriene:
- Henvisning til besluttet målbilde for lettvekts-IKT i Helse Sør-Øst bør tydeliggjøres
i planen.
- De prosjekter som tildeles strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler skal
inngå som prioriterte aktiviteter i innovasjonsplanen.
- Kriterium 1 kan omformuleres til: «utvikler kjernevirksomheten i helseforetakene».
Dette gir følgende reviderte prioriteringskriterier som samlet sett legges til grunn for
Sykehuspartner HFs valg av innovasjonsprosjekter:
1. Utvikler kjernevirksomheten i helseforetakene
2. Kan resultere i at sykehusene får nye eller vesentlig endrede krav til hvordan IKT
(tjenester og infrastruktur) anvendes i og rundt spesialisthelsetjenesten
3. Bidrar til å posisjonere Sykehuspartner HF i retning av ambisjonene i målbilde 2020
4. Helseforetakene investerer betydelige ressurser i
5. Kan gi raske resultater og effekter
6. Understøtter besluttet målbilde for lettvekts-IKT i Helse Sør-Øst
7. Tildeles strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF
I 2016, men med konsekvenser også for 2017, betyr dette at Sykehuspartner HF går inn
som partner og støttespiller i tre, store helsefortaksinitierte prosjekter (Bigmed, C3 og I4H),
at vi bidrar inn i arbeidet med Medicloud, at vi understøtter prosjekter som får tildelt Helse
Sør-Øst RHF strategiske og brukerdrevne innovasjonsmidler, og at vi understøtter målbildet
i foretaksgruppen på lettvekts-IKT. For en mer detaljert beskrivelse henvises til vedlagte,
reviderte innovasjonsplan.
Behov og kapabilitet
Innovasjonsstøtte fra Sykehuspartner HF er sterkt ønsket av foretakene og fra Helse SørØst RHF. For at Sykehuspartner HF skal kunne prioritere dette må det arbeides videre med
å sikre at ressursbruken finner sin plass i oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF til
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Sykehuspartner HF. Det siste året har det vært en markant økning i behovet for slik
innovasjonsstøtte i foretaksgruppen, blant annet grunnet tilgang på flere hundre millioner
kroner i friske forskningsmidler fra Forskningsrådet, tildelt til ulike initiativer på helse-IKT i
foretaksgruppen. Samtidig har behovet for understøttelse av lettvekts-IKT økt, blant annet
på grunn av vellykkede utprøvinger på lettvekts-IKT tjenester innen mobilitet ved Sykehuset
Østfold HF og til rehabilitering på Sunnaas sykehus HF. Alle disse initiativene trenger
bistand fra Sykehuspartner HF, i særdeleshet for at klinikkene skal kunne ta i bruk
vellykkede resultater fra disse innovasjonsprosjektene. Dette har Helse Sør-Øst RHF påpekt
for Sykehuspartner HF i beskrivelsen av prosjektet Medicloud, hvor Sykehuspartner HF bes
om å vinne erfaringer nettopp på denne problemstillingen.
I sum er etterspørselen betydelig større enn Sykehuspartner HFs leveransekraft på
innovasjon. Sykehuspartner HF må derfor fokusere på noen avgrensede områder i forhold til
å understøtte sykehusenes initiativer. I 2016 og inn i 2017 vil vår hovedprioritet være å
bygge opp leveransekraft på plattforms- og integrasjonstjenester for å understøtte
personalisert medisin, pasientsentriske tjenester og lettvekts-IKT i regionen.
Sykehuspartner HF må også prioritere å bygge opp en funksjon som kan betjene prosjekter
som søker og får tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF.
For å bygge opp kapabiliteter på å understøtte fremtidig pasientbehandling på disse
områdene må Sykehuspartner HF bruke tid på å forstå de nye behovene i sykehusene og
hvilke følger disse får for våre tjenesteleveranser til sykehusdriften i fremtiden. Bevegelsene,
både i markedet, på politisk hold, og i sykehusene, er så store i disse retningene at
Sykehuspartner HF ikke kan vente på at sykehusene har utformet ferdige bestillinger som
Sykehuspartner HF skal utføre. Sykehuspartner HF må aktivt ta del i problemløsningen som
en partner og rådgiver sammen med sykehusene for å være forberedt når slike
tjenesteleveranser skal settes inn i sykehusdriften. I 2016 og inn i 2017 gjør vi dette ved å
prioritere BIGMED, C3, I4H, Medicloud og de prosjektene som Helse Sør-Øst RHF tildeler
innovasjonsmidler.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Det er stor innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen og mange av initiativene inkluderer
teknologiske løsninger og har dermed behov for den kompetansen som Sykehuspartner HFs
medarbeidere er i besittelse av. Rollen til Sykehuspartner HF i foretaksgruppen er blant
annet å være teknologiske rådgivere for de andre foretakene. Hvis Sykehuspartner HF ikke
deltar i slike initiativ fra starten av, vil helseforetakene finne denne kompetanse ute i
markedet. Hvis innovasjonsinitiativene skal integreres i allerede eksisterende teknologiske
løsninger i foretaksgruppen, så er det Sykehuspartner HFs rolle å drifte og forvalte disse
løsningene. For å etablere gode driftsløsninger er det viktig at Sykehuspartner HF er med
som premissgiver så tidlig som mulig. Administrerende direktør er av den formening at det er
viktig for Helse Sør-Øst sitt innovasjonsarbeid at Sykehuspartner HF har kapasitet til å støtte
de innovasjonsinitiativ som faller innenfor kriteriene nevnt tidligere i saken. Helse Sør-Øst
har satt fokus på lettvekts-IKT ved å etablere et eget målbilde for dette. Administrerende
direktør mener at Sykehuspartner HF har den rette kompetansen til å bistå i dette arbeidet
og at Sykehuspartner HFs bidrag i dette arbeidet er av høy viktighet for å lykkes med
satsningen.
Formålet med innovasjonsplanen var å klargjøre kriterier for hvilke initiativ som skulle
prioriteres, og som redegjort for i saken er kriteriene nå forankret med Helse Sør-Øst RHF.
Alle initiativene som får støtte fra Sykehuspartner HF i henhold til foreliggende
innovasjonsplan, planlegger en vesentlig aktivitetsøkning i 2017. For å svare ut denne
behovsøkningen, er det nødvendig med både en kapasitetsøkning og påfyll av ny type
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kompetanse og kunnskap. Kapasitetsøkningen må foretas gjennom omdisponering, evt.
nyrekruttering. Kompetansebygging vil ut over evt. nyrekruttering skje gjennom arbeidet og
rollen som partner i initiativene. Dersom Sykehuspartner HF skal levere med nåværende
kapasitet og kompetanse, vil det være nødvendig å redusere innovasjonsstøtten fra
Sykehuspartner HF til kun å omfatte lettvekts-IKT (gjennom bl.a. Medicloud) og C3. De
øvrige prosjektene har nå behov for annen kapasitet og kompetanse enn den nåværende i
Sykehuspartner HF sin innovasjonsstøtte.
Sykehuspartner HF har i sitt målbilde tre fokusområder:
• Leveransekraft
• Verdi for kunde
• Best på helseteknologi
Denne innovasjonsplanen støtter spesielt «Best på helseteknologi», men ettersom bistand
fra Sykehuspartner HF er meget etterspurt hos kundene, så understøtter også planen
fokusområdet «verdi for kunden». Administrerende direktør mener at Sykehuspartner HF
bør ha kapasitet til å bidra i disse initiativene og ønsker dette synliggjort i
oppdragsdokumentet for 2017. Den teknologiske utviklingen går meget raskt og utnyttelse
av teknologi innenfor helsevesenet står ved et paradigmeskifte. Paradigmeskiftet forklares
av behovet for kognitive analyser med krav om stor analysekapasitet, mulighet for
behandling utenfor sykehusene ved bruk av «the internet of things» og behovet for rett
informasjon på rett sted til rett tid uavhengig av kanal for klinikerne, samtidig som pasientens
behov for tilgang til informasjon om seg selv og sin journal er fullt mulig å møte med dagens
teknologi. Denne utviklingen har startet og er sannsynligvis ikke reversibel. Administrerende
direktør understreker behovet for tilgjengeliggjøring av kapasitet til innovasjonsarbeid i 2017.
Administrerende direktør avventer styrets innspill på denne saken før endelig budsjett for
innovasjon utarbeides.

Vedlegg:
Revidert innovasjonsplan 2016-2017
HSØ RHF vurdering av innovasjonsplan SP
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Innovasjonsplan 2016-2017
Bakgrunn og forutsetninger
Formålet med innovasjonsplanen er å identifisere innovasjonsinitiativer i foretakene og legge
grunnlaget for prioritering av støtte til disse. Planen skal bidra til en klargjøring av behovene,
hvordan disse skal støttes og til at vi bygger kompetanse og kapasitet til å levere på
fremtidig behov.
En slik kundeorientert tilnærming til innovasjon skaper verdi for kundene ved å understøtte
etablerte FoU-prosjekter på sykehusene, og ved å bringe frem et nettverk av
teknologiressurser til dem. Planen bidrar til å legge grunnlag for fremtidig tjenesteutvikling og
understøtter målbildet for Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF søker primært å bidra i
tidlig fase, og på områder hvor eksisterende prosjekter og programmer innenfor “Digital
fornying” ikke har sitt hovedfokus.
I 2016 og 2017 vil Sykehuspartner HF prioritere fire store prosjekter; Senter for fremtidig
helse (C3) ved Oslo Universitetssykehus HF, BIGMED (Intervensjonssenteret) ved Oslo
Universitetssykehus HF, I4H (videreføring av Home2Health og United4Health) ved
Sørlandet sykehus HF/Universitetet i Agder og Medicloud. I tillegg vil Sykehuspartner HF
understøtte prosjekter som tildeles strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler fra Helse
Sør-Øst RHF etter nærmere bestemte kriterier. En slik innretning innebærer et sterkt fokus
på å bidra med standardiserte plattforms- og integrasjonstjenester på områdene
personalisert medisin og pasientsentriske tjenester. Sykehuspartner HF skal være
fremoverlent og på tilbudssiden i disse prosjektene.
Sykehuspartner HF vil derfor etablere en rolle hvor prosjektene som søker
innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan henvende seg, samt et «virtuelt team»/en
nettverksorganisasjon for å betjene de prioriterte prosjektene. Rammene for Sykehuspartner
HFs innovasjonsstøtte, inkludert hvordan Sykehuspartner HF kan understøtte prosjekter
som tildeles innovasjonsmidler, settes av Sykehuspartners ledelse i tråd med oppdraget fra
Helse Sør-Øst RHF. Gjennom en slik innretning vil det bli enklere for sykehusenes
prosjekter å komme i dialog med Sykehuspartner HF i tidlig fase. Samtidig bidrar det til at
Sykehuspartner HF bygger opp en tverrfaglig kapasitet og ferdighet til å forstå og levere på
de unike kravene disse innovasjonsprosjektene stiller til IKT-anvendelsen på sykehusene, ut
mot pasientene, mot primærhelsetjenesten og mot leverandørmarkedet.
I 2016 og 2017 betyr dette en kunnskapsoppbygging på sykehusnære behov som er tett
relatert til Sykehuspartner HFs eksisterende kjernekompetanse innen sikker og stabil drift.
Det vil bli etablert team med medlemmer fra ulike fagområder i Sykehuspartner HF, spesielt
for å lede og gjennomføre Sykehuspartner HFs leveranser innen plattforms- og
integrasjonstjenester for å få data ut av de kliniske systemene. Det er særlig viktig å ha
tilgang til ressurser innen virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, systemintegrasjon,
pasientjournal/DIPS, prosjektledelse og risiko- og sårbarhetsanalyser. Sykehuspartner HF
må prioritere sikker og stabil drift, infrastrukturmodernisering og transformasjon og transisjon
foran innovasjon i perioden så det kan bli utfordrende å få tilgang på ressurser innenfor noen
områder.
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Strategisk forankring av innovasjonsplanen
Innovasjonsplanen er forankret i de tre fokusområdene leveransekraft – verdi for kunden –
best på helseteknologi - som tar Sykehuspartner i retning av visjonen; en partner for
helsetjenester i utvikling. Tilnærmingen til innovasjon er kundeorientert; formålet med
innovasjonsarbeidet i Sykehuspartner er at det skal understøtte sykehusenes
innovasjonsinitiativer. Sykehuspartner HF skal øke forståelsen for sykehusenes behov, samt
bygge kompetanse og kapasitet til å levere på fremtidig behov.
Det er mye lovpålagt FoU-aktivitet på sykehusene for å bedre diagnostisering, forebygging,
behandling, oppfølging av, og informasjon til pasientene, forankret bl.a. i HelseOmsorg21.
Sykehuspartner blir bedt om å bistå i en rekke av disse initiativene.
Standardisering og regionalisering er kjernen i regionens IT-strategi og førende for vår
innretning av støtten til sykehusenes innovasjonsaktiviteter. Standardisering og
regionalisering er også fellesnevner i innovasjonsinitiativene som bistås i 2016 og 2017;
behovet for industristandard plattformtjenester og behovet for integrasjonstjenester som kan
levere informasjon til forskning og pasientbehandling fra en rekke ulike informasjonskilder.
Spesielt har klinikerne behov for å koble informasjon fra ulike kilder for å diagnostisere og
behandle pasientene bedre. Noe slik informasjon ligger i sykehusinterne systemer, for
eksempel den elektroniske pasientjournalen og det pasientadministrative systemet
(EPJ/PAS), i Røntgeninformasjonssystemet og bildearkiv- og kommunikasjonssystemet
(RIS/PACS), fra elektronisk kurve og medikasjon (Metavision). Annen slik informasjon
befinner seg utenfor sykehusene i eksterne informasjonskilder f eksempel gendata,
forskningslitteratur, medisinske retningslinjer, sensorer, mobile enheter.
Helse Sør-Øst RHF har i tillegg iverksatt et målarbeid på lettvekts-IKT for å vurdere hvordan
teknologi kan betjene nye brukerbehov uten i for stor grad å øke risikoen i standardisering
og konsolideringsarbeidet. I målbildet beskrives Lettvekts-IKT slik:
“Lettvekts-IKT er en brukerfokusert måte å tenke IKT på1. Dette betyr at behov og
muligheter fra brukernes perspektiv danner utgangspunktet for nye tjenester. Lettvekts-IKT
handler om raskt og effektivt å kunne utvikle eller ta i bruk brukertilpasset funksjonalitet når
behov endres eller nye behov oppstår. Å etablere lettvekts-IKT omfavner både teknologi,
prosesser og organisering.
Lettvekts-IKT er helt avhengig av tungvekts-IKT for å være nyttig. Det sentralt å understreke
avhengigheten mellom de to regimene. For at regionen skal kunne nyttiggjøre seg lettvektsIKT teknologi og tjenester, så må det finnes tjenester på tungvekts-IKT som gjør det mulig å
ta de nye lettvekts-tjenestene i bruk i sykehusene.”
Industristandard plattformtjenester og integrasjonstjenester utgjør sammen med
innovasjonsrådgivning og bedre behovsforståelse kjernen i innovasjonsbistanden fra
Sykehuspartner i 2016 og 2017. Sykehuspartner har derfor spesielt behov for å bygge opp
leveransekapasitet på disse fire områdene for å betjene innovasjonsinitiativene som ber om
støtte i 2016 og 2017.
Innovasjonsplan 2016-2017 – Kriterier som underbygger den strategiske forankringen
Sykehuspartner HF skal ta en aktiv og fremoverlent rolle i noen utvalgte initiativer
sykehusene har initiert. Samtidig er det nødvendig med en begrenset og fokusert satsning
på å understøtte sykehusenes innovasjonsinitiativer, siden sikker og stabil drift er
hovedprioritet i Sykehuspartner HF.
1

Se eksempelvis: Bygstad, Bendik, "The Coming of Lightweight IT" (2015). ECIS 2015 Completed Research
Papers. Paper 22.
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Kriteriene nedenfor legges til grunn etter vurderinger gjennomført i styret og sammen med
Helse Sør- Øst RHF. Kriteriene skal hjelpe til å velge initiativer som skal prioriteres, innenfor
de rammene som settes for Sykehuspartner HFs innovasjonsstøtte. Det skal på årlig basis
prioritere støtte til innovasjonsinitiativer som i størst grad:
1. utvikler kjernevirksomheten i helseforetakene
2. kan resultere i at sykehusene får nye eller vesentlig endrede krav til hvordan IKT
(tjenester og infrastruktur) anvendes i og rundt spesialisthelsetjenesten
3. bidrar til å posisjonere Sykehuspartner HF i retning av ambisjonene i målbilde 2020
4. helseforetakene investerer betydelige ressurser i
5. kan gi raske resultater og effekter
6. understøtter besluttet målbilde for lettvekts-IKT i Helse Sør-Øst
7. tildeles strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF
Prosjekter og initiativer som støttes i innovasjonsplan 2016-2017
Prioriteringskriteriene og dialog med sykehusene og Helse Sør-Øst RHF har resultert i at
Sykehuspartner HF skal yte bistand innenfor tre områder i foretaksgruppen i 2016-2017. For
det første skal det gis bistand til tre store innovasjonssatsninger ved sykehusene; C3 og
BIGMED (Oslo Universitetssykehus HF) og I4H (videreføringen Home2Health og
United4Health, Sørlandet sykehus HF/Universitetet i Agder). For det andre skal det leveres
bistand til regionens arbeid med lettvekts-IKT gjennom å støtte prosjektet Medicloud,.
Medicloud-prosjektet kan utgjøre et standardisert plattformtjenestetilbud til lettvekts-IKT
initiativer i regionen. For det tredje skal Sykehuspartner HF bistå prosjekter som får tildelt
strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF etter nærmere
bestemte kriterier.
Ambisjonene for C3 er å bygge helsetjenestene, inkludert IKT, rundt pasienten. Et mål er at
20 prosent av kronikerne skal få behandling hjemme innen utløpet av åtteårsperioden
senteret skal være aktivt.
Ambisjonene i BIGMED er å utvikle personalisert medisin. Utgangspunktet er bedre
diagnostisering gjennom gensekvensiering og fritekstsøk i pasientjournaler og kobling til
behandlingsprosedyrer i forskningslitteraturen. I prosjektet starter en med fire sykdomsforløp
(lungekreft, tarmkreft, medfødte hjertefeil og alvorlige genetiske lidelser). Ambisjonen er å
utvikle en plattform for 100, 200 og 300 slike sykdomsforløp.
Ambisjonene for I4H er å etablere en klyngesatsning på Sørlandet som jobber med å
forbedre behandlingstilbudet til pasienter med multimorbide og psykiatriske lidelser. For
disse pasientgruppene er det spesielt krevende å oppsøke sykehusene for behandling og
oppfølging. I forløperen til I4H, United4Health, har en f.eks. utviklet
hjemmebehandlingstjenester for KOLS-pasienter. Slike tjenester vil en nå videreutvikle og ta
i bruk på flere områder.
Prioriteringen for 2016 og 2017 er dermed i hovedsak å støtte områdene personalisert
medisin og pasientsentriske tjenester. Det er på disse områdene etterspørselen har vært
sterkest fra sykehusene. Fremover kan det også være aktuelt å bidra på andre områder,
eksempelvis innen pasientenes selvbetjeningsløsninger, logistikk/pasientflyt,
pasientovervåkning/kurve, telemedisin, mv. På noen av disse områdene gjennomføres det
imidlertid nasjonale og regionale løp (helsenorge.no og Min Journal i regionen), på andre
områder bidrar Sykehuspartner HF allerede gjennom ordinær linje og/eller i prosjekter
(elektronisk kurve og logistikkløsning Sykehuset Østfold HF). Etterspørselen etter
innovasjonsbistand er dermed ikke like stor her.
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Det er ikke unaturlig at hovedvekten i innovasjonsbistanden i 2016 og 2017 er knyttet til tre
forskningstunge initiativer. Forskningsrådet har etablert store nye satsningsområder, hvor de
har finansiert forskningsdrevne innovasjonsprosjekter på anvendelse av IKT på
helseområdet (SFI, Fyrtårn, IKTPluss og HelseVEL er eksempler på slike
finansieringsordninger). Her har sykehusene i Helse Sør-Øst truffet godt i å posisjonere
sterke innovasjonsprosjekter innen områdene personalisert medisin (BIGMED) og
pasientsentriske tjenester (C3 og I4H). Til sammen har disse finansieringsordningene bidratt
med over 200 millioner kroner i støtte til helse og IKT-forskning på disse initiativene. Dermed
øker også sykehusenes etterspørsel etter innovasjonsbistand fra Sykehuspartner HF.
BIGMED, C3 og I4H skal alle utvikle løsninger som kobler tjenester, ressurser og brukere på
nye måter. BIGMED skal koble informasjon som ikke har vært koblet før, eksempelvis en
pasients genetiske data og pasientjournal med forskningslitteratur og legemiddeldatabaser.
C3 og I4H skal koble både informasjonskilder og brukere, eksempelvis pasienter,
kommunehelsetjeneste og leger ved sykehusene. Uten teknologitjenester som understøtter
disse koblingene stopper prosjektene opp. Derfor etterspør sykehusene en standardisert og
sikker plattformtjeneste, hvor sykehusene kan utvikle tjenester, koble brukere og få tilgang til
standardiserte integrasjonstjenester hvor informasjon kan kobles mellom sykehusinterne
systemer og eksterne informasjonskilder på en sikker måte. Disse tre initiativene har alle
etablert faste fora med pasienter og pasientorganisasjoner. Sykehuspartner HF er invitert
inn i disse foraene, og vil gjennom det få kunnskap og forståelse for pasientenes behov.
Sykehuspartner HF er i en unik posisjon til å betjene disse behovene. Sykehuspartner HF
har et vedtatt eneansvar til å drifte og forvalte applikasjoner og IT infrastruktur i sykehusene i
regionen. En viktig forutsetning for disse innovasjonsinitiativene er at de får tilgang til
informasjon som ligger i sykehussystemene. En annen viktig forutsetning er at det leveres
en moderne plattformteknologi («cloud»), som ikke er tilgjengelig i dagens IT infrastruktur i
regionen, slik at sykehusene får tilgang på nødvendig ekstern informasjon. I tillegg må
eksterne brukere (ofte pasienter) få tilgang på sykehusenes informasjonsressurser.
Gjennom prosjektet Medicloud skal Sykehuspartner HF svare ut etterspørselen etter
tjenesteleveranser på en slik plattformteknologi. Medicloud gir sykehusene tilgang til en test
og utprøvingsarena for å raskt kunne prøve ut nye teknologiske løsninger, samt å bidra til at
det utvikles et økosystem av innovatører rundt helseforetakenes behov. I perioden frem mot
1.4.2017 har Helse Sør-Øst RHF i tillegg bedt Sykehuspartner HF vinne erfaringer på
integrasjon av ”lettvekts-IKT” (Medicloud) mot ”tungvekts-IKT” (sykehusenes interne
driftsmiljø). Det skal undersøkes om Medicloud kan tilbys til flere innovasjonsinitiativer i
foretaksgruppen som ønsker å ta i bruk resultatene de skaper. Eksempelvis etterspørres
Medicloud inn i Kinect-prosjektet (Sykehuset Østfold HF), Telemedisinsk plattform Agder
(Sykehuset Sørlandet HF), GTI web (Martina Hansen Hospital) og flere initiativer innen
lettvekts-IKT på Oslo Universitetssykehus HF, for å nevne noen. En sentral del av arbeidet
rundt Medicloud handler om å utvikle standardiserte integrasjonstjenester/API’er mot de
store produksjonssystemene som EPJ/PAS, Kurve, Pleie- og omsorgssystemer, Medisinskteknisk utstyr (MTU), app-teknologi mv. Slik kan Medicloud fremstå som en tydelig plattform
for «lettvekts-IKT» i regionen.
Gjennom Medicloud-satsningen har Sykehuspartner HF muligheten til å realisere noen
”quick wins”. Først og fremst gjennom å etablere Medicloud som en tjenesteleveranse
samtlige sykehus kan gjøre bruk av. Både på BIGMED, i C3 og i I4H vil tilgangen på
Medicloud høsten 2016 bli oppfattet som en ”quick win”. Dernest gjennom å prioritere
implementering av hhv. Kinect-løsningen ved Sykehuset Østfold og Telemedisinsk Plattform
Agder (TELMA, en nødvendig infrastrukturleveranse for videreføringen av H2H/U4H). Disse
vil kunne gi hurtige og synlige effekter for sykehusene.
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Sykehuspartner HF kan bekle en tydeligere rolle mellom sykehusene og industriaktørene, og
utvikle sine ferdigheter i å lede kontrakts- og allianserelasjoner. Sistnevnte er godt tilpasset
Sykehuspartner HF sin rolle som profesjonell oppfølger av store leverandører, som
oppbygging av kontraktledelse/SIAM i oppfølging av ekstern partner på infrastrukturområdet.
Dette er tett beslektet til Sykehuspartner HFs eksisterende kjernevirksomhet, selv om
teknologianvendelsen i enkelte tilfeller er ny.
Kapabilitetsoppbygging – ramme for kapasitet i 2016 og 2017
For å være i stand til å understøtte de tre utvalgte innovasjonsinitiativene, er det nødvendig
å allokere flere årsverk samlet til denne satsningen i 2016 og 2017. Sykehuspartner HF
bruker i dag fire årsverk (virksomhetsarkitekter og innovasjonsrådgivere) for å understøtte
de så langt prioriterte initiativene. Det er nå behov for å etablere en rolle som spesielt tar seg
av kundekontakten med prosjekter i tidlig fase, og som kan ha dialog og planlegging
sammen med prosjekter som søker innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Videre er det
behov for ytterligere ressurser innen virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur,
systemintegrasjon, pasientjournal, prosjektledelse og risiko- og sårbarhetsanalyser. En
større ressursallokering er nødvendig for å bygge et tilstrekkelig robust fagmiljø, og for å
sikre anvendelsen av disse kapabilitetene inn i Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon. I
2017 vil det være behov for rundt 11-12 årsverk for å betjene innovasjonsinitiativene, en
økning på 6-7 årsverk fra utgangen av 2016. Kapabilitetsoppbyggingen som gjøres ved å
jobbe i disse initiativene vil komme hele Helse Sør-Øst til gode i tiden fremover.
De utvalgte innovasjonsinitiativene har knyttet til seg en rekke partnere som bringer ulike
kunnskaper og ferdigheter inn mot disse initiativene, og dermed gir gode muligheter for
kapabilitetsoppbygging i Sykehuspartner HF. Det er betydelige kunnskapsmessige synergier
mellom initiativene, samtidig som hvert av dem gir Sykehuspartner HF tilgang på unike og
verdifulle ressurser. Innsikt i de enkelte sykdomsforløpene gir oss en forståelse for
sykehusenes forretningsmessige behov, og Sykehuspartners rolle er å forstå hvordan
teknologi kan anvendes for å forbedre sykehusenes verdiskaping. For Sykehuspartner HF
betyr dette å integrere innsikt i forretningsmessige og kliniske behov med teknologikunnskap
og nye arbeidsformer. Nedenfor er det skissert noen kapabiliteter som kan bygges gjennom
å delta i de foreslåtte initiativene. I sum gir dette Sykehuspartner HF bedre evne til å forstå
kundenes behov.
IVS
Forståelse for kliniske
behov
- Personifisert
kreftbehandling
- Hjertesykdommer
- Alvorlige
genmutasjoner

Teknologikunnskap
- Cognitive computing
- Gensekvensiering
- Tungregning
- Lagring/big data
- API-utvikling
- Arkitektur for
avanserte kliniske
tjenesteleveranser

C3
Forståelse for kliniske behov
- Kroniske lidelser
- Psykiatriske lidelser
- Akuttmedisinsk
behandling
- Samarbeid
spesialistprimærhelsetjeneste
- IT som muliggjør mer
kostnadseffektive
helsetjenester
Teknologikunnskap
- “Internet of things”
- Hjemmedevicer,
mobile devicer
- Systemintegrasjon
mot kommunenes
IKTtjenester/systemer
- Arkitektur for
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I4H
Forståelse for kliniske behov
- Mental helse
- Kroniske lidelser
- Eldreomsorg
- Samarbeid spesialistprimærhelsetjeneste

Teknologikunnskap
- “Internet of things”
- Telemedisin
- Sensorer
- Helseinnovasjonslab
- Arkitektur for avanserte
kliniske
tjenesteleveranser

Arbeidsform:
- Sikkerhet og
personvern
- Pilotering
- Problemløsning
sammen med
kundene
- Allianseledelse
- Service Integration
and management
(SIAM)

avanserte kliniske
tjenesteleveranser
Arbeidsform:
- Brukerinvolvering
- Pilotering
- Problemløsning
sammen med
kundene
- “Lean launchpad”
oppstartsmetodikk
- Allianseledelse

Arbeidsform:
- Pasientinvolvering
- Pilotering
- Problemløsning
sammen med kundene
- Allianseledelse

Målbildet i ”Fremtidens Sykehuspartner” er førende for hvordan vi implementerer
denne planen
I nærmere ett år har Sykehuspartner HF jobbet sammen med C3, BIGMED og I4H som en
partner i tidlig fase innovasjonsarbeid, i tillegg til å pilotere Medicloud. Gjennom det videre
arbeidet vil Sykehuspartner HF møte noen sentrale utfordringer som må håndteres for at
sykehusene skal lykkes i sine innovasjonsinitiativer.
Leveransekraft
I BIGMED og C3 er allianseledelse sentralt for å kunne jobbe i ukjent landskap med ukjente
problemstillinger tett på kunden og sammen med en rekke ulike partnere. Nærhet til kliniske
behov er nødvendig for å forstå hva slags teknologi som kan anvendes innen kliniske
prosesser, spesielt når disse kliniske prosessene blir utfordret og endret av den nye
teknologien disse prosjektene skal innføre. I I4H jobbes det med å finne løsninger på
utfordringer som kan kobles til at Sykehuspartner ikke kom tidlig nok inn i
innovasjonsprosjektene til å være forberedt på det som kom. Nå er utfordringen å finne nye
løsninger på spredning av de resultatene United4Health kom frem til. I Medicloud må det
bygges opp tilstrekkelig leveransekraft på plattforms- og integrasjonstjenester til å betjene
behovene i sykehusene. Det er viktig å bygge videre på læringen fra Medicloud pilot.
Sykehuspartner trenger lengre kontrakter med underleverandør(er) på plattformtjenester for
å sikre forutsigbarhet for kundene.
Verdi for kunden
På BIGMED er verdien knyttet til realisering av personalisert medisin. Dette er et område
som vies stor oppmerksomhet både fra klinisk og politisk hold, og i næringslivet. Når både
behandlingsresultatene og de økonomiske gevinstene av personalisert medisin ser ut til å
være såpass store, er det all grunn til å forvente at dette vil komme for fullt inn i norske
sykehus i årene fremover. For at sykehusene skal kunne tilby personalisert medisin må en
ny type teknologianvendelse på plass i sykehusene. Slik teknologianvendelse har verken
sykehusene eller Sykehuspartner HF erfaring med. Sammen med sykehusene må
Sykehuspartner HF derfor forberede seg på at nye rollesett må etableres når klinikerne får
tilgang til automatisert beslutningsstøtte. Både for klinikerne og Sykehuspartner HF vil
anvendelse automatisert beslutningsstøtte endre rollene og rollesettet betydelig – særlig når
klinikerne må lene seg mindre på eget skjønn i pasientbehandlingen.
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I I4H og C3 er verdi for kunden knyttet til utvikling av pasientsentriske tjenester, et annet
område hvor det skjer mye innovasjonsaktivitet. Slike tjenester er nært knyttet til problemene
som søkes adressert gjennom samhandlingsreformen. Med aldrende befolkning og sterk
økning i kroniske lidelser er det all grunn til å forvente en betydelig økt etterspørsel etter
teknologitjenester som gjør det mulig å sette pasienten i sentrum i pasientbehandlingen.
Sykehuspartner HF må skjønne pasientenes behov for behandling på tvers av
primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og i samarbeid med pårørende og frivillige.
Sykehuspartner HF må også forstå utviklingen av ny teknologi i leverandørmarkedet, og
hvordan slik teknologi kan anvendes i og rundt sykehusene. For at Sykehuspartner HF skal
evne å tilføre verdi på disse områdene, må det strategiske fokuset på kundebehov,
pasientbehov og lettvekts-IKT økes.
På Medicloud er verdi for kunden tett knyttet til muligheten for å produksjonssette vellykkede
piloter, samt at det er et stort behov i regionen for leveranser av plattformtjenester, både i
små lettvekts-IKT initiativer og i de store, forskningsdrevne innovasjonsinitiativene. Spesielt
når spesialisthelsetjenesten har behov for å samhandle med aktører utenfor sykehusene,
eksempelvis pasientene selv. Medicloud hjelper sykehusene å ta i bruk lettvekts-IKT og
etterspørres i stadig større grad fra våre kunder. Derfor er det også underveis en prosess i
regi av Helse Sør-Øst RHF (IKT-støtte til innovasjon/lettvekts-IKT) som adresserer dette
behovet. Dette initiativet vil gi god hjelp til vårt arbeid med lettvekts-IKT og understøttelse av
innovasjonsinitiativer i sykehusene.
Sykehuspartner HFs deltakelse er av stor verdi for sykehusene. Sykehuspartner HF er
sykehusenes IT-leverandør, og sykehusene vet at hvis Sykehuspartner HF ikke er med i
prosjektene og forbereder seg på å ta resultatene av innovasjonsprosjektene inn i
sykehusdrift, så kan det medføre store forsinkelser og utfordringer med å få løsningene tatt i
bruk.
Best på helseteknologi
I BIGMED får Sykehuspartner HF trening i å prøve ut IBM Watson og andre cognitive
computing-tjenester sammen med leverandører og med sykehuset sitt IT-miljø. I BIGMED
skal denne teknologien prøves ut på pasienter, og Oslo Universitetssykehus HF har derfor
stilt med noen av de beste fagfolkene på lungekreft, tarmkreft, hjertefeil og genetiske
mutasjoner for å jobbe sammen med oss og de andre partnerne på teknologifeltet.
Sykehuspartner HF blir spesielt utfordret på rollen som leverandør av infrastruktur- og
plattformtjenester, som må designes for å kalle på skytjenester (SaaS-tjenester) opp mot
sykehusets interne informasjonskilder på en sikker måte. I I4H og C3 blir Sykehuspartner HF
utfordret på problemstillinger knyttet til teknologianvendelse på tvers av spesialist- og
primærhelsetjenesten, hele veien ut til pasienten. Dette gjelder spesielt på integrasjon,
plattform og infrastruktur. I Medicloud vil Sykehuspartner HF bygge opp ekspertise og
erfaring i å kjøpe og levere skytjenester, og vi får trening i å utvikle prototyper og piloter
sammen med våre kunder. I tillegg vil deltagelsen i prosjektene styrke relasjonene til, og
kunnskapen om, leverandørmarkedet på industristandard plattformtjenester, og på viktige
områder innen lettvekts-IKT (bl.a. mobilitet, sensorer, apputvikling, API-utvikling,
sikkerhetstjenester mv.)

7

Budsjett og ressurser
Sykehuspartner HFs budsjett og ressursbruk på å understøtte innovasjon i helseforetakene
var i 2016 ca. 5,9 MNOK. Dette består av fire årsverk som basisbemanning (2,6 MNOK),
prosjektleder 2 måneder (0,1 MNOK) samt kjøp av plattformtjenester for Medicloud pilot (3,2
MNOK). De fire årsverkene inngår som basiskostnad for innovasjonsstøtte. For å
understøtte tiltakene i planen for 2017 og kunne tilby rådgivning i tidligfase er det behov for
en utvidelse på ytterligere 6-7 årsverk. For 2016 dekkes personalressurser av
linjeenhetenes ordinære driftsbudsjett, kjøp at plattformtjenester dekkes over driftsbudsjettet
til Sykehuspartner HF. For øvrig foreslås det en budsjettøkning på 3 MNOK for
tjenesteutvikling i 2017. Noen av finansieringsbehovene av personalressurser dekkes av
tilskuddsmidler i prosjektene. Hvordan behovene skal ivaretas i budsjettet for 2017 er under
vurdering.
Oppsummering
Den siste tiden har den nasjonale satsningen på forskningsdrevet innovasjon i
skjæringspunktet mellom medisin og IKT økt betydelig. Sykehusene i Helse Sør-Øst har fått
tilgang på flere hundre millioner kroner i forskningsmidler. Samtidig har utbredelsen av
lettvekts-IKT løsninger økt betraktelig, både i privatmarkedet og i andre næringer. Denne
utviklingen sammenfaller med en vesentlig økning i sykehusenes etterspørsel etter bistand
fra Sykehuspartner HF på innovasjon i skjæringsfeltet IKT-medisin og på lettvekts-IKT det
siste året.
I sum er etterspørselen betydelig større enn Sykehuspartner HFs leveransekraft på
innovasjon. Sykehuspartner HF må derfor fokusere, og understøtte sykehusenes initiativer
på noen avgrensede områder. I 2016 og 2017 vil vår hovedprioritet være å bygge opp
leveransekraft på plattforms- og integrasjonstjenester for å understøtte personalisert medisin
og pasientsentriske tjenester. For Sykehuspartner HF er tjenesteleveranser på teknologi
som understøtter disse helsetjenestene upløyd mark. Sykehuspartner HF ønsker også å
prioritere å bygge opp en funksjon som kan rådgi prosjekter i forhold til IKT, som søker og
får tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF.
For å bygge opp kapabiliteter på å understøtte fremtidig pasientbehandling på disse
områdene må Sykehuspartner HF bruke tid på å forstå de nye behovene i sykehusene og
hvilke følger disse får for våre tjenesteleveranser til sykehusdriften i fremtiden. Bevegelsene,
både i markedet, på politisk hold, og i sykehusene, er så store i disse retningene at
Sykehuspartner HF ikke kan vente på at sykehusene har utformet ferdige bestillinger som
Sykehuspartner HF skal utføre. Sykehuspartner HF må aktivt ta del i problemløsningen som
en partner sammen med sykehusene for å være forberedt når slike tjenesteleveranser skal
settes inn i sykehusdriften. I 2016-2017 gjøres dette ved å prioritere BIGMED, C3, I4H,
Medicloud og de prosjektene som Helse Sør-Øst RHF tildeler innovasjonsmidler.
For Sykehuspartner HF er sikker og stabil drift hovedprioritet. Sykehuspartner HF må være
forberedt når det vokser frem nye måter å integrere teknologi i leveransen av helsetjenester,
for å være i stand til å levere også slike tjenester i nær fremtid. Det er en betydelig økt
etterspørsel fra sykehusene etter bistand til deres initiativer med å utvikle fremtidens
helsetjenester. Ny og mer integrert bruk av IKT-teknologi inn i helsetjenestene er
gjengangere i disse initiativene.
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I 2016 har noen innovasjonsinitiativer på teknologiområdet i sykehusene økt betydelig i
omfang og synlighet. Dette skyldes bl.a. at Forskningsrådet nå har kanalisert til sammen
nærmere 200 millioner kroner inn mot tre initiativer på Oslo Universitetssykehus HF (C3,
BIGMED og DoMore), samtidig som toneangivende kliniske miljøer og enkeltforskere har
engasjert seg i disse innovasjonsprosjektene og forankret dem tungt helt opp på politisk
nivå. Når disse initiativene er helt avhengig av bistand fra Sykehuspartner HF for å ha
fremdrift, så eksponeres Sykehuspartner HF omdømmemessig i vesentlig større grad enn
tidligere.
Tyngden i sykehusenes etterspørsel etter bistand til innovasjon kommer nå innen
personalisert medisin og pasientsentriske tjenester. Sykehusene bruker store ressurser på
tjenesteutvikling på disse områdene. Disse henvendelsene er derfor prioritert. Når behovene
på disse områdene øker, er Sykehuspartner HF sin vurdering at vi må etablere kapasitet og
kompetanse for å betjene fremtidige behov. Nasjonale og regionale initiativer, som
helsenorge.no og Min Journal, støtter vi gjennom andre mer regulære aktiviteter og
prosjekter.
Sykehuspartner HF nærmer seg nå et stadium hvor Sykehuspartner kan komme tettere på
sykehusenes behov. Sykehuspartner HF har kommet et stykke på vei i konsoliderings- og
standardiseringsarbeidet, samtidig som det gjennomføres en kapasitetsstyrking på
infrastrukturområdet gjennom eksternt partnerskap. I dette transformasjonsarbeidet trenger
Sykehuspartner å etablere noen konkrete initiativer som kan mobilisere medarbeidere på
nye områder. Denne innovasjonsplanen er ett slikt skritt på veien.
Når Sykehuspartner HF nå skal understøtte innovasjon på sykehusene, er det viktig å finne
en balanse mellom å opprettholde sikker og stabil drift og gjøre en tilstrekkelig tung satsning
til at sykehusene opplever at vi støtter dem på en god måte. Sykehuspartner HF må derfor
være selektive og fokusere på noen få initiativer nå i 2016 og 2017. Vurderingen er at en
allokering av 6-7 nye årsverk ikke bidrar til en for stor risikoeksponering, samtidig som at det
gir en tilstrekkelig robust satsning. Hvordan dette skal ivaretas i budsjettet for 2017 er under
vurdering.
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Adresse
Helse Sør-Øst RHF
Pb 404
2303 Hamar
Telefon: 02411
Telefax: 62 58 55 01
e-post: postmottak@helse-sorost.no

Notat
Til:
Fra:
Kopi:
Dato:
Sak:

Sykehuspartner HF v/Asbjørn Finstad
Helse Sør-Øst RHF, teknologi og eHelse v/Robert Nystuen
26.8.2016
Sykehuspartner HFs innovasjonsplan for
2016

Saknr.:
Saksbeh.:

Vurdering av innovasjonsplan Sykehuspartner HF for 2016
Viser til mottatt forslag til innovasjonsplan. Sykehuspartner HF innovasjonsplan for 2016
var til behandling i styret i Sykehuspartner HF 27. april 2016. Styret ba i møtet om at
planen avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.
Det ble gjennomført et møte med representanter for Sykehuspartner HF og Helse SørØst RHF 8. juni 2016 hvor forslag til innovasjonsplan ble gjennomgått. Dette notatet er
en videre oppfølging av våre innspill i dette møtet.
Overordnet tar vi oversendt innovasjonsplan til orientering. Vi stiller oss bak de
prioriteringskriterier som presenteres i innovasjonsplanen, men med noen
justeringsønsker, som spesifisert i dette notatet.
Vurdering av prioriteringskriteriene i innovasjonsplanen
Følgende 4 prioriterte innsatsområder danner grunnlag for Helse Sør-Øst RHF oppdrag
til Sykehuspartner HF for 2016 og ligger til grunn for prioritering av ressursinnsatsen i
Sykehuspartner HF:
1. Sikker og stabil drift
2. Kostnadseffektive tjenesteleveranser
3. Bedret bruker- og kundeopplevelse
4. Gjennomføring av prioriterte prosjekter
Samtidig ser vi behov for at Sykehuspartner HF over tid også innretter seg mot å kunne
støtte opp om fremtidige behov i helseforetakene. Sykehuspartner sin innovasjonsplan
skal bidra til å sette retning for arbeidet med innovasjon og definere kriterier som sikrer
at Sykehuspartner HF støtter opp om innovasjonsaktiviteter som er i tråd med regionale
prioriteringer og behov identifisert i foretaksgruppen. De prioriteringer som gjøres
gjennom årlige tildeling av regionale innovasjonsmidler skal ligge til grunn for
prioriteringen.
For å ivareta ovenstående regionale føringer mener Helse Sør-Øst RHF det er behov for
justeringer i prioriteringskriteriene som ligger til grunn for innovasjonsplanen.
Følgende prioriteringskriterier legges i innovasjonsplanen til grunn for Sykehuspartner
HFs valg av innovasjonsprosjekter i 2016:
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

1. utvikler kjernevirksomheten til Sykehuspartner sine kunder
(spesialisthelsetjenesten)
2. kan resultere i at sykehusene får nye eller vesentlig endrede krav til hvordan IKT
(tjenester og infrastruktur) anvendes i og rundt spesialisthelsetjenesten
3. bidrar til å posisjonere Sykehuspartner i retning av ambisjonene i “fremtidens
Sykehuspartner”
4. helseforetakene investerer betydelige ressurser
5. kan gi raske resultater og effekter mener;
Helse Sør-Øst RHF ønsker følgende justeringer til prioriteringskriteriene:
- Henvisning til besluttet målbilde for lettvekts-IKT i Helse Sør-Øst bør
tydeliggjøres i planen.
- De prosjekter som tildeles strategiske og behovsdrevne innovasjonsmidler skal
inngå som prioriterte aktiviteter i innovasjonsplanen.
- Kriterium 1 kan omformuleres til: «utvikler kjernevirksomheten i
helseforetakene»
Vi legger til grunn for anbefalingen at prioriteringskriteriene er gjeldene for 2016 og vil
være gjenstand for en årlig avstemming med det regionale helseforetaket.
Oppdragsprosessen og etablerte oppfølgingsmøter mellom Sykehuspartner HF og Helse
Sør-Øst RHF, vil således være en egnet arena for årlig avstemming av
prioriteringskriterier og oppfølging gjennom året.
Videre oppfølging:
Det er sendt et eget tilleggsoppdrag vedrørende videreføring av satsingen på Medicloud i
perioden 2016/2017. Prosjektet er gjennom oppdraget bedt om å overlevere en rapport
til Helse Sør-Øst RHF som oppsummerer erfaringer fra arbeidet. Rapporten skal også gi
en anbefaling om videre innretning på innovasjonsaktiviteter i regionen. Frist for å
overlevere rapporten er satt til 1.4. 2017.
Erfaringene fra Medicloud og de prioriteringskriterier som ligger til grunn for
innovasjonsplanen for 2016 vil gi et viktig grunnlag for å vurdere den videre innretningen
for hvordan helseforetakenes innovasjonsaktiviteter på teknologiområdet kan
understøttes. Problemstillinger som bør drøftes når videre innretning vurderes er:
-

Prioritering av innovasjonsaktiviteter vurdert i forhold til den samlede
leveransekapasiteten i Sykehuspartner og vedtatte prinsipper for prioritering av
IKT-tjenester i Helse Sør-Øst
Hensiktsmessig finansieringsmodell for å støtte innovasjonsaktiviteter i
foretaksgruppen

Avdeling Teknologi og eHelse vil ta initiativ til et arbeidsmøte mellom Helse Sør-Øst
RHF og Sykehuspartner HF i september for å gjennomgå våre innspill til
innovasjonsplanen.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

26. oktober 2016

SAK NR 059-2016
STATUS VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV INNKJØP OG LOGISTIKK TIL
SYKEHUSINNKJØP

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Sykehuspartner HF innkjøp og logistikk er besluttet virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp
HF 1. desember 2016. Aktivitetsplan for virksomhetsoverdragelse er etablert og
forberedelser er gjort for å understøtte denne prosessen.
I saken gis en gjennomgang av status for virksomhetsområdet innkjøp og logistikk, og
administrerende direktør innstiller på at styret tar saken til orientering.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Sykehuspartner HF innkjøp og logistikk er besluttet virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp
HF i løpet av 2016. Virksomhetsoverdragelse er sammen med Sykehusinnkjøp HF planlagt
gjennomført per 1. desember 2016.
Denne saken beskriver status for virksomhetsoverdragelsen og status for leveranse på
oppdrag- og bestillerdokument 2016 for virksomhetsområdet innkjøp og logistikk før
ansvaret overføres til Sykehusinnkjøp HF. Det vises til tidligere behandlete styresaker:
- Sak 078-2015 Virksomhetsoverdragelse av innkjøp og logistikk, og etablering av ny
innkjøpsenhet i Sykehuspartner.
- Sak 027-2016 Helse Sør-Øst Forsyningssenter – etablering ny leverandør,
opprettholdelse kvalitet, drift og utvikling av logistikkløsning.
- Sak 038-2016 Status Virksomhetsoverdragelse av innkjøp og logistikk til
Sykehusinnkjøp HF

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Bakgrunn
Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 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. desember 2016. En slik overdragelse vil etter arbeidsmiljøloven anses som en
virksomhetsoverdragelse, og arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer til anvendelse.
Bestemmelsene 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.
Status virksomhetsoverdragelse
Sykehuspartner HF er bedt om å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen før
Sykehusinnkjøp HFs egen infrastruktur er operativ. For at ikke det skal medføre
driftsmessige konsekvenser er det bedt om at medarbeiderne beholder sine tilganger som
før. Dette medfører utfordringer innenfor både informasjonssikkerhets- og HR-områdene, da
det settes et premiss om at virksomhetsoverdratt personell skal beholde sine rettigheter og
utføre sitt arbeid som før. Det er derfor vurdert informasjonssikkerhetsmessig risiko i den
midlertidige løsningen hvor det er definert tiltak. Helse Nord IKT, som skal levere den
permanente løsningen, informerer at deres infrastruktur vil være operativ fra og med 1. juli
2017.. Sykehuspartner HF har vurdert at tiltakene samlet sett vil redusere konsekvensene
av et uklart skille til et akseptabelt nivå i overgangsperioden fra 1. desember 2016 til 1.
juli.2017.
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For å ivareta Sykehuspartner HF sitt lokale behov for kontraktsstyring, spesielt knyttet til
oppfølgingen av ekstern partner, er det etablert ny Avdeling for kontraktsstyring i nytt
virksomhetsområde Plan og styring med virkning fra 1. oktober 2016. Avdelingen skal ha en
bemanning på 8 ansatte, og er under oppbygging. I forbindelse med oppstart av ERP i juni
ble 3 årsverk overført fra Innkjøp og logistikk. Det vurderes i tillegg en overføring av tre
årsverk som spesialrådgivere fra innkjøp og logistikk til Avdeling for kontraktsstyring. Det er
ansatt en avdelingsleder og det er behov for 1 årsverk til for å ivareta avdelingens behov.
Avdelingen vil utgjøre det primære grensesnittet mellom Sykehuspartner HF og
Sykehusinnkjøp HF. For å sikre at Sykehuspartner HF når sine mål i henhold til krav satt i
oppdrag- og bestillerdokumentet, samt ivaretar nye oppgaver i forbindelse med avtale med
ekstern partner, vil Sykehuspartner innkjøp og logistikk/Sykehusinnkjøp HF bidra med
erfaringsoverføring ved behov.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er det nødvendig å få etablert et
hensiktsmessig grensesnitt mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF vedrørende
oppgaver og ansvar knyttet til håndtering av artikkeldata, slik at leveransen av regional ERPtjeneste fra Sykehuspartner HF til helseforetakene videreføres på god måte.
Virksomhetsområdene HR-økonomi og regnskap og innkjøp og logistikk har foreslått
ansvarsfordeling mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF som er behandlet i
Sykehuspartner HF ledermøte og drøftet med Sykehusinnkjøp HF. Ansvarsfordelingen vil
sikre en god og stabil tjeneste til helseforetakene, samt være grunnlag for et godt
fungerende samarbeid mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF. Grensesnittet og
arbeidsoppgaver medfører at ett årsverk fra innkjøp og logistikk holdes igjen i
Sykehuspartner HF ved virksomhetsoverdragelsen.
Gjennom Etableringsprosjektet i Sykehusinnkjøp HF er det utarbeidet en felles håndbok for
virksomhetsoverdragelse for alle avgivende helseforetak, inklusiv en aktivitetsplan. Denne
håndboken legger til rette for en korrekt og god planlegging og gjennomføring av
virksomhetsoverdragelsen og har vært et godt hjelpemiddel for Sykehuspartner HF Innkjøp
og logistikk gjennom prosessen.
Prosessen er gjennomført i henhold til plan for overføring per 1. november 2016. Imidlertid
arbeides det videre med at Helse Sør-Øst RHF selv overtar ansvaret for kjøp av eksterne
helsetjenester, et ansvar som nå ligger i Sykehuspartner Innkjøp og logistikk. Det
gjennomføres en kartlegging av om dette medfører at ansatte i Innkjøp og logistikk skal
virksomhetsoverføres til Helse Sør-Øst RHF og ikke til Sykehusinnkjøp HF. I tillegg påvirker
de nye momsreglene varebeholdningen på Helse Sør-Øst Forsyningssenter som det må
økonomisk redegjøres for. På bakgrunn av dette er det bestemt at
virksomhetsoverdragelsen av Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk til Sykehusinnkjøp HF
utsettes til 1. desember 2016.
Informasjon og involvering
Medarbeiderne i Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk har vært løpende informert om
arbeidet med etableringen av Sykehusinnkjøp HF. Det har for eksempel i allmøtene vært
fokus på opprettholdelse av leveransekraft fra Innkjøp og logistikk i perioden frem mot
virksomhetsoverdragelsen, og betydningen av virksomhetsoverdragelsen for den enkelte
ansatte. Flere av medarbeiderne i Innkjøp og Logistikk er tilknyttet Etableringsprosjektet i
Sykehusinnkjøp HF, og deltar aktivt med etableringen av Sykehusinnkjøp.
Tillitsvalgte og Hovedverneombud har vært, og vil fortsatt være, involvert i prosessen
gjennom månedlige møter i Samarbeidsforum med ledelsen i Sykehuspartner HF og
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statusmøter med virksomhetsdirektør for Sykehuspartner HF Innkjøp og Logistikk. De er
også invitert til allmøter. Agenda på møtene med hovedtillitsvalgte har vært:
• Forhold som ansatte og tillitsvalgte ha vært opptatt av rundt
virksomhetsoverdragelsen, eksempelvis lokasjon og andre arbeids- og lønnsvilkår
• Status fra Etableringsprosjektet
• Avklaringer knyttet til grensesnitt mellom Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og
Helse Sør-Øst RHF
Det er avholdt drøftingsmøte med organisasjonene 29. september 2016. Formålet
med drøftingsmøte var å informere tillitsvalgte om den nærstående
virksomhetsoverdragelsen. Tillitsvalgte vil også bli involvert i den videre prosessen
knyttet til tiltak i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fram til overføringsdato.
Det ble informert om bakgrunn, hensikt og prinsipper for virksomhetsoverdragelsen.
Videre ble de rettslige, økonomiske og sosiale følger av virksomhetsoverdragelsen for
medarbeiderne gjennomgått. I tillegg ble risikovurdering gjennomgått. Hovedtillitsvalgte gav
uttrykk for god og bred involvering i prosessen. Det var også enighet om at «Informasjon og
planlagte tiltak overfor arbeidstakerne» skal skje i samarbeid med tillitsvalgte.
Videre fremdrift
Overføringsbrev som bekrefter overføring av den enkelte ansatte, er planlagt utsendt i løpet
av uke 45. Som vedlegg til overføringsbrevet gis det informasjon om ansattes reservasjonsog fortrinnsrett, samt fristen for å utøve slike rettigheter. I tillegg vil det avtales
informasjonsmøte med ny pensjonsleverandør, KLP, i løpet av november. Som følge av
beslutning vedrørende «Kjøp av eksterne helsetjenester» og endret overdragelsestidspunkt,
holdes det nytt møte mellom ledelsen Innkjøp og logistikk og tillitsvalgte tentativt i uke 41.

Status Oppdrag- og bestillerdokument per 2 tertial.

Mål 2016

Status

Kommentar

Sykehuspartner skal bidra til oppnåelse av
regionalt målbilde for vareforsyning.

Deltagelse i prosjekt med ERP med innfasing STHF og
SUHF.
Det er etablert flere delprosjekt i Prosjekt sykehuslogistikk

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.

Utviklingsplanene ble korrigert etter ønske fra HSØ RHF og
oversendt HSØ RHF.
Datafangst i forbindelse med utviklingen av nøkkeltall er
etablert.

Sykehuspartner skal gjennomføre en anskaffelse
som pilot i Leverandørutviklingsprogrammet

Møte med NHO leverandørutviklingsprosjektet i april. SP
IOL har pt. ingen aktuelle anskaffelser som er egnet for
programmet. IOL fokuserer på å synliggjøre innovasjon i
anskaffelser i andre sammenheng i dialog med HSØ RHF.

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.

Oppstart Q3: forankre sortimentsplan i HSØ og en
gjennomgang opp mot målbilde vareforsyning.
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Sykehuspartner skal etablere rutiner for
systematisk oppfølging av avtaleimplementering i
helseforetakene og tap av gevinster ved forsinket
implementering.

Oppstart Q3: Kompetansehus/implementering med HF. Det
er utviklet ny modul i Innkjøpsportalen for registrering av
når implementeringen skjer og målinger ved forsinket
implementering. IOL har to nye roller som
implementeringsansvarlig og kategoricontroller som har
dette som fokus i daglig drift, og synliggjør resultatene for
HF-ene. Workshop i forbindelse med kompetansehuset og
implementeringsansvarlige i IOL og HF.

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.

IOL skal virksomhetsoverdras 1.12.2016.
Det er laget en spesifikk HR plan for å gjennomføre iht.
Arbeidsmiljøloven paragraf 16. Avklaring av grensesnitt
med SP IKT og SP HRØR godt i gang. Drøftingsmøte med
arbeidsgiverrepresentant, Sykehusinnkjøp og tillitsvalgte
ble gjennomført 29.september 2016. Alle aktiviteter som
berører virksomhetsoverdragelsen er det kontroll på. Tett
dialog med HR, ansatte og tillitsvalgte. Det vil ikke bli
foretatt disposisjoner som forplikter det nye selskapet, kun
ansettelser for å sikre daglig drift er utført, og dette i dialog
med RHF-et.

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.
Kvalitetssikre avtaleporteføljen innen 1.6.2016

Arbeidet godt i gang og etablert som eget prosjekt.

Styringsparametre

Resultatkrav

Resultat

Kommentar

Leveransepresisjon
HSØ Forsyningssenteret

96%

97 %

Gjennomsnittlig leveringspresisjon for 2.tertial er 97 %, med
et unntak i juni hvor det gjennomsnittlig var 94,9 % grunnet
forsinket transportør (store deler av forsinkelsene var under 2
timer). Hittil i år pr. sept. er 96%.

Måle og rapportere
ledetider og ressursbruk
i regionale
anskaffelsesprosjekter.

Etablert baseline og
konkrete målinger
med utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017

-

Funksjonalitet i Innkjøpsportalen etablert. Opplæring utført i
august.
Arbeidet med å laste inn data på alle anskaffelsesprosjekter
er i gang.

Effekter og gevinster av
arbeidet med regionale
anskaffelsesprosjekter.

Etablert baseline og
konkrete målinger
med utgangspunkt i
anskaffelsesplan for
2017

Modell for
tjenesteprising for
innkjøp og logistikk skal
etableres av
Sykehuspartner i en
dialog med Helse SørØst RHF, slik at denne
er klar for
implementering i 2017.

-

-

Notat for prising og systemstøtte er utarbeidet og legges frem
for HSØ RHF i midten av oktober 2016.
Legger videre plan for system og modell i Q3.

Koordinere, administrere
og videreutvikle
konseptet for
kompetanseutvikling i
samråd med Helse SørØst RHF - Utviklet og
gjennomført kurs i modul
3 og 4

Utvikle og gjennomført
kurs i modul 3 og 4

-

Modul 3 ble gjennomført i mai 2016.
Det er utarbeidet forslag til årshjul og en orienteringssak var i
Forum for Innkjøp og logistikk 28.september.
Modul 4: Kursmateriale er under utarbeidelse og
gjennomføringen av modul 4 planlegges i Q1 2017.

Reklamasjonsportalen testes hos Helseforetakene
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IKT avtalebasen
Sykehuspartner har gjennom oppdrag- og bestillerdokumentet for 2016, fått i oppdrag å gå
gjennom løpende avtaleforhold for å redusere kostnader med 3 %. Inngangsverdien i 2016
for avtalebasen var omlag 855 millioner kroner. Verdiene i avtalebasen endrer seg
fortløpende gjennom året, noe som skyldes tjenesteendringer.
I 2016 er det gjennomført følgende aktiviteter for å nå målet om kostnadsreduksjon og
unngåelse:
- Møte med enhetsleder, tjenesteansvarlige og økonomiavdeling.
o Vurdere tjenesteomfang og nivå på leverandør-leveransene
o Gjennomgang av andre prosesser som prosjekter og endringsplaner, som
påvirker kostnadene
o Avklare kjente budsjettbehov
o Avklare avtalesituasjon; er dagens avtaler dekkende, oppdatert, gyldig eller
ugyldig
- Kontrollrunde for å verifisere opplysninger eller mistanker
- Avklaringsrunde mot helseforetakene for å sikre forankring for nedtak av tjenesteomfang
eller nivå
- Prosess mot leverandør:
o Si opp hele eller deler av avtale
o Rydde i og oppdatere vedlikeholdsavtaler
o Forhandling- og reforhandlingsprosess
Effekt for 2016 for kostnadsbesparelser til og med september er 35,7 millioner kroner.
Samarbeid med Tjenesteproduksjon
Avdeling Tjenesteproduksjon representer 45 % av avtalekostnaden, om lag 456 millioner
kroner i budsjett for 2016. Dette representerer 70 leverandører. Av disse er det 217 millioner
kroner som fordeler seg på 25 leverandører. Det er besluttet å gjennomføre tiltak mot disse
leverandørene for å sikre at avtalene er innrettet i forhold til beste priser og vilkår i markedet,
samt at Sykehuspartner HF får den verdien vi betaler for.
Eksternt partnerskap
1. mai 2017 tiltrer Sykehuspartner HF nye eksterne partner, Hewlett Packard Enterprise, og
vil innføre egne løsninger som vil påvirke Sykehuspartner HF sine eksisterende avtaler. Det
er gjennom 2016 kartlagt effektivisering av avtaler basert på anskaffelsen av den eksterne
partneravtalen som vil medføre en gevinst for 2017 på om lag 3,5 millioner kroner.
Forsyningssenter løsning
Plukkpresisjon, servicegrad og administrativ presisjon fra det regionale forsyningssenteret ut
til helseforetakene har vært over KPI-kravene gjennom hele 2016. Leveringspresisjon var i
andre tertial 97 %. Innkjøp og logistikk har ukentlig oppfølging av avtaler mot kundene av det
regionale forsyningssenteret for å sikre sikker og stabil drift. Det er videre igangsatt flere
tiltak for sikring av stabil drift og motivasjon av dagens logistikkpartner ut avtaleperioden
2017.
Prosjekt Sykehuslogistikk og implementering av ny forsyningssenterløsning er godt i gang i
henhold til. plan. OneMed leder prosjektet inkludert byggeprosjektet og det er bred
deltagelse i 9 delprosjekter og 1 utviklingsprosjekt fra Helseforetak, Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF innkjøp og logistikk.
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For ytterligere sortimentsvekst og omsetning på forsyningssenteret, er det fokus på
implementering av nye avtaler. Dette arbeidet har resultert i en omsetning på 62 millioner
kroner foran budsjett per september. Innkjøp og logistikk fortsetter videre oppfølging i
henhold til implementering av sortiment for å effektuere strategien i Helse Sør-Øst målbilde
for vareforsyning. Videre er budsjettprosessen i gang for sikring av bedre prognoser per
helseforetak for 2017.
Dagens avtale med Posten Norge AS utløper 31. desember 2017, og har i perioden frem til
utløp en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. Innkjøp og logistikk arbeider tett med Bring
for å sikre stabile leveranser frem til ny operatør overtar driften. Sykehuspartner HF er av
den oppfatning at de tiltak som er igangsatt vil sikre en tett oppfølging av dagens leverandør
og at overgangen til ny leverandør kan foregå så smidig som mulig. Hovedfokus vil i hele
perioden være å sikre stabil drift av Forsyningssenteret og opprettholde
leveransepresisjonen.
Kundetilfredshet
Det er i 2 tertial oppnådd noe høyere kundetilfredshet i henhold til måling. Det ble etter
1.tertial iverksatt flere forbedringsområder og tiltak som er synliggjort for kundene og som
har gitt resultater. Det ble blant annet satt fokus på å øke virksomhetsforståelsen ved
månedlige møter med kunden, kommunikasjonsplan og virkemidler som synliggjør arbeidet i
en anskaffelse før valg av varesortiment og tett samarbeid med fag, produktråd,
interessentgrupper. For å øke kontroll og oversikt av leverandørmarkedet er det satt i gang
tiltak innenfor kategoristyring og systematisk oppfølging av avtaleparter hvor funn i ekstern
analyse gjennomgås (Gap-analyse). Dette vil fortsatt være et fokusområde i 3 tertial.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Sammendrag Oppdrag- og bestillerdokument
Administrerende direktørs vurderinger knyttet til Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk
leveringer på oppdrag- og bestillerdokument og styringsparametere for 2016 er at de er
tilfredsstillende og i tråd med de føringer som er gitt av Helse Sør-Øst RHF. Alle leveranser
er i hovedsak i tråd med de definerte mål for virksomheten.
I saken er det gjort en redegjørelse for bakgrunn for utsettelse av virksomhetsoverdragelsen
med 1 måned, fra 1. november 2016 til 1. desember 2016. Administrerende direktørs
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vurderinger er at Sykehuspartner HF tilpasser seg planen etter det som er besluttet av Helse
Sør-Øst RHF.
Innkjøp og logistikk har hatt en betydelig vekst i den perioden Sykehuspartner HF har hatt
ansvaret for området, og er i dag en viktig del av Sykehuspartners HF leveranser til
helseforetakene. Det er en høy kompetent enhet, med gode resultater som nå skal
virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør vil takke de
medarbeiderne som virksomhetsoverdras for god innsats over mange år og ser frem til et
godt samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

26. oktober 2016

SAK NR 060-2016
DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Forslag til vedtak:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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Nr.

Orientering

1
2
3
4
5
6

IKT-avtale med Hewlett Packard Enterprise signert
Driftsinvesteringer
Målstyringsprosess 2017
Status budsjettprosess
Omlegging av klientplattform ved Oslo Universitetssykehus
Overdragelse av IKT-Driften fra Rettsmedisinsk institutt til Sykehuspartner HF
Status virksomhetsutvikling
Sikkerhetshendelser (Unntatt offentlighet jfr. offentleglova § 24, eget vedlegg)

7
8

1. IKT-avtale med Hewlett Packard Enterprise signert

Sykehuspartner og Hewlett Packard Enterprise (HPE) signerte fredag 14. oktober avtalen
om modernisering og drift av basis IKT-infrastrukturtjenester i Helse Sør-Øst. Samme dag
tiltrådte Olav Berg stillingen som Viseadministrerende direktør i Sykehuspartner HF.
Viseadministrerende direktør vil få hovedansvar for programmet som etableres med ansvar
for modernisering av infrastrukturen sammen med partneren. Programmet skal også ha
ansvar for transisjon av personell, anlegg og kompetanse som skal gjøre ekstern partner i
stand til å drifte dagens infrastruktur frem til den er modernisert.
2. Driftsinvesteringer
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner skal dekke reinvesteringer (eksisterende anlegg),
skalering (volumvekst), lisenser, periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta
sikker og stabil drift.
For 2016 ble det tildelt 150 MNOK for å dekke lisenser og brekkasje. Lagring og
periferiutstyr er i hovedsak 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.

Status siste periode
Helse Sør-Øst har en Enterprise avtale med Microsoft som dekker alle typer og all bruk av
software fra denne leverandøren. Årlig (innen 31.oktober) skal det rapporteres en True-Up
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som rapporterer all lisensbruk og som omfatter behov for endringer og volum endringer i
siste periode. Dette omfatter både utvikling som skjer som en del av Digital Fornying og økte
behov i foretakene. For 2016 er det budsjettert med 19 MNOK for å dekke dette behovet
som en del av driftsinvesteringene i Sykehuspartner.
Crayon har for 2016 ferdigstilt sin revisjonsrapport som viser en behovsendring tilsvarende
18,5 MNOK. Rapporten har vært til behandling i ledergruppen og oversendes Microsoft.
Tidligere år har denne prosessen avdekket betydelige avvik i forhold til forventning og
budsjett. For 2016 er det tilfredsstillende at det er oppnådd bedre kontroll. Utover dette
pågår det en rekke tiltak under målet “100% lisenskontroll” som har som målsetting å
ytterligere styrke prosesser og verktøy knyttet til styring og kontroll på hele lisensområdet.

Prognose
Totalt sett er risiko knyttet til driftsinvesteringsbehovet i 2016 redusert gjennom True-Up og
prognose pr. september er 15 MNOK lavere enn budsjett.
Område

Budsjett 2016

Prognose 2016

Datasenter - Lagring

14 000 000,00

14 500 000,00

Datasenter – Server

5 000 000,00

5 500 000,00

Datasenter - Database og andre

2 000 000,00

1 500 000,00

Arbeidsflate

3 000 000,00

500 000,00

Datakommunikasjon

18 000 000,00

18 000 000,00

Telekommunikasjon

13 000 000,00

13 000 000,00

Ikke fordelt HW

15 000 000,00

22 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

HP overvåkning

1 000 000,00

1 000 000,00

Ny avtale Oracle

40 000 000,00

19 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Microsoft EA

19 000 000,00

18 500 000,00

Diverse SW

14 000 000,00

15 500 000,00

150 000 000,00

135 000 000,00

Clarity

Novell

Totalt

3. Målstyringsprosess 2017
Sykehuspartner HF gjennomførte høsten 2015 en grundig prosess knyttet til å definere
målbildet for 2020. Denne vil sammen med oppdrags- og bestillingsdokumentet ligge til
grunn for prosessen med å definere årlige mål som vil være styrende for Sykehuspartner
HFs aktiviteter og disponeringer gjennom året. Målstyringsprosessen og budsjettprosessen
må derfor sees i sammenheng. Sykehuspartner HF gjennomfører følgende
målstyringsprosess for 2017:
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Tid

Aktivitet

August september

Gjennom oppfølgingsmøter, dialogmøte med Avdeling for e-helse og
teknologi og foretaksmøtet angående kontraktinngåelse med HewlettPackard Enterprise (HPE) har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuspartner
strategiske signaler om ambisjonene for 2017.

Septemberoktober

Sykehuspartner HF reviderer sitt målbilde og ambisjoner for 2020 i henhold til
nye krav og signaler. Sykehuspartner HF formulerer første utkast for mål
2017.

Oktober

Helse Sør-Øst RHF beslutter overordnet innretning for oppdrag og bestilling
2017. Sykehuspartner HF gis anledning til å gi innspill. Det vil gjennomføres
arbeidsmøter om relevante tema relatert til oppdraget slik at Sykehuspartner
kan innrette mål og tiltak i henhold til dette.

November

Sykehuspartner justerer sine mål 2017 og presenterer dem til sine ansatte
med forbehold i mottakelse av det endelige oppdrags- og
bestillingsdokumentet (OBD) i februar 2017.

Desember

Andre innspillrunde om oppdrags- og bestillingsdokument for 2017.

Januarfebruar

Oppdrag og bestilling 2017 vedtas i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner
HF mottar sitt oppdragsdokument.

4. Status budsjettprosess
Arbeidet med budsjett for Sykehuspartner HF for 2017 pågår i henhold til følgende plan:
Tid

Aktivitet

Primo oktober:

Første versjon av budsjett 2017 er ferdigstilt fra virksomhetsområdene og
Sykehuspartner økonomi
Avklaringsmøte mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF om
forslag til budsjett 2017 (godkjenning for utsendelse til helseforetakene).
Oppstart internhandel - Sykehuspartner HF

12.okt
13.okt
20.okt

26.okt

Oppstart internhandel - selgende foretak distribuerer
salg
Oppdatert og siste versjon av stabsbudsjett og
felleskostnader
Orientering / status styremøte Sykehuspartner HF

28.okt

Endelig forslag til budsjett sendes til Helse Sør-Øst RHF

23.nov

Orientering om budsjett 2017 styremøtet i Sykehuspartner HF

21.des

Budsjett 2017 vedtas i styremøtet i Sykehuspartner HF

21.okt
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5. Omlegging av klientplattform ved Oslo Universitetssykehus HF
Prosjektet for omlegging av klientplattform ved Oslo Universitetssykehus HF er et prosjekt
under Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) og går inn for avslutning i oktober.
Prosjektet ble startet i 2012 og gjennomførte en større opprydding av klientmiljøene ved
tidligere Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus som alle sto på en eldre infrastruktur, og
med til dels utdaterte og usupporterte operativsystem. Prosjektet har ryddet opp i og
oppgradert datanettverket, klienter, printere og tilrettelagt applikasjonene (pakking og
distribuering) på den nye plattformen ved Oslo Universitetssykehus HF. 20 000 brukere har
blitt berørt, 2 500 applikasjoner og 3 500 printere har blitt håndtert. Prosjektet har bidratt til
en opprydding og avvikling av applikasjoner, levert et sikrere, moderne og mer funksjonelt
nettverk og arbeidsflate som brukerne er meget tilfredse med. Prosjektet har fått gode
tilbakemeldinger fra både Oslo Universitetssykehus HF sin ledelse og brukere som opplever
raskere pålogging og responstider uavhengig av hvilket sykehus brukeren jobber fra.
Det vil bli gitt en orientering om prosjektet i styremøtet.
6.

Overdragelse av IKT-Driften fra Rettsmedisinsk institutt til Sykehuspartner HF

Regjeringen har besluttet at Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag
(Rettsmedisinsk institutt) skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus HF. Det tas
sikte på en overføring fra 1. januar 2017.
Årsaken til overdragelsen er at rettsmedisinske fag i dag samarbeider tett med mange
fagområder på Oslo universitetssykehus HF og deler flere lokaler. Regjeringen mener at en
sammenslåing vil legge til rette for tettere faglig samarbeid, økt tilgang til medisinsk og
teknologisk kompetanse, moderne utstyr og en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og
lokaler.
Sykehuspartner HF hadde tidligere i år en dialog med Oslo Universitetssykehus HF
angående en mulig overflytting av IKT-driften av Rettsmedisinsk institutt til Sykehuspartner
HF. Perioden fra beslutning til overflytting ble vurdert til å ta 9 måneder fra Sykehuspartner
sin side.
Den 6. oktober ble Sykehuspartner HF av Helse Sør-Øst RHF bedt om å utrede muligheten
for å overta driften av Rettsmedisinsk institutt innen nyttår. Sykehuspartner HF har vurdert
alternative løsninger for å ta over IKT-driften innen utgangen av året. Så langt i arbeidet
viser det seg at det ikke vil være mulig, men det vil være mulig å overta deler eller hele
driften innen utgangen av februar 2017. Det forutsettes at initiativet prioriteres høyt og
startes umiddelbart. Prosjektet er midt i en utredning over kostnadsestimat for
løsningsalternativene med tilhørende risikovurdering. Sykehuspartner HF har oversendt
planer og estimater, men det er foreløpig stor grad av usikkerhet knyttet til tidsplan og
økonomi.
Sykehuspartner HF gjør alt for at det skal leveres et godt estimat og en god gjennomføring
av Rettsmedisinsk institutt, men det er krevende å klare å levere kvalitet både på estimater
og prosjektet med de fristene som er satt. Videre er Sykehuspartner HF bekymret for at den
forsinkede oppstarten og korte prosjektperioden vil gi en negativ opplevelse for
Rettsmedisinsk institutt og en driftsplattform som ikke innehar tilstrekkelig kvalitet som følge
av for rask etablering. Sykehuspartner HF har begrenset med tid til å forberede seg på
overtagelse av drift og forvaltning av løsningene og er per nå ikke kjent med løsningene eller
kompetansebehovet. Sykehuspartner HF har kommet i en meget vanskelig posisjon i denne
saken.
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7. Status virksomhetsutvikling
Ny organisasjonsstruktur ble lansert 1. oktober. Endringen i organisasjonen, steg to
innebærer først og fremst at nye virksomhetsområder trer i kraft med tilhørende endringer
for avdelinger og enheter. Organisasjonen er tilpasset samhandling med ekstern partner og
overlevering av driftsansvar innen 1. mai 2017. Videre er den tilpasset samhandling med
Sykehusinnkjøp HF. Det er satt i gang et oppfølgingsarbeid for å sikre implementering og
etterlevelse i henhold til de nye mandatene til virksomhetsområdene, og eventuelle
tilpasninger innen virksomhetsområdene eller mellom virksomhetsområdene. Planlegging av
ytterligere justeringer av organisasjonen for å tilrettelegge for tjenesteorientering pågår.
I etterkant av inngåelse av kontrakt med Hewlett Packard Enterprise 14. oktober vil det
gjennomføres en serie med informasjonsmøter ved ulike lokasjoner i samarbeid med
Hewlett Packard Enterprise for alle ansatte i omfang.
Sykehuspartner HF arrangerte fagdag for alle ansatte 14. oktober. Hovedtema var «Ett
Sykehuspartner som gir verdi for kunden». Fagdagen skulle inspirere, motivere, bygge
organisasjonskultur og gi faglig påfyll. Dagen skulle få ansatte til å føle stolthet av å være en
sykehuspartner.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre
Styret Sykehuspartner HF

Møtedato
26. oktober 2016

SAK NR 061-2016
ÅRSPLAN 2016

Forslag til vedtak:
Årsplan 2016 for styret vedtas slik den foreligger

Skøyen, 19. oktober 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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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

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

• Status
virksomhetsoverdrage
lse av Innkjøp og
logistikk til
Sykehusinnkjøp HF
• Driftsorienteringer fra
Administrerende
direktør
• Årsplan 2016
• Lisensavtale –
oppfølging fra forrige
møte
• Kundeundersøkelser –
metodikk og resultat
• Årsplan 2016
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
• Redegjørelse for
tilrettelegging for
implementering av
eksternt partnerskap
for infrastruktur

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

20. september

• IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst

26. oktober

• Virksomhetsrapport – 2.
tertial 2016
• Virksomhetsrapport måned
pr. september 2016
• Innovasjonsplan 2016-2017
• Eksternt partnerskap –
styringsdokument
• Prinsipper for
kompensasjonsmodell ved
overgang fra ytelsespensjon
til innskuddspensjon –
virksomhetsoverdragelse fra
Sykehuspartner til ekstern
partner

• Status virksomhetsoverdragelse av
Innkjøp og logistikk til
Sykehusinnkjøp
• Driftsorienteringer fra
adm. Direktør
• Årsplan 2016

23. november

• Virksomhetsrapport – måned
pr. oktober2016
• Styringsmål økonomi
Infrastrukturmodernisering

• Budsjett 2017
orientering
• Årsplan 2016
• Driftsorienteringer fra
adm. Direktør

• Eksternt partnerskap
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21. desember

• Virksomhetsrapport – måned
pr. november 2016
• Budsjett 2017 vedtak
• Medarbeiderundersøkelse
• Valg av ansattevalgte

• Årsplan 2017
• Driftsorienteringer fra
adm. Direktør

styremedlemmer –
oppnevning av valgstyre
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