SAKSLISTE
Møte:

Styret, Sykehuspartner

Dato:

21. desember 2016 – kl. 14:00–17:45

Til:

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

Sted:

Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Godkjenning av innkalling og saksliste
Beslutningssaker
Sak nr
072-2016
073-2016

074-2016
075-2016
076-2016

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november
2016
Avtale om virksomhetsoverdragelse fra
Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF og
inngåelse av midlertidig samarbeidsavtale
Månedsrapport pr. november 2016
Budsjett Sykehuspartner HF 2017

Merknad

U.Off

Ettersendes
Vedlegg
ettersendes

Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning
av valgstyre

Orienteringssaker
Sak nr
077-2016
078-2016
079-2016
080-2016

Sakstittel
Status infrastrukturmodernisering
Medarbeiderundersøkelsen
Årsplan 2017
Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Temasak
Sakstittel
Styreleders orienteringer og egenevaluering av styrets arbeid

Skøyen, 14. desember 2016
Thomas Bagley
Styreleder
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Merknad

U.Off

Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

21. desember 2016

SAK NR 072-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. NOVEMBER 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 23. november 2016 godkjennes.

Skøyen, 14. desember 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner - Skøyen

Dato:

23. november 2016

Tidspunkt:

1300 - 1730

Følgende medlemmer deltok:
Thomas Bagley
Bjørn Erikstein
Marianne Andreassen
Marianne Johnsen
Hanne Gaaserød
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, viseadm.direktør Olav Berg, direktør
Virksomhetsoppfølging Gro Jære, økonomidirektør Atle Helle, direktør Kunder og
tjenester Tore Blekastad, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, direktør
Tjenesteutvikling Axel Bull, prosjektleder Arild Jacobsen og rådgiver Mette Bustad
Thordén (referent)

Konstituering:
Innkalling ble godkjent.
Sak 065-2016 utsettes til styremøte 21.desember 2016

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 062-2016, 063-2016, 064-2016,
066-2016, 067-2016, 069-2016, 068-2016, 070-2016 og 072-2016
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SAK 062-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
26. OKTOBER 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 godkjennes

SAK 063-2016

VIRKSOMHETSRAPPORT MÅNED OKTOBER 2016

Administrasjonen legger frem virksomhetsrapport måned for oktober 2016
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2016 til etterretning.

SAK 064-2016

HANDLINGSPLAN FOR HÅNDTERING AV RAPPORT FOR
UTVIDET KONTROLL 2015 - 2016 FRA RIKSREVISJONEN

Administrasjonen legger frem handlingsplan for håndtering av rapport fra Riksrevisjonen.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar Riksrevisjonens rapport for utvidet kontroll 2015-2016 om Sykehuspartner
HFs styring på IKT-området til etterretning.

•

Styret ber om at foreløpig handlingsplan med de kommentarene som kom fram i
møtet legges til grunn for det videre arbeid, og ber om at endelig handlingsplan
legges fram for styret i løpet av første tertital 2017.
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SAK 065-2016

OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT
INFRASTRUKTURMODERNISERING

Utsettes til styremøte 21. desember 2016.

SAK 066-2016

INFRASTRUKTURMODERNISERING – STATUS

Administrasjonen orienterer om status Infrastrukturmodernisering

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar saken til orientering.

SAK 067-2016

BUDSJETT 2017

Administrasjonen orienterer om budsjett 2017.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar saken til orientering.

SAK 068-2016

UTVIDET REVISJON ANSKAFFELSER I SYKEHUSPARTNER
FOR HELSE SØR-ØST RHF

Administrasjonen legger frem sak vedr. utvidet revisjon anskaffelser.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
•

Styret tar rapport etter utvidet revisjon av anskaffelsesprosessen til etterretning.

•

Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å sikre oppfølging
av de anbefalinger rapporten påpeker, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
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SAK 069-2016

INFORMASJON OMLEGGING OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
HF

Administrasjonen informerer om omleggingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF.

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar saken til orientering.

SAK 070-2016

ÅRSPLAN 2016

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Årsplan 2016 for styret vedtas slik den foreligger.

SAK 071-2016

DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
V E D T A K:
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Temasak:
KUNDETILFREDSHET – HVORDAN LØFTE DENNE SAMTIDIG SOM VI
MODERNISERER
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Skøyen, 23. november 2016

Thomas Bagley
Leder

Bjørn Erikstein
nestleder

Marianne Andreassen

Hanne Gaaserød

Lest - Marianne Johnsen

Nanette Loennechen

Joachim Thode

Tatjana Schanche
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

21. desember 2016

SAK NR 073-2016

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FRA SYKEHUSPARTNER HF TIL
SYKEHUSINNKJØP HF OG INNGÅELSE AV MIDLERTIDIG SAMARBEIDSAVTALE
Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner avtale om virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner HF til
Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret godkjenner midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp HF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene i pkt. 1 og 2 og
fullmakt til å iverksette virksomhetsoverdragelsen.

Skøyen, 14. desember 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Deler av Sykehuspartner HF skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF. Det er
utarbeidet avtale om virksomhetsoverdragelsen og en midlertidig samarbeidsavtale mellom
de to foretakene.
Det innstilles på at styret godkjenner avtalene og at administrerende direktør får fullmakt til å
signere avtalene og fullmakt til å iverksette virksomhetsoverdragelsen.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Bakgrunn
Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015 med den hensikt å etablere et felles eid
nasjonalt foretak for samordning av innkjøp. Sykehuspartner HF innkjøp og logistikk er
besluttet virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF i løpet av 2016. Senere er det besluttet
at følgende områder ikke skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF:
• Kjøp av helsetjenester
• Forsyningssenteret
• Kontraktsforvaltning av strategiske IKT-avtaler
Tidspunktet for gjennomføring har vært justert under prosessen, men det er nå endelig
avklart at gjennomføring blir per 1.1.2017.
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
- Sak 058-2016 Status virksomhetsoverdragelse av innkjøp og logistikk til
Sykehusinnkjøp HF
Det har i tillegg vært orientert om status i saken i driftsorienteringer fra administrerende
direktør.
I saken bes det om godkjennelse av avtale om virksomhetsoverdragelse og midlertidig
samarbeidsavtale.
Formålet med den midlertidige avtalen er å formalisere samarbeidet mellom Sykehusinnkjøp
HF og Sykehuspartner HF i en overgangsfase. Avtalen skal erstattes av en permanent
tjenesteavtale når all planlagt virksomhetsoverdragelse av ressurser er gjennomført, og
etableringen av Sykehusinnkjøp HF er ferdigstilt.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter
Avtale om virksomhetsoverdragelse (vedlegg 1) gir en nærmere angivelse av virksomheten
som blir virksomhetsoverdratt, liste over ansatte som er omfattet, eierrettighet til
egenutviklede systemer og regnskap og balanse.
Midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF (vedlegg 2)
regulerer virksomhetsspesifikke forhold og databehandleravtale.
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3. Administrerende direktørs vurderinger
Avtalene formaliserer prosessen knyttet til virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF
til Sykehusinnkjøp HF og samarbeidet fremover.
Administrerende direktør er av den oppfatning at saken er godt kjent i styret, og at saken er
løst i henhold til oppdragsdokumentet for 2016 og vedtak i styret i sak 078/2015 om å
forberede virksomhetsoverdragelsen. Det har tilkommet endringer underveis i prosessen fra
eier og dette er ivaretatt i avtalene. Det har vært jobbet godt med avtalene. Dette har
dessverre tatt noe lengre tid enn forutsatt, noe som har ført til en utsettelse av
virksomhetsoverdragelsen med 1 måned. Avtalene er forankret med Helse Sør-Øst RHF og
Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF vil behandle saken i sitt styremøte.
Administrerende direktør ber om fullmakt til å signere avtalene og gjennomføre
virksomhetsoverdragelsen.
Vedlegg
Vedlegg 1: Avtale om virksomhetsoverdragelse
Vedlegg 2: Midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF
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Denne avtalen om virksomhetsoverdragelse (Avtalen) er inngått mellom:
(i) Sykehuspartner HF, organisasjonsnummer 914 637 651 (Sykehuspartner); og
(ii) Sykehusinnkjøp HF, organisasjonsnummer 916 879 067 (Sykehusinnkjøp)
vedrørende overdragelse av virksomhet fra Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp.
Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp angitt ovenfor under (i) og (ii) betegnes i fellesskap som
”Partene” og hver for seg ”Part”.

1. BAKGRUNN
Avtalen er inngått på bakgrunn av at Sykehusinnkjøp ble stiftet den 17. desember 2015 som
et felleseid nasjonalt helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.
Stifterne var Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord
RHF, som hver har en eierandel på 25 %.
Foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp besluttet 25. januar 2016 at relevante ressurser og enheter
innenfor regionenes og helseforetakenes innkjøpsressurser skal virksomhetsoverdras til
Sykehusinnkjøp innen 31. desember 2016. Overføring av virksomhetsområder, herunder
ansatte, vil skje etter denne Avtalen.
Sykehusinnkjøp skal erverve virksomheten, herunder eiendeler, rettigheter og forpliktelser,
som definert i pkt. 3. jf. Helseforetaksloven § 50.1. ledd, i henhold til de vilkår som fremgår
av Avtalen. Sykehusinnkjøp skal overta virksomheten i Sykehuspartner i form av en
virksomhetsoverdragelse.
Virksomheten overdras fra Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp i henhold til vilkårene i denne
Avtalen.

2. OVERTAKELSES- OG TRANSAKSJONSTIDSPUNKT
Overtakelsen (Overtakelse) skal finne sted den 1. januar 2017 (Overtakelsesdato).
Med mindre annet er særskilt angitt skal skjæringstidspunktet for fordeling av Partenes
rettigheter og plikter etter denne Avtale være Overtakelsesdato.

3. VIRKSOMHETEN
Formålet med dette punktet i avtalen er å gi en beskrivelse av alle de forhold som overføres
og som totalt sett angir virksomheten som overføres fra Sykehuspartner til Sykehusinnkjøp.
Fra Overtakelsesdato overtar Sykehusinnkjøp samtlige rettigheter, forpliktelser og ansvar
knyttet til Virksomheten og oppebærer alle inntekter hertil.
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Overdragelsen innebærer at overdragende foretaks forpliktelser overføres til Sykehusinnkjøp
med befriende virkning for overdragende foretak, jfr. helseforetaksloven § 50, 2. ledd og
5.ledd.

3.1. Angivelse av tjenesteområdene som overføres
Virksomheten som omfattes av virksomhetsoverdragelsen inngår i dag i Sykehuspartner sitt
virksomhetsområde for Innkjøp og logistikk, og har ansvaret for følgende tjenesteområder:
-

Anskaffelser

Ansvaret for tjenesteområdet er fordelt på tre avdelinger, hhv. innen Varer, Tjenester og IKT.
-

Avtale- og leverandørforvaltning

Ansvaret for tjenesteområdet er fordelt på tre avdelinger, hhv. innen Varer, Tjenester og IKT.
-

Drift av portal, regional varekatalog og statistikkdatabase

Avdeling System og forvaltning har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av den regionale
innkjøpsportalen.
-

Støttetjenester

De tre tjenesteområdene, og da særlig de to førstnevnte, er avhengig av støttetjenester for å
kunne utføre sine oppgaver. Støttetjenestene omhandler juridisk rådgivning (Juridisk
avdeling), analysefunksjon og implementeringsansvarlig.
For nærmere beskrivelse av tjenesteområdene og de arbeidsoppgaver som utføres, se
Vedlegg 1.

3.2. Innkjøpsportalen – tilganger og bruk etter virksomhetsoverdragelsen
Sykehuspartner, virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk, har egenutviklede systemer
knyttet til Innkjøpsportalen. Innkjøpsportalen sørger for samhandling mellom
Sykehuspartner, virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk, innkjøpsavdelinger på
helseforetak og leverandører som har avtale med Sykehuspartner, Sykehusinnkjøp divisjon
HINAS og helseforetak. Innkjøpsportalen har som formål å være et støttesystem i
forbindelse med anskaffelsesprosjekter som gir avtaleoversikt, forvaltning av avtaledata og
statistikk. Det er besluttet at Innkjøpsportalen skal bli et nasjonalt verktøy og benyttes av alle
regioner, jf. det nasjonale prosjektet Standardisering og samordning i innkjøp og logistikk,
ref. nasjonal rapport innen Strategi for bruk av teknologi og standarder innen innkjøp og
logistikk i spesialisthelsetjenesten ferdigstilt juni 2015.
Partene er enige om at beslutning om overdragelse og grensesnitt av Innkjøpsportalen og
tilhørende databaser og systemer skal fattes i forbindelse med at Partene inngår ny avtale.
Formålet med dette er at Partene skal ha tid til å fastsette verdien av Innkjøpsportalen.
Partenes intensjon er at eierskapet til Innkjøpsportalen på sikt skal overdras til
Sykehusinnkjøp.
Inntil ny avtale er inngått skal Sykehusinnkjøp, herunder de ansatte som utfører
arbeidsoppgaver i tjenesteområdene som overføres til Sykehusinnkjøp, vederlagsfritt ha alle
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tilganger, herunder rett til å administrere, bruke og endre, de systemer som er beskrevet i
Vedlegg 3. Formålet med dette er å sikre at ansatte som jobber inn mot Innkjøpsportalen
skal kunne fortsette å utføre sitt arbeid som før virksomhetsoverdragelsen.
Alle foretak i Helse Sør-Øst skal fortsette å ha bruksrett til sine data i innkjøpsportalen som
før virksomhetsoverdragelsen.

3.3. Særskilt om ansatte, herunder pensjon og ansattvalgte styremedlemmer
Sykehusinnkjøp overtar ansatte, herunder arbeidsgiveransvaret, i henhold til Vedlegg 2
(Liste over ansatte). Vilkårene i de ansattes arbeidsavtaler overtas av ny arbeidsgiver.
Alle ansatte som omfattes av denne virksomhetsoverdragelsen har på
overdragelsestidspunktet et ansettelsesforhold i Sykehuspartner, virksomhetsområdet
Innkjøp og logistikk.
Opptjente feriepenger for 2016, som skal utbetales til medarbeidere som overføres til
Sykehusinnkjøp i 2017, skal utbetales fra Sykehusinnkjøp. Kostnaden for denne
utbetalingen skal dekkes av Sykehuspartner, jfr. Avtalens pkt. 4, bokstav c.
Sykehusinnkjøp overtar disse forpliktelsene fra Overtakelsesdato.
Partene erkjenner og godtar at overføringen i henhold til denne Avtalen anses som en
virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 16. Det vil si at de
Ansatte som overføres skal fortsette sine arbeidsforhold på uendrede vilkår som ansatte hos
Sykehusinnkjøp.
Partene har oppfylt sine forpliktelser i henhold til aml. § 16-5 om å drøfte overføring av
Virksomheten til Sykehusinnkjøp med de Ansattes representanter. Partene har før
Overtakelsesdato oppfylt sine forpliktelser i henhold til aml. § 16-6 om å informere alle
berørte Ansatte om overføringen av Virksomheten til Sykehusinnkjøp.
Sykehusinnkjøp er innforstått med at de Ansatte kan ha en reservasjonsrett og/eller valgrett i
henhold til arbeidsmiljøloven. Partene skal lojalt samarbeide om at de Ansatte følger med
over til Sykehusinnkjøp, men Sykehuspartner gir ingen garantier i så måte.
Sykehuspartner skal holde Sykehusinnkjøp skadesløs for ethvert krav som de Ansatte måtte
fremme overfor Sykehusinnkjøp knyttet til deres arbeidsforhold hos Sykehuspartner påløpt
frem til Overtakelsesdato, herunder – men ikke begrenset til – krav om lønn, overtid,
feriepenger, uavviklet ferie, pensjonskrav, og lignende. For slike krav som har oppstått etter
Overtakelsesdato kan Sykehusinnkjøp ikke holde Sykehuspartner ansvarlig.
3.3.1. Ansattes pensjonsordninger
Ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen vil bli meldt ut av Pensjonskassen for
helseforetakene (“PKH”) pr Overtakelsesdato, og meldt inn i Kommunal
landspensjonsordning (“KLP”) fra samme tidspunkt.
Dette vil ikke innebære noen endring av de ansattes pensjonsrettigheter. Ansatte som pr
dato er tilsluttet pensjonsordning KLP 13 (sykepleiere) opprettholder denne ordningen også
etter overføringen til Sykehusinnkjøp (gjelder to ansatte).

Side:

6 av 8

Sykehuspartner bekrefter at pensjonsordningen hvert år er tilført premie som etter
beregningsgrunnlaget for ordningen er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon som
medlemmene har opptjent i løpet av året, med tillegg av risikopremier og kostnader etter
beregningsgrunnlaget. Forfalt innskudd eller premie til pensjonsordningen(e) er fullt ut betalt
per Overtakelsesdato. Eventuelt ansvar knyttet til personell som er sluttet i Sykehuspartner
før Overtakelsesdato, forblir Sykehuspartner sitt ansvar.
3.3.2. Ansattvalgte styremedlemmer
På stiftelsestidspunktet av Sykehusinnkjøp var det ikke gjennomført lovfestet valg av de
ansattes styremedlemmer. I tråd med helseforetaksloven § 22 har de ansatte rett til en
forholdsmessig andel av styremedlemmene. I foretaksmøtet av 25.1.2016 ble det utpekt to
midlertidige ansattvalgte styremedlemmer. Disse er gitt tjenestetid frem til det i
Sykehusinnkjøp har vært gjennomført lovfestet valg av styremedlemmer av og blant de
ansatte

3.4. Særskilt om avtaler som overføres
Avtaler, eksempelvis drifts og vedlikeholdsavtaler, skal besørges overført fra Sykehuspartner
til Sykehusinnkjøp med virkning fra og med Overtakelsesdato. Dette gjelder eksempelvis
abonnement til telefoner og vedlikeholdsavtaler til teknisk utstyr, herunder
multifunksjonsmaskiner.
Sykehuspartner skal avslutte avtaler som ikke skal overføres til Sykehusinnkjøp i løpet av
desember 2016.
For det tilfelle at en avtale likevel skulle være uteglemt mellom partene, omfattes denne
likefullt av overdragelsen iht. prinsippet i Helseforetaksloven § 50.

3.5. Eiendeler som overføres
Sykehusinnkjøp overtar eiendeler tilhørende den overførte virksomheten, iht. liste i vedlegg
5.

3.6. Leie av hardware og lisenser
I en midlertidig periode, frem til Sykehusinnkjøp har fått nødvendig infrastruktur på plass,
skal overdratt personell fortsette å bruke Sykehuspartner sitt IKT-utstyr, eksempelvis PCer
og multifunksjonsmaskiner. Dette inkluderer også lisenser. For dette skal Sykehusinnkjøp
betale en månedlig leiepris per bruker av utstyr og lisenser pålydende kroner 757,-. På
overføringstidspunktet vil det være 37 brukere per måned, noe som p.t. gir en månedsleie på
kroner 28.009,-.
Leie faktureres etterskuddsvis, og Sykehusinnkjøp gis betalingsfrist på 30 dager.
Bruk av Sykehuspartner sitt IKT utstyr og annen infrastruktur skal til enhver tid følge
Sykehuspartner gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Det vises i den forbindelse til
databehandleravtale mellom partene datert 1.11.2016, punkt 2.
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Sykehusinnkjøp skal så snart som mulig, og i løpet av 2017, etablere egne støttetjenester for
IKT. Disse leveres fra Helse Nord IKT, og Sykehusinnkjøp dekker selv kostnader ved denne
etableringen. Leieperioden er antatt å ha en varighet til 30.6.2017, eller frem til avtale om
IKT-plattform med Helse Nord IKT er på plass og utstyr er levert.
Etter utløpet av leieperioden skal utstyret leveres tilbake og legges til sletting i
katalogtjenesten.

3.7. Regnskap og vederlag
Virksomheten overføres med regnskapsmessig kontinuitet, jf. helseforetaksloven § 50.
Partene er i henhold til helseforetaksloven § 43 regnskapspliktig etter regnskapsloven slik at
den overtatte Virksomheten med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser må
regnskapsføres i Sykehusinnkjøp etter reglene i regnskapsloven. Overtakelsen
gjennomføres med regnskapsmessig virkning per 1.1.2017.
Overtakelsen innebærer at overdragende foretaks forpliktelser overføres til Sykehusinnkjøp
med befriende virkning for overdragende foretak, jf. helseforetaksloven § 50 annet og femte
ledd.

4. PRO & CONTRA
Det skal gjennomføres et pro & contra-oppgjør mellom Partene, der inntekter og kostnader
knyttet til Virksomheten avregnes per Overtakelsesdato i samsvar med prinsippene i denne
Avtalen.
Partene skal i fellesskap innen 90 dager etter Overtakelsesdato sette opp en pro & contraoppstilling per Overtakelsesdato.
Dette gjelder også forhold som i forbindelse med overføringen enten er håndtert feil,
ufullstendig eller har fått utilsiktede konsekvenser, herunder fordi fullstendig informasjon ikke
har vært tilgjengelig på overføringstidspunktet.
Partene er enige om at det skal foretas en vurdering av pro & contra oppgjør knyttet til
følgende poster (oppramsingen er ikke uttømmende):
a) Avtaler
b) Ansatte og ansattes pensjonsrettigheter
c) Feriepenger
d) Øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser

5. FORSIKRINGER
Sykehuspartner er dekket av de forsikringer som er nødvendige eller i samsvar med
alminnelig praksis for Virksomheten. Forsikringsdekningen er i henhold til lovgivning eller
inngåtte avtaler. Forfalt forsikringspremie er betalt.
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Det foreligger ikke uoppgjorte forsikringssaker knyttet til Virksomheten, og Sykehuspartner
kjenner ikke til forhold som vil føre til slike saker.

6. DIVERSE BESTEMMELSER
6.1

Omkostninger

Hver av Partene dekker sine respektive kostnader i forbindelse med denne Avtalen og
gjennomføring av Transaksjonen for øvrig.

6.2

Meldeplikter osv.

I den utstrekning Transaksjonen medfører meldeplikter eller liknende offentligrettslige plikter,
skal Partene samarbeide om å besørge disse oppfylt.

6.3

Orientering om overtakelsen

Partene skal i fellesskap søke å orientere tredjeparter, herunder avtaleparter om
overtakelsen og skifte av avtalepart.
****
Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett eksemplar til Sykehusinnkjøp og ett eksemplar
til Sykehuspartner.
Oslo, ___. desember 2016

SYKEHUSPARTNER HF

MARIANN HORNNES
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SYKEHUSINNKJØP HF

KJETIL ISTAD
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Vedlegg 1

Nærmere angivelse av Virksomhet

Virksomheten som omfattes av virksomhetsoverdragelsen har ansvaret for arbeidsoppgaver innen
anskaffelser, avtaleforvaltning, leverandøroppfølging, drift av egenutviklet innkjøpsportal, regional
varekatalog og statistikkdatabase, samt analyse, implementeringsansvarlig og juridisk rådgivning. I
det følgende angis de nærmere arbeidsoppgaver som virksomhetsoverført personell utfører.
- Anskaffelser
Innen anskaffelser, som er den mest tradisjonelle delen av regionale tjenesteleveransen innenfor
innkjøp, er det tre tjenesteområder hvor virksomhetsoverført personell utfører arbeidsoppgaver.
o Varer
Tjenesteområdet Varer har ansvaret for at arbeidsoppgaver innen regionale
(sentraliserte) anskaffelser/anbud for helseforetak gjennomføres iht. anskaffelsesplan og
bestillinger fra Forum for Innkjøp og Logistikk og Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer
blant annet å bidra med merkantil innkjøpskompetanse i regionale
anskaffelsesprosesser.
o Tjenester
Tjenesteområdet Tjenester har ansvaret for at anskaffelser innen følgende områder
gjennomføres iht. Oppdragsdokument og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF eller andre
helseforetak i regionen:
 Leverer merkantil innkjøpskompetanse til kjøp av tjenester hos helseforetak i
Helse Sør-Øst, herunder Sykehuspartner HF.
o IKT
Tjenesteområdet IKT har ansvaret for IKT-innkjøp for Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner
HF samt andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette innebærer blant annet å bidra med
merkantil innkjøpskompetanse i regionale (og i noen tilfeller nasjonale)
anskaffelsesprosesser.
- Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
Innen avtaleforvaltning og leverandøroppfølging er det to tjenesteområder hvor virksomhetsoverført
personell utfører arbeidsoppgaver.
o Varer
Tjenesteområdet Varer har ansvaret for leverandøroppfølging, avtaleforvaltning, generell
leverandørstyring, forhandlingsledelse, forbedringsaktiviteter, konfliktløsning mv. på de
samme avtaler som følger av beskrivelsen ovenfor. Avdelingen har i tillegg ansvaret for
oppfølgingen av at Helse Sør-Øst sine krav til miljø, etikk, antikorrupsjon og
samfunnsansvar overholdes.
o Tjenester
Tjenesteområdet Tjenester har ansvaret for leverandøroppfølging, avtaleforvaltning,
leverandørstyring, forhandlingsledelse, forbedringsaktiviteter, konfliktløsning mv. på de
samme avtaler som følger av beskrivelsen ovenfor.

o IKT
Tjenesteområdet IKT har ansvaret for leverandøroppfølging, avtaleforvaltning,
leverandørstyring, forhandlingsledelse, forbedringsaktiviteter, konfliktløsning mv. på de
samme avtaler som følger av beskrivelsen ovenfor. Dette omfatter i tillegg bistand i
forbindelse med endringsordrer som kommer i stand på bakgrunn av bestilling fra Helse
Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF eller andre helseforetak i regionen.
- Støttetjenester
For at oppgavene beskrevet ovenfor skal kunne gjennomføres som bestilt, er virksomheten avhengig
av støttetjenester innen analyse, implementering og juridisk rådgivning. Disse områdene vil bli
beskrevet nærmere nedenfor.
o Juridisk avdeling
Juridisk avdeling støtter samtlige tjenesteområder omtalt ovenfor både innen
anskaffelser og leverandørforvaltning. Dette innebærer blant annet anskaffelsesrettslig
rådgivning, utforming av kontrakt, kvalitetssikring av dokumenter, forhandlingsstøtte,
rådgivning ved endringsordre, kontraktsrettslig rådgivning, rettslig prosedyre osv.
Avdelingen to advokater som har prinsipalansvar for to fullmektiger iht. domstolloven og
advokatforskriften.
o Analysefunksjoner
Analysefunksjonen er ansvarlig for bistand i anskaffelser i form av
statistikksøk/behovsanalyse, prisskjema, evaluering og utarbeidelse av business case.
Analyseressurser bistår avtaleforvaltning i oppgaver som lekkasje på avtaler, avdekke
områder uten avtaledekning og leverandøranalyse. I tillegg bistår analyseressurser
kategoriarbeid
o Implementeringsansvarlig
Implementeringsansvarlig bistår prosjektleder i sluttfasen av anskaffelsen for å sikre at
grunnlaget til varekatalog og konverteringslister utarbeides for rask implementering av
nye avtaler på helseforetakene.
- Drift av portal, regional varekatalog og statistikkdatabase
Avdeling for system og forvaltning har ansvaret for forvaltning, drift og utvikling av den regionale
innkjøpsportalen. Løsningen er utviklet til å være saksbehandlingsverktøy i forbindelse med
anskaffelser og avtaleforvaltning. Innkjøpsportalen er sammenlignbar med andre bransjeløsninger
innenfor dagligvare, sport, byggevare og apotek. Løsningen er også et forsystem for ERP systemene
til helseforetakene og distribuerer varekataloger som muliggjør den elektroniske handelen mellom
helseforetak og leverandørmarkedet.
Avdelingen skal understøtte regional ERP løsning, utvikling av portalløsning og til drift av de ulike
databaser. Innkjøpsportalen skal benyttes som felles sted for deling av kontraktsinformasjon
nasjonalt i Sykehusinnkjøp HF.

Vedlegg 2

Liste over ansatte

Navn på ansatte som skal virksomhetsoverdras fra Sykehuspartner HF Innkjøp og
logistikk til Sykehusinnkjøp HF, herunder avtalefestede betingelser. Brutto årslønn og
tilhørende sosiale kostnader er aggregert, og beløper seg til om lag 33 millioner kroner.
Stillingsbrøk

Brutto årslønn

Avtale om
EKOM

Nr

Ansattnavn

1

Aanonsen Oskar

100 %

ja

2

Aas-Haug Elin

100 %

ja

3

Andersen Geir

100 %

ja

4

Andersen Kjell Arne Fjeld

50 %

ja

5

Andrén Lisbeth

100 %

ja

6

Bjørnstad Bjørn Erik

100 %

ja

7

Bjørnæs Nicolai Maric

100 %

ja

8

Borge Erik

100 %

ja

9

Brekstad Madeleine

100 %

ja

10

Bøhm Guro

100 %

ja

11

Caspersen Bjørn Ove

100 %

ja

12

Ertresvåg Tord

100 %

ja

13

Ertresvåg Trude

100 %

ja

14

Fuhre Cathrine Moen

100 %

ja

15

Gade Aamodt Hanne

100 %

ja

16

Hagen Kate-Mari

100 %

ja

17

Hagen Monika

100 %

ja

18

Heitmann Kirsten

100 %

ja

19

Helle Andreas

100 %

ja

20

Hilt Odd

100 %

ja

21

Holt Malin Emilie

100 %

ja

22

Løken Merete

100 %

ja

23

Myhre Børge

100 %

ja

24

Nilsen Tommy Eggum

100 %

ja

25

Roll Øystein

100 %

ja

26

Ruth Rolf

100 %

ja

27

Scheie Marit Alise

100 %

28

Skåre Knut Reinert

100 %

ja

29

Staknes Ellen

100 %

ja

30

Steller Lars Michael

100 %

ja

31

Stenseth Kjersti

100 %

ja

32

Søyland Kari Andrea

100 %

33

Thomassen Are K.

100 %

ja

34

Trulsen Pia Uhre

100 %

ja

35

Veierland Nina Christin

100 %

ja

36

Vu Kingsley Hung

100 %

ja

37

Ødegård Trond

100 %

ja

P-plass

Fri avis
ja

ja

Vedlegg 3

Oversikt over Innkjøpsportalen

1.0 Tilganger og bruk av Innkjøpsportalen og øvrige systemer og data
I henhold til avtalens punkt 3.2, Innkjøpsportalen – tilganger og bruk etter virksomhetsoverdragelsen,
skal Sykehusinnkjøp og relevante ansatte i Sykehusinnkjøp ha alle tilganger, herunder rett til å
administrere, bruke og endre, de systemer som er beskrevet i dette vedlegg.
Formålet med dette er å sikre at ansatte som jobber inn mot Innkjøpsportalen skal kunne fortsette å
utføre sitt arbeid som før virksomhetsoverdragelsen.
Sykehuspartner beholder eierrettigheten til de systemer, avtaler, lisenser mv. som fremgår av
vedlegget her, frem til Partene har bestemt noe annet.
1.1 Azure
IOL sin del (subscription) av Azure i HSØ består av følgende elementer:
o Innkjøpsportalen består av:
• Reklamasjonsportalen
• Leverandørportalen
• Kontrollstasjon
• Statistikk
• Avtale- og Artikkelmaster
• FS-modul
• Anskaffelser
• Direktekataloger
o ContractWeb
o 1 databaseserver med 4 databaser
• InnkjopBrukere
• InnkjopBrukerePROD
• InnkjopEksternDEV
• InnkjopEksternPROD
o Storage
• spjobstorage
• sykehuspartner
• sykehuspartnerdev
• sqlserverauditJobber
o Redis
o Application Innsight
o Sendgrid
o Webjobs
• CatalogDownloader
• ContractItemPostProcessing
• ContractItemsWithoutContract
• GenerateFullContractLinesExcel
• SendStatisticsReminder
• ImportStatistics
1.2 Kildekode
sykehuspartner.visualstudio.com med kildekode som er utviklet av Sykehuspartner.

1.3 Windows-klienter
MDM-klienten er en lokal installasjon med kobling til databasene i Azure, som benyttes av MDM
avdeling.
1.4 Lisenser
3 MSDN lisenser, som benyttes av IOL sine utviklere.
1.5 Fellesmappe
Tilgang til informasjon lagret på \\sikt\Data\SP\SDS\Felles\Gamle_O\Innkjøp og logistikkområde.
1.6 Norkat
All informasjon lagret på NORKAT.
1.7 Epostkontoer
Tilgang til all mail på tidligere kontoer i Sykehuspartner HF, jf. notat fra Informasjonssikkerhetsleder
og Foretaksadvokaten i Sykehuspartner HF datert 30. september 2016.
1.8 Ekstranett
Tilgang til informasjon lagret på https://ekstranett.sykehuspartner.no/INNKJOP/default.aspx.

Vedlegg 4

Regnskap og balanse

Virksomheten og tilhørende ansatte blir overført fra 1. januar 2017. Midler til dekning av lønns- og
personalkostnader tilknyttet de overførte ansatte følger med virksomhetsoverdragelsen inntil det
totale budsjett for Sykehusinnkjøp HF med tilhørende finansiering er besluttet.
Aggregerte lønns- og personalkostnader for de overførte ansatte er estimert i 2016 til 33 millioner
kroner.
Driftsinntekter
Det forutsettes at overskuddet knyttet til virksomheten før overføringstidspunktet overføres tilbake
til Helse Sør-Øst RHF.
Balanseverdier
Virksomheten som blir overdratt har ingen anleggsmidler i Sykehuspartner sin balanse.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er det enkelte overføringer i balansen som er knyttet til
lønn.
Opptjente feriepenger og tilhørende sosiale kostnader skal overføres til Sykehusinnkjøp. Eksakt beløp
her er ikke klart før desember lønn er kjørt og alle avstemninger har blitt utført. Det er ikke p.t tatt
stilling til hvordan man skal behandle opparbeidet fleksitid.
Det skal foretas en kontantoverføring knyttet til pensjonsforpliktelsene til de ansatte som overføres.
PKH er ansvarlig for en nøyaktig beregning for hvor mye som skal føres over per 31.12.2016.

Vedlegg 5

Eiendeler som overføres

Partene er enige om at Sykehusinnkjøp skal overta følgende eiendeler av
Sykehuspartner kostnadsfritt:
Eiendel
Div. møbler
Resepsjon inkl. to pulter
Møtestoler
AV-utstyr for to møterom

Midlertidig samarbeidsavtale
mellom
Sykehuspartner HF
(heretter kalt Kunden)

og

Sykehusinnkjøp HF
(heretter kalt Leverandøren)

Kundens
organisasjonsnummer:
914 637 651

Leverandørens
organisasjonsnummer:
916 879 067

For Kunden

For Leverandøren

Dato og underskrift

Dato og underskrift

______________________

______________________

Navn: Mariann Hornnes
Tittel: Administrerende direktør

Navn: Kjetil Istad
Tittel: Administrerende direktør

Henvendelser angående denne kontrakt skal adresseres til:
Kunde

Leverandøren

Kontaktpersoner:
Navn: Terje Takle Johnsen
Stilling: Direktør Plan og styring
E-post:
tetjoh@sykehuspartner.no

Kontaktpersoner:
Navn: Cathrine Moen Fuhre
Stilling: Konst. divisjonsdirektør
E-post:
cathrine.moen.fuhre@sykehusinnkjop.no

Telefon: 911 26 532

Telefon: 482 93 847

Organisasjons adresse:

Organisasjons Adresse:

Grønland 34
3045 Drammen

Hermetikken
Tollbugata 7
9800 Vadsø

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer hvorav hver part beholder 1 eksemplar.

Midlertidig samarbeidsavtale
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1. Bakgrunn og formål med avtalen
Sykehusinnkjøp HF (Leverandøren) ble stiftet 17. desember 2015 og skal ha
strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Formålet med denne avtalen er å formalisere samarbeidet mellom Leverandøren og
Kunden i en overgangsfase. Avtalen skal erstattes av en permanent tjenesteavtale
når all planlagt virksomhetsoverdragelse av ressurser er gjennomført og etableringen
av Sykehusinnkjøp HF er ferdigstilt.

2. Tjenestebeskrivelse
Leverandøren skal sørge for at planlagte og pågående anskaffelsesaktiviteter og
andre driftsoppgaver som virksomhetsoverdratte enheter har ansvar for,
opprettholdes og gjennomføres i henhold til vedlegg 1. Leverandøren skal i
overgangsfasen ha fokus på avtaleproduksjon og avtaleoppfølging for å sikre at
Kunden får de planlagte og forventede leveranser.

3.

Fullmakt og beslutning

Leverandøren har i kraft av denne avtalen fullmakt fra Kunden til å gjennomføre
anskaffelsesprosesser, inngå avtaler og forvalte avtaler på samme nivå som
Kundens personell hadde fullmakt til før overdragelsen, jfr. vedlegg 1. Tvilstilfeller
skal avklares med Kunden før bindende tiltak gjøres.
Leverandøren skal stå som ansvarlig på vegne av Kunden(e) i
anskaffelsesprosesser, med mindre annet er avtalt jfr. vedlegg 1.
Leverandøren har kun fullmakt til å signere avtaler på vegne av Kunden dersom det
er definert i vedlegg 1.

4. Partenes plikter
•

Leverandøren skal sikre at Kunden har tilgang til de virksomhetsoverdratte
ressurser i like stor grad som før overdragelsen.

•

Kunden skal sikre at de virksomhetsoverdratte ressursene hos Leverandøren i
like stor grad som før overdragelsen har tilgang til nødvendige ressurser,
systemer og IKT-utstyr.

•

Partene forplikter seg til å holde hverandre oppdatert om alt som kan ha
betydning for den andre parts virksomhet.

•

Kunden skal i samarbeid med Leverandøren planlegge sine samlede
anskaffelsesbehov for kommende perioder.

•

Partene skal i etableringsperioden møtes jevnlig for å sikre god informasjonsflyt,
avklare/løse etableringssaker, prioritere oppgaver og generelt sikre et godt
samarbeid. Leverandøren er ansvarlig for at dialogmøter eller lignende
møteplass etableres for å ivareta ovennevnte kommunikasjonsbehov.
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•

Leverandøren skal tilby bistand og informasjon til Kunden, slik at Kunden kan
benytte riktig avtale og på riktig måte.

•

Partene skal ta selvstendig ansvar for sin parts forpliktelser fra
virksomhetsoverdragelsen. Dessuten gjelder følgende inntil Partene bestemmer
noe annet:
o

o

Personell som overføres til Leverandøren og som har utført oppgaver
som Kunden fortsatt skal ha ansvar for, skal inntil videre fortsette å
utføre oppgavene.
Personell som blir igjen hos Kunden og som har utført oppgaver som
Leverandøren overtar ansvaret for, skal inntil videre fortsette å utføre
oppgavene.

5. Ansvar ved tvister etc.
Leverandøren er ansvarlig for å utføre sitt oppdrag på en faglig og juridisk korrekt
måte og med et resultat som er i henhold til Kundens bestilling.
Ved eventuelle tvister med tredjeparter kan Leverandøren etter avtale med
kunden(e) koordinere og håndtere saken på kunden(e)s vegne. Eventuelle fullmakter
til Leverandøren må avklares i det enkelte tilfellet. Leverandøren har ansvaret for at
kunden(e) blir tilstrekkelig involvert på alle steg i prosessen. Kunden(e) bærer den
økonomiske risikoen for eventuelt ansvar som følge av slike tvister.

6. Taushetsplikt
Partene forplikter seg til, både under kontraktens varighet og etter dens utløp, ikke å
avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og
andre ikke-offentlige opplysninger om den annen part som mottas i forbindelse med
gjennomføringen av avtalen.
Partene har inngått en avtale om databehandling for behandling av eventuelle
personopplysninger og tilgang til Kundens IKT utstyr, infrastruktur og systemer, jfr.
vedlegg 2.

7. Finansering av tjenestene fra Sykehusinnkjøp HF
Tjenester fra Leverandøren til Kunden etter denne Avtale finansieres med
basistilskudd fra Helse Sør-Øst RHF. Kunden belastes således ikke for tjenester fra
Leverandøren, med unntak av eventuell avtale om frikjøp.
Kunden er innforstått med at Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonal (tidligere HINAS)
mottar gebyrinntekter knyttet til flere av leverandøravtalene. Disse gebyrinntektene
skal inngå i de regionale helseforetakenes finansiering av Sykehusinnkjøp HF, og er
ikke til disposisjon for Sykehusinnkjøp HF ut over avtalt budsjett for kostnadsnivå for
drift av divisjon nasjonal.
Eventuelle etablerings- og felleskostnader knyttet til Leverandøren skal ikke belastes
den enkelte Kunde.

Side 3 av 4

Midlertidig samarbeidsavtale

Side: 4 av 4

8. Ikrafttredelse og varighet av avtalen
Avtalen trer i kraft samtidig med virksomhetsoverdragelsen og gjelder inntil ny avtale
mellom Kunden og Leverandøren er signert.

9. Tvisteløsning
Eventuelle tvister mellom Leverandøren og Kunden skal forsøkes løst ved
forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet kan Partene ta saken opp
med Kundens eier/RHF. Det enkelte RHF står fritt til å velge om en tviste også skal
løftes til Leverandørens eiere.
Vedleggsoversikt:
Vedlegg 1 - Virksomhetsspesifikke forhold
Vedlegg 2 - Databehandleravtale
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Vedlegg 1 – Virksomhetsspesifikke forhold
Sykehusinnkjøp HF- Sykehuspartner HF

Vedlegg 1 – Virksomhetsspesifikke forhold

Side:
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1. Bakgrunn og formål
Sykehusinnkjøp HF (Leverandøren) ble stiftet 17. desember 2015 og skal ha et nasjonalt
strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Foretaket blir i det alt vesentligste bestående av tilførte innkjøpsfaglige ressurser fra
eksisterende fagmiljøer fra helseforetak i Norge gjennom flere virksomhetsoverdragelser,
herunder fra virksomhetsområdet Innkjøp og Logistikk i Sykehuspartner HF (Kunden).
Parallelt med opprettelsen av Leverandøren er det opprettet nytt virksomhetsområde for
Plan og Styring (POS) hos Kunden, samt avdeling for Kontraktstyring.
Formålet med Avtalen og dette vedlegget er å formalisere samarbeidet og grensesnittet
mellom Leverandøren og Kunden i den første tiden etter virksomhetsoverdragelsen.

2. Virksomhetsspesifikke plikter
Leverandøren skal sørge for at virksomhetsoverdratt personell tar i bruk dedikerte
nettverksområder tilhørende Leverandøren.
Leverandøren skal sørge for at berørt personell signerer nye, individuelle
taushetserklæringer
Leverandøren skal sørge for, og Kunden medvirker til, at berørt personell sine adgangskort
blir oppdatert i henhold til ny selskapstilhørighet innen 1.2.2017.
Leverandøren sørger for at berørt personell får informasjon om overgangen og omleggingen
til ny infrastruktur fra Helse Nord IKT senest i løpet av andre kvartal 2017.
Leverandøren sørger for, og Kunden medvirker til, at bruker- og maskinobjekter knyttet til
virksomhetsoverført personell og utstyr er klargjort for og legges til sletting i katalogtjenesten
innen 30.6.2017, eller frem til avtale om IKT-plattform med Helse Nord IKT er på plass og
utstyr er levert. En utsettelse skal imidlertid skje i samråd med Seksjon Sikkerhet i
Sykehuspartner.
Leverandøren skal hver måned avgi statusrapport til Kunden på oppgaver som fremgår av
dette vedlegg 1.
For å støtte opp under det fortsatte arbeid med avtaleforvaltningen av strategisk IKT avtale
med HPE skal Kunden inngå avtale om frikjøp av nøkkelressurser fra Leverandøren i en
midlertidig periode. Kunden styrer bruken av disse ressursene helt innenfor det omfang som
beskrives.
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3. Tjenestebeskrivelse og grensesnitt Sykehusinnkjøp HF – Sykehuspartner
HF
Leverandøren skal levere tjenester til Kunden innenfor tjenesteområdene IKT, Master Data
Management (MDM) og Logistikk (Forsyningssenteret). Nedenfor vil de konkrete
tjenestebeskrivelsene og grensesnittet mellom de to foretakene beskrives.

3.1 IKT
3.1.1
Kunden er ansvarlig for å inngå og eie avtaler, herunder strategiske IKT-avtaler, og vil ha de
juridiske og økonomiske forpliktelser for avtalene. For eksempel vil dette medføre:
- sette i gang anskaffelser, inngåelser, utvidelser, nedtak eller oppsigelse av avtaler.
- vurdere om avtalene er kostnadseffektive.
Leverandøren skal bistå i anskaffelser, inngåelser, utvidelser, nedtak eller oppsigelser av
avtaler etter oppdrag/bestilling fra Kunden eller Helse Sør-Øst RHF.
Kunden vil være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde årshjul/livssyklusen av avtaler, som
for eksempel prolongering og terminering av avtaler.
Leverandøren skal ha oversikt over avtalenes livssyklus. Dette kan for eksempel være å
varsle avtaleeier om prolongering og/eller terminering av avtaler.

3.1.2
Kunden er ansvarlig for eventuelle avvik. For eksempel vil dette medføre:
- leveranseavvik; rapportere avvik til Leverandør.
- produktavvik IKT; mottar avviksmelding og eventuelt rapporterer til Leverandør.
Leverandøren vil være ansvarlig for å håndtere avvik. Dette kan for eksempel være:
- leveranseavvik; identifisere og varsle om avvik på avtaler til Kunde.
- produktavvik; mottar avviksmelding og håndterer sak iht. prosess.
3.1.3
3.1.3.1
Strategiske IKT-avtaler, og tilhørende service- og vedlikeholdsavtaler, med HPE, Microsoft
og Oracle og andre store service og vedlikeholdsavtaler skal håndteres fullt ut av Kunden.
For å sikre at avtalen med HPE forvaltes på best mulig måte, samt unngå doble forpliktelser,
må Leverandøren alltid sørge for å klarere hhv. 1) avtaleutlysinger og 2) avtaleinngåelser
som kan tenkes å omhandle dette avtaleomfanget med Avdeling for kontraktstyring i
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Sykehuspartner HF. Leverandøren må oppdatere sine interne rutiner i henhold til denne
bestemmelsen, og jobbe aktivt for at denne etterleves.
Kunden kan bestille ressurser fra Leverandøren for håndtering av andre strategiske avtaler,
selv om avtalene og ansvaret for disse hører til Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse
holde Kunden ved virksomhetsområdet Plan og styring, avdeling for Kontraktstyring,
informert om relevante forhold.

3.1.3.2
For øvrige avtaler, vil større andeler av oppgaver bli utført av Leverandør. For disse avtalene
vil Kunde for eksempel:
- formulere, planlegge og iverksette tiltak som understøtter Kundens virksomhetsmål i
Oppdragsdokumentet i samarbeid med Leverandøren.
- motta leveransemålinger.
For slike avtaler skal Leverandør for eksempel:
- formulere, planlegge og iverksette tiltak som understøtter Kundens virksomhetsmål i
Oppdragsdokumentet.
- bistå med leveransemålingsdata/-oversikter.

3.1.4
Ved innkjøp ved bruk av mini-konkurranser skal Kunden gjennomføre konsulentkjøp og
utstyrskjøp med juridisk og innkjøpsteknisk kompetanse fra Leverandør.

3.2 Logistikk (Forsyningssenteret)
3.2.1 Leverandør- og driftsoppfølging for Forsyningssenteret
Leverandør skal bidra til å løse oppgaver knyttet til oppfølging av
leveringspresisjonsmålinger for avtalte leverandører til Helse Sør-Øst RHF sitt
Forsyningssenter i tett dialog med Kunden.
Leverandør skal bidra til koordinering av driftsspørsmål knyttet til rest, erstatninger og
tilbakekallinger ved Forsyningssenteret og stille med tilgjengelig personell for håndtering av
utfordringer knyttet til rest tilsvarende dagens løsning.
Avtaler skal gjøres tilgjengelig for videre oppfølging av logistikkfunksjonen hos Kunden.
Endring i avtalemaster skal utføres iht. behovene for rask oppdatering for å sikre
forsyningssikkerhet mot helseforetak.
3.2.2

Valg og implementering av sortiment til Forsyningssenteret
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Sortimentsansvarlig hos Kunden skal samarbeide med kategorisjefer og prosjektledere hos
Leverandør i forhold til valg av sortiments og forsyningskanal i anskaffelsesprosesser.
Leverandøren og Kunden skal samhandle og sikre gjensidig informasjon gjennom
forutsigbare årsplaner, konverteringslister, planlegging og gjennomføring av
leverandørmøter, samt møter med implementeringsansvarlige ved helseforetakene.
3.2.3 Statistikk
Leverandøren skal sørge for at statistikk i innkjøpsportalen blir oppdatert.
3.2.4 System Innkjøpsportalen
Leverandøren skal forvalte og utvikle Innkjøpsportalen i tråd med blant annet behovene til
logistikk og forsyningssenteret for alle moduler. Behov for utvikling skal synliggjøres
gjennom dialog og samhandling.
3.2.5 Prosjekt «Sykehuslogistikk»
Leverandøren skal delta i «prosjekt Sykehuslogistikk» med ansatte planlagt inn i de ulike
delprosjektene.
Kunde og Leverandør skal forholde seg til beslutning fattet av Helse Sør-Øst RHF
vedrørende overgangsperiode fra gammel til ny logistikkpartner.

3.2.6 Juridisk bistand
Om ønskelig skal Leverandøren levere juridisk bistand som sikrer at behovene til
Forsyningssenteret ivaretas knyttet til dagens avtale med Bring og ny aktør av
forsyningssenteret OneMed Services i prosjekt Sykehuslogistikk.

3.3 MDM
3.3.1 Tilgang til tjenesten
Leverandøren skal:
- sikre at Innkjøpsportalen og andre relaterte systemer og databaser under ordinære
forhold er tilgjengelig, med unntak av planlagt vedlikehold.
- varsle Kunden ved driftsavvik som påvirker Kundens bruk av Innkjøpsportalen og
andre relaterte systemer og databaser.
Leverandøren er ansvarlig for å ha tilstrekkelige ressurser for drift, forvaltning og nødvendig
videreutvikling.
Kunden skal:
- rapportere om avvik til Leverandøren. Rapporten skal inneholde beskrivelse av feil.
- utarbeide varslingslister for de ulike modulene Kunden er avhengig av.
Kunden plikter å melde inn endringsbehov i god tid før ønsket implementering.
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3.3.2 Forvaltning av Masterdata
Avtalemaster er en del av Innkjøpsportalen. I den forbindelse skal Leverandøren:
- registrere og forvalte oppdatert og korrekt leverandør- og avtaledata i henhold til
regional standard.
- etablere og forvalte kvalitetssikrede erstatninger og konverteringslister på vegne av
Kunden via innkjøpssystem.
- sikre at regional samhandlingsavtale signeres ved kontraktsinngåelse på vegne av
Kunden.
- være tilgjengelig og svare ut brukerstøttesaker som angår Leverandørens
ansvarsområde iht. Avtalen.
- gjøre tilgjengelig all avtaleinformasjon via Innkjøpsportalen.
Kunden skal:
- etablere rutiner og prosesser for brukere ved eget foretak.
- varsle om feil i grunndata som Leverandøren er ansvarlig for.
3.3.3 Standardrapporter
Kunden plikter selv å innhente informasjon for de rapporter som allerede eksisterer i
Innkjøpsportalen.
Leverandøren skal informere Kunden om nye vare- og tjenesteavtaler som skal
implementeres de neste tre måneder.
3.3.4 Opplæring
For systemene relatert til Innkjøpsportalen, er Leverandøren ansvarlig for opplæring av
superbruker utnevnt av Kunden.
Kunden er forpliktet til å allokere et tilstrekkelig antall ressurser til å delta på Leverandørens
superbrukeropplæring, og for å sørge for at disse har tilstrekkelige kunnskaper om avtale- og
MDM prosessen.
Kunden skal utpeke et kontaktpunkt eller en superbruker per modul som Leverandøren skal
kommunisere med. Kunden er selv ansvarlig for kommunikasjon internt.
Det forutsettes at alle brukerne av aktuelle systemer hos Kunden er informert ved endringer
og bestillinger. Alt av endringer og bestillinger skal være omforent internt hos Kunden før
bestilling sendes skriftlig til Leverandøren.
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Situasjonsvurdering
Sykehuspartner har et samlet økonomisk resultat på 46,2 MNOK pr. november (eksklusiv Innkjøp og logistikk,
Forsyningssenteret og iMod). Dette er 35 MNOK i positivt budsjettavvik. Hoveddriverne i resultatet er høyere
konsulentinntekter og lavere personalkostnader. Service og vedlikeholdskostnader er noe opp, men utlignes noe av
høyere inntekter på området.
Det er en forbedring av tjenestestabiliteten og relativt stabil leveransepresisjon på tvers av HFene. For kritiske
hendelser er det en positiv utvikling i forhold til 2015 med en forbedring på 9% for november og 13% samlet for
året. Leveransepresisjon for tjenesteendringer i november viser en nedgang til 54%. Utplassering av IKT-utstyr,
leveransepresisjon for HRØR tjenester og forsyningssenter ligger stabilt på et høyt nivå.
Regional standard av elektronisk pasientjournal er satt i produksjon ved Telemark/ Betanien, og det er gjennomført
leveranser til flere sykehus innenfor prosjektet «Automatisert tildeling av fødselsnummer», samt at Sunnaas
sykehus er lagt over til ny regional kommunikasjonsplattform . Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) er
avsluttet som program i Digital fornying og gjenværende aktiviteter er overført til iMod. Ressurstilgangen til Digital
fornying er samlet sett tilfredsstillende, med unntak av DIPS kompetanse til RKL som fremdeles er en utfordring.
Det jobbes aktivt med å forberede for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse og infrastrukturmoderniseringen
i samarbeid med ekstern partner, sammen med videre tilpasning av virksomheten.
Dato for virksomhetsoverdragelse av virksomhetsområdet Innkjøp og logistikk er endret til 1/1-2017.
Bemanning er under budsjett og med kontrollert tilførsel. Sykefraværet er relativt stabilt innenfor de siste
månedene, men høyere enn tilsvarende periode i 2015. Ytterligere tiltak iverksettes for å styre en negativ utvikling
av sykefraværet innenfor enkelte områder.
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Trend (3 mnd)

Vurdering av tiltak, risiko, helhet

Målekort - Oversikt over resultater
Leveransekraft - Økonomi
Mål 2016: Kostnadseffektiv drift
Styringsparametre
Akkumulert resultat mot budsjett
iMod
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
Utnyttelsesgrad for program og prosjektledelse
Organisasjon og medarbeidere
Styringsparametre
Akkumulert turnover siste 12 måneder - totalt
Sykefravær - totalt

Resultatkrav
15 MNOK
150 MNOK

Resultat
46,2MNOK
-14 MNOK
92,7 MNOK

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
c
-

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

Resultat
Akk.340
100%
100%
96,3%
54% (akk. 60%)

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering

Resultatkrav
97%
77%

Resultat
96%
71%

Utgår2

Resultatkrav
Resultat
5,1%
5,8% (akk. 6,1%)
5%

-

-

-

Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
Trend (3 mnd) Fremdrift tiltak Helhetlig vurdering
-

1

Def. vurdert mht. første kommuniserte dato.
Har ikke pålitelig datagrunnlag. Ny KPI vurderes for 2017

2

3

Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF inkludert Innkjøp og Logistikk, Forsyningssenteret.
(Eksklusive iMod)
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Overordnede økonomiske resultater
Sykehuspartner HF eksklusiv Innkjøp og Logistikk, Forsyningssenteret og iMod.
Kommentarene på de neste foilene knytter seg til denne resultatrapporten da Sykehuspartner HF ikke har budsjettert
for Innkjøp & Logistikk og Forsyningssenteret etter 1. kvartal, samt kostnader i tilknytning til iMod i 2016.
Oppspart likviditet kan i henhold til Oppdrags- og bestillerdokument bare disponeres etter godkjenning fra Helse SørØst RHF, Sykehuspartner HF vil ta initiativ til en dialog knyttet til resultatet for 2016.
November
(tall i tusen)

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat før viderefakturering
Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat
Nettofinans
Resultat

Regnskap
4 274
250 243
23 899
9 937
- 427
287 925
94 408

Budsjett
4 260
254 148
25 473
10 011
51
293 943
95 607

- 7 587
3 587
84 250
75 580
15 225
19 065
284 528

Hittil i år
Budsjettavvik
14
- 3 905
- 1 574
- 74
- 479
- 6 018
1 198

Regnskap
47 012
2 676 210
253 368
96 907
- 2 335
3 071 161
1 003 726

Budsjett
46 859
2 774 735
247 899
105 870
561
3 175 923
1 057 739

Budsjettavvik
153
- 98 525
5 469
- 8 963
- 2 896
- 104 762
54 013

- 3 060

4 527

- 38 090

- 29 408

8 682

2 375
84 619
80 311
8 335
17 190
285 377

- 1 212
370
4 731
- 6 890
- 1 875
849

31 524
819 759
909 451
95 448
176 014
2 997 832

25 250
915 479
882 618
98 837
184 866
3 135 381

- 6 274
95 719
- 26 833
3 389
8 853
137 549

3 397

8 567

- 5 169

73 329

40 543

32 786

- 5 894
5 306
588

- 2 449
2 449

3 445
- 2 857
588

- 50 027
49 093
934

- 26 939
26 939

23 087
- 22 154
934

3 985

8 567

- 4 581

74 263

40 543

33 720

- 2 327

- 2 801

474

- 28 148

- 29 819

1 671

1 658

5 766

- 4 107

46 115

10 724

35 391
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Utvikling av hovedinntektsdrivere
Hovedinntektsdrivere uten Innkjøp og logistikk, Forsyningssenter og iMod
• Driftsinntektene i november er noe under budsjett. Det er et avvik på ca. 98 MNOK hittil i år. Det største avviket
hittil i år skyldes lavere aktivering enn forutsatt knyttet til prosjekter fra Digital fornying.
• Faktureringsgraden på konsulenttimer er høyere enn budsjett og det er totalt et positivt avvik på 1,5 MNOK i
november og 12,6 MNOK for hele året.
• Utover dette er det ingen vesentlige avvik.
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Utvikling av hovedkostnadsdrivere
Hovedkostnadsdrivere uten Innkjøp og logistikk, Forsyningssenter og iMod
• Det positive avviket på personellkost er todelt begrunnet. Ca. 33 MNOK skyldes færre ansatte enn budsjettert, mens
ca. 21,5 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. Forholdet
gjenspeiles med reduserte driftsinntekter.
• Service og vedlikeholdsavtaler hadde et positivt avvik på 4,7 MNOK i november på grunn av prognoseendringer på
store avtaler, men hvor det er et negativt avvik på ca. 3 % akkumulert for året.
• Ekstern bistand er ca. 7 MNOK høyere enn budsjettert i november.
• Administrasjonskostnader (ADK) har et positivt budsjettavvik for året som knytter seg først og fremst til lavere møteog reisekostnader.
• Resultatprognosen for 2016 er på ca. 50 MNOK (eksklusive prosjektkostnader knyttet til iMod). Det er 35 MNOK
høyere enn budsjett.

iMod
• Kostnader relatert til iMod er på 14 MNOK i november, hvorav 12,5 MNOK i ekstern bistand. Dette er ført på eget
koststed. Det er ikke budsjettert for kostnader knyttet til iMod i 2016. Likviditetseffektene som følge av
resultatunderskuddene knyttet til iMod finansieres ved bruk av driftskreditt i 2016 og 2017.
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Leveranser til Digital Fornying og andre prosjekter styrt av HSØ/nasjonale aktører
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) avsluttet som program i Digital fornying. Det har vært flere leveranser i perioden, blant
annet produksjonssetting av regional standard av elektronisk pasientjournal ved Telemark/Betanien, flere leveranser fra prosjektet
«Automatisk tildeling av fødselsnummer» og Sunnaas sykehus er lagt over til ny regional kommunikasjonsplattform.
Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i november var 96 %. I november var 54 % av ressursene som
leverte timer i Digital fornying fra Sykehuspartner.

Regional Klinisk Løsning (RKL)
Regional EPJ Standardisering produksjonssatte regional standard av elektronisk pasientjournal ved Telemark/Betanien, som det fjerde helseforetaket i
regionen. Som en del av dette arbeidet ble nasjonalt adresseregister innført og samtidig ble det innført løsning for automatisk opprettelse av brukere i
DIPS.
Prosjektet Automatisk tildeling av fødselsnummer har implementert Trinn1 ved Sykehuset i Telemark, Sykehuset Sørlandet samt de ved de tre
fødeavdelingene ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Trinn 1 er en frittstående løsning som støtter prosessene «send fødselsmelding» og «motta
fødselsmelding» i Norsk Helsenett (NHN). Kun Sykehuset i Vestfold gjenstår før Trinn1 er implementert i hele Helse Sør-Øst.
Prosjektet har pilotert Trinn2 ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Trinn2 er en integrert løsning mellom Norsk helsenett og pasientsystemet
(PAS) for mottak av fødselsnummer. Denne løsningen erstatter hjelpenummer med fødselsnummer og gjør det mulig å hente fødselsnummeret til de
fagsystemer som trenger dette. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet.

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP)
Infrastrukturmodeniseringsprogrammet fikk sluttrapport godkjent av programstyret. Programstyret er oppløst og gjenstående prosjekter og restanser
er overført det nye Infrastrukturprogrammet i Sykehuspartner (iMod).
Omleggingsprosjektet til Oslo Universitetssykehus fikk sluttrapport godkjent av programstyret.
Prosjekt for Nytt Nettverk Ahus fikk sluttrapport godkjent av programstyret.
I prosjektet Teknologiskifte Telekommunikasjon ble Sunnaas sykehus som første foretak den 16 november lagt om fra lokalt installert telefonsentral
over til ny regional kommunikasjonsplattform. Telefoni og nytt sentralbord leveres som en tjeneste fra ny regional telefoniplattform, produsert i våre
datasentre.
Identitets- og tilgangsstyring (IAM) innførte automatisk tilgangsstyring til DIPS (sammen med Regional EPJ standardisering) på Sykehuset i Telemark.
Med dette vil tilganger i DIPS opprettes automatisk. Det er rollen den ansatte har og informasjon om hvor den arbeider som bestemmer hvilken tilgang
den skal ha. Når et arbeidsforhold går ut deaktiveres tilgangen og de oppgaver som ligger på den ansatte blir flyttet. Informasjon om den ansatte og
hvor den arbeider hentes fra kildesystemene Personalportalen, GAT og Resh. På STHF oppnådde man en automatiseringsgrad på 86%.
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Organisasjon og medarbeidere
Turnover er på samme nivå som sist måned, -noe høyere enn nivået i sommer, men vesentlig lavere enn i 2015. Turnover er spredt jevnt i
de ulike virksomhetsområdene.
Bemanningsutviklingen er under budsjett, kontrollert tilførsel av nytt personell.
Sykefraværet for oktober 2016 er høyere enn samme periode i 2015. Sykefraværet hittil i år er 6,1 % mot 5,24 % i oktober 2015.
Sykefraværet hittil i år viser en økning innenfor noen områder. Disse følges opp særskilt.

Akkumulert turnover siste 12 mnd
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Sykefravær
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %

Turnover

4,0 %
3,0 %

Sykefravær
Mål

2,0 %
1,0 %
0,0 %

Bemanningsutvikling SPHF 2016
1 500,0

Reellt SPHF

1 400,0
1 300,0

Reelt eksklusiv I&L

1 200,0
1 100,0
1 000,0

Budsjett SPHF
Budsjett eksklusiv
I&L
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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
• Styregodkjent innovasjonsplan innen 26/10

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
• Lisenskontroll (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 1/3
• 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
Forbedre kvaliteten i prosjektgjennomføringen
• Oppnådd
nivå 3 i PÅ
prosjektmodenhet
innen utvalgte
BEST
HELSETEKNOLOGI
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 første 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 1/1
• Levere på spesifikke krav til IOL i oppdragsdokumentet

Vurdering av status på gjennomføring
Grønn tekst = ferdigstilt

ETT SYKEHUSPARTNER
•

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

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

21. desember 2016

SAK NR 075-2016
BUDSJETT SYKEHUSPARTNER HF 2017

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar et driftsbudsjett for 2017 med sum inntekter 3 359 MNOK og sum
kostnader 3 692 MNOK og et negativt resultat på - 333 MNOK. Beløp er eksklusive
merverdiavgift.
2. Styret vedtar et driftsinvesteringsbudsjett for 2017 på 85 MNOK.
3. Styret vedtar et investeringsbudsjett for infrastrukturmodernisering, inklusive identitets og
tilgangsstyring for 2017 på 586 MNOK.
4. Styret vedtar overføring av ramme for finansiell leasing på 50 MNOK fra 2016 til 2017.

Skøyen, 14. desember 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon
Budsjett for 2017 bygger på de mål og krav som er satt til Sykehuspartner HF. Budsjettet
krever fokus og streng prioritering og styring i hele organisasjonen. Administrerende direktør
er trygg på at organisasjonen vil være klar til å gjennomføre løftet vi står foran, og anbefaler
at styret vedtar budsjettet.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Budsjettprosess
Til grunn for budsjettet ligger budsjettføringer mottatt fra Helse Sør-Øst RHF i tillegg til
overordnede budsjettprioriteringer fastsatt av Sykehuspartner HFs ledergruppe. Vedtaket
om inngåelse av kontrakt med ekstern partner (HPE) er fullstendig innarbeidet i budsjettet.
Det er i arbeidet med budsjettet vært lagt vekt på involvering av ledere på alle nivåer, både
for å øke forståelsen av budsjettets innhold og sikre at endelig budsjett blir det
styringsredskapet det er ment å være. Det har vært et omfattende arbeid å innarbeide
konsekvensene av infrastrukturmoderniseringen i budsjettet.
Sykehuspartner HF er i budsjettprosessen avhengig av dialog med helseforetakene. Det er
før styremøtet gjennomført budsjettmøter med alle helseforetak, og i etterkant av møtene
har det vært kvalitetssikring og mindre justeringer for å sikre enighet om budsjettet. Felles
for alle møtene er at både Sykehuspartner HF og helseforetakene har deltatt med både IKTog økonomimedarbeidere.
2.2 Innledning
Budsjett 2017 er i henhold til resultatkrav formidlet av Helse Sør-Øst RHF. Videre støtter
budsjettet opp under vedtatt målbilde 2020 og følgende strategiske IKT-føringer, som også
ligger til grunn for oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2017:
•
•

•

Sykehuspartner HF skal sikre stabil og kostnadseffektiv drift av IKT leveranser til
helseforetakene.
Sykehuspartner HF skal være regionens verktøy for standardisering og konsolidering
og sikre realisering av stordriftsfordeler på teknologiområdet i regionen.
Sykehuspartner HF skal stille nødvendig kapasitet og kompetanse til rådighet for
løsningsutvikling og implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling
fra Digital fornying.
Sykehuspartner HF vil i 2017 ha et særskilt ansvar for vellykket gjennomføring av
infrastrukturmodernisering i samarbeid med ekstern partner.

Sykehuspartner HF sitt målbilde for 2020 har tre strategiske hovedretninger «leveransekraft», «verdi for kunden» og «best på helseteknologi». Disse skal sammen med
«ett Sykehuspartner med kunden i sentrum» sikre realisering av målbildet. På basis av
prioriterte styringsområder vil «leveransekraft» være prioritert strategisk retning også for
2017.
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Prioriterte styringsområder i 2017:
•
•
•

Stabile tjenesteleveranse
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
Gjennomføring av prioriterte utviklingsaktiviteter
o Infrastrukturmodernisering – implementering og gevinstrealisering
o Fortsatt gjennomføring av Digital fornying

Budsjett 2017 legger til grunn at Sykehuspartner HF i 2017 leverer tjenester på samme nivå
som i 2016 i tillegg til infrastrukturmoderniseringen.
Kostnadseffektivitet og god ressursutnyttelse har vært en tydelig føring i budsjettarbeidet.
Dette er ytterligere aktualisert gjennom Riksrevisjonens undersøkelse om Sykehuspartner
HF har en styring som understøtter kravet om å levere kostnadseffektive tjenester.
I en periode hvor det vil være stor oppmerksomhet rundt infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) som er krevende internt i Sykehuspartner HF er det samtidig viktig å ha
en god dialog med helseforetakene. Det vil derfor bli arbeidet videre med å styrke
tilstedeværelse og synlighet i klinikken, som sammen med andre sykehusnære tiltak skal
bidra til en forbedring av kundeopplevelsen.
Effektiv samhandling, fokus på kundeverdi og etterlevelse av prosesser vil være sentrale
områder for videre satsning innen virksomheten.
Sykehuspartner HF har i budsjett for 2017 lagt til grunn endringer for bruk av inngående
merverdiavgift (MVA) i budsjettet. Dette i henhold til retningslinjer fra Helse- og
Omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF. Den viktigste endringen er at foretaket har
fradragsrett for inngående MVA på eksterne driftskostnader.
2.3 Infrastrukturmodernisering
Gevinstrealisering knyttet til modernisering og standardisering av infrastrukturen forutsetter
en betydelig standardisering og forenkling av applikasjonsporteføljen. Implementering av
avtalens innhold medfører sterke føringer for hele Sykehuspartner HF i 2017. Det er
gjennomført en tilpasning av organisasjon med innføring av ny organisasjonsmodell 1.
oktober 2016. Videre må arbeidet med tilpasninger i prosesser og styringsmekanismer, både
med bakgrunn i avtalen med ekstern partner og i tilknytning til mål om en tjenesteorientering
av virksomheten, videreføres.
Budsjettmessige konsekvenser
Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at ingen helseforetak skal ha noen kostnadseffekt
av ekstern partner i 2017 (styresak Helse Sør-Øst 069-2016). Dette betyr at i budsjett 2017
skal alle kostnader som kostnadsføres relatert til både driftsavtalen med HPE og innsats i
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod), generere et underskudd i Sykehuspartner
HF. Underskuddet som genereres som følge av eksternt partnerskap er budsjettert som
følger:
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Det er utarbeidet et eget budsjettnotat for infrastrukturmoderniseringen. Dette notatet er til
behandling hos Helse Sør Øst RHF.
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2.4 Driftsbudsjett 2017
Det legges frem følgende driftsbudsjett for Sykehuspartner HF for 2017:

Driftsinntekter
IKT-områdene finansieres gjennom tjenestepris fra HF-ene og basisrammefinansiering fra
Helse Sør-Øst RHF. I henhold til tjenesteprismodell består tjenesteprisen av basis
driftstjenester og kundespesifikke tjenester, herunder tjenestekjøp og lokale investeringer. I
tillegg kommer timebaserte tjenester samt andre tjenester hvor kostnader viderefaktureres
fra Sykehuspartner HF etter avtale med andre HF eller RHF.
Basistilskudd fra Helse Sør-Øst RHF utgjør 51 MNOK for budsjettåret 2017. Etter planen
skal basisfinansieringen utfases i 2019.
Driftsinntektene innen Sykehuspartner HFs HRØR-tjenester er tjenestepris fakturert det
enkelte foretak. Tjenesteprisen beregnes ut fra forventet antall lønn- og trekkoppgaver (LTO)
i det enkelte helseforetak. I tillegg blir en mindre andel av tjenesten finansiert direkte av
Helse Sør-Øst RHF.
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Driftskostnader
Det er budsjettert med en kostnadsøkning inkludert indeksreguleringer og
valutakorrigeringer for avtalekostnader mot prognose 2016. Det er forventet et økt behov for
utvidet vedlikehold og support på gamle servere som bidrar til økte service- og
vedlikeholdskostnader. Øvrig økning knyttes opp mot kostnader forbundet med eksternt
partnerskap, forventet volumøkning, prisendringer og nye avtaler som følge av prosjekter
som driftsettes. Det er lagt inn en generell kostnadseffektivisering på avtaler på 25 MNOK i
budsjett 2017.
Budsjetterte avskrivninger 2017 for Sykehuspartner HF utgjør 1 175 MNOK. Avskrivninger
for kundetjeneste «IKT kundestyrt» utgjør den største andelen av avskrivningsbudsjettet
med 772 MNOK. Disse kostnadene blir direkte viderefakturert det enkelte helseforetak. Nye
kapitaliseringer i 2017 utgjør 76 MNOK for denne kundetjenesten. Dette fordeles på Digital
fornying med 58 MNOK, lokale IKT-investeringer med 12 MNOK og driftsinvesteringer med
6 MNOK. Kundetjenesten IKT basis har et avskrivningsbudsjett på 232 MNOK.
Driftsresultat
Det budsjetterte resultat er negativt 333 millioner kroner eksklusiv MVA. For Sykehuspartner
HF uten infrastrukturmoderniseringsprogrammet er det budsjettert et nullresultat.
Driftsinvesteringer
Sykehuspartner HF disponerer driftsinvesteringer på 85 MNOK.
Infrastrukturmodernisering
Investeringsbudsjettet for infrastrukturmodernisering er i henhold til eget budsjett for iMod,
546 MNOK. I tillegg overføres ansvar og investeringsmidler 40 MNOK for identitets og
tilgangsstyring (IAM) slik at budsjettet totalt sett er på 586 MNOK for 2017.
Finansiell leasing
I henhold til avtale med Helse Sør-Øst RHF overføres ubenyttede midler 50 MNOK som
ramme for finansiell leasing fra 2016 til 2017.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Med utgangspunkt i strategiske føringer vil «leveransekraft» være prioritert strategisk retning
også for 2017. Dette innebærer prioritering av stabile tjenesteleveranser, kostnadseffektiv
drift og god ressursutnyttelse. Dette er også i henhold til utviklingen mot målbilde 2020.
For å lykkes på disse områdene over tid er gjennomføring av prioriterte utviklingsaktiviteter
avgjørende. Utviklingsaktiviteter vil sterkt prege Sykehuspartner HF gjennom hele 2017,
hvor infrastrukturmoderniseringen vil ha betydelig effekt både på økonomi, organisasjon,
prosess og styring.
Budsjettet for 2017 forutsetter en effektivisering. Det er stilt høyere krav til utfakturering av
tjenester mot kunder enn tidligere. Dette setter et sterkere press på foretaket enn tidligere
år. Variable kostnader er nøye vurdert og er redusert; dette gjelder særlig bruk av ekstern
bistand og leveranser av avtaler med tredjepart. Det har vært en prioritet i
budsjetteringsarbeidet at kostnadsnivået skal være på et nøytralt til lavere nivå
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sammenlignet med Økonomisk langtidsplan for 2017. Sikker og stabil drift er alltid det
viktigste målet for foretaket.
Det har vært krevende å nå målet om samme kostnadsnivå som i Økonomisk langtidsplan
for 2017. Det er lagt opp til en effektivisering innen eksternt bistand i driften og
avtalekostnader. De reduksjoner som er lagt inn i avtalekostnaden vil kreve en sterk styring
og prioritering også av kundestyrte behov med påfølgende forventet økning av
avtalekostnader.
Årsverksutviklingen er på samme nivå som i økonomisk langtidsplan for 2017. De
identifiserte behovene i foretaket et betydelige høyere, så her er det lagt inn en
effektivisering.
Det er viktig for foretaket å sørge for at alle frister og inngåtte avtaler med HPE blir
overholdt, og at man unngår - i størst mulig grad - å bruke endringsordrer eller
risikoavsetninger.
Kostnadseffektiviseringseffekten som er lagt inn i budsjettet, fordrer en sterk styring og
prioritering gjennom budsjettåret. Oppfølging skjer i henhold til vedtatte prosesser. Når
oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2017 er vedtatt, vil det bli lagt frem en sak for styret
om virksomhetsplan 2017. Denne vil beskrive prosessen for oppfølging i tillegg til å
sammenstille kravene til innhold i rapporteringen
Sykehuspartner HF er avhengig av at alle deler av organisasjonen er bevisst det store
endringsløpet foretaket går inn i 2017. Det er et suksesskriterium at samtlige involverte
parter utfører sine oppgaver i henhold til planer for at vi lykkes. Administrerende direktør er
trygg på at organisasjonen vil være klar til å gjennomføre løftet vi står foran, men dette vil
kreve fokus og streng prioritering og styring i hele organisasjonen. Budsjettet bygger på de
mål og krav som er satt til Sykehuspartner HF.
Vedlegg
Vedlegg 1: Budsjettnotat 2017
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1. Innledning
Budsjettnotatet presenterer budsjett 2017 for Sykehuspartner HF. I budsjettnotatet redegjøres det
for de forutsetninger som budsjettet bygger på, inntekts‐ og kostnadsbudsjett for Sykehuspartner HF
samlet og for det enkelte virksomhetsområde.
Budsjett 2017 for Sykehuspartner HF bygger på budsjettføringer mottatt fra Helse Sør‐Øst RHF, i
tillegg til overordnede budsjettprioriteringer fastsatt av Sykehuspartner HFs ledergruppe. Vedtaket
om inngåelse av kontrakt med ekstern partner (HPE) er fullstendig innarbeidet i budsjettet.
Budsjett 2017 støtter opp om prioriteringene som har fremkommet i dialogen med Helse Sør‐Øst
RHF om oppdrags‐ og bestillingsdokumentet for 2017, og går i retning av vedtatt målbilde 2020.
Oppdrags‐ og bestillingsdokumentet ferdigstilles tidlig i 2017.

2. Oppdrag og mål
Målbilde 2020 har tre strategiske hovedretninger gjennom «leveransekraft», «verdi for kunden» og
«best på helseteknologi», sammen med «ett Sykehuspartner med kunden i sentrum».
«Leveransekraft» er prioritert strategisk retning også for 2017.
Med utgangspunkt i målbilde 2020 er det gjennomført en intern målprosess i Sykehuspartner for å
utarbeide mål 2017. Målarbeidet er samordnet med budsjettprosessen, samt at det har vært dialog
med Helse Sør‐Øst RHF vedrørende målkrav i oppdragsdokumentet for 2017 (OBD).
Helse Sør‐Øst RHF har gitt følgende prioriterte styringsområder for 2017:




Stabile tjenesteleveranser
Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
Gjennomføring av prioriterte utviklingsaktiviteter

Følgende ambisjoner for 2017 er definert av Sykehuspartners ledergruppe, og ligger til grunn for mål
og resultatoppfølgingen:
Innenfor området «leveransekraft» vil tjenester i hovedsak leveres på samme nivå som i 2016. Dette
følger som en direkte konsekvens av de store endringer som Sykehuspartner HF skal gjennom i
forbindelse med infrastrukturmoderniseringen, hvor det vil være et sterkt fokus på sanering og
konsolidering innenfor applikasjonsporteføljen. I parallell til dette videreføres arbeidet med ny
organisasjon og tilpasning av leveranseprosesser primært i tilknytning til ekstern partner, regional
styringsmodell og et mål om økt tjenesteorientering av tjenesteporteføljen og virksomheten.
Det vil i 2017 også være et sterkt fokus på etablering av planer for og gjennomføring av
gevinstrealisering knyttet til moderniseringen av IKT‐infrastrukturen og utvikling av virksomheten.
Ekstern partnerskap
Styret i Helse Sør‐Øst RHF har vedtatt en modernisering og standardisering av infrastrukturen ved
hjelp av en ekstern partner. Sykehuspartner er ansvarlig for de samlede IKT‐leveranser mot
helseforetakene sammen med implementering og oppfølging av kontrakten med Hewlett Packard
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Enterprises (HPE) som ekstern partner. Avtale omfatter modernisering og drift av IKT‐infrastrukturen,
herunder en virksomhetsoverdragelse og overdragelse av driftsansvaret for dagens infrastruktur.
Iverksetting av kontrakten med ekstern partner (HPE) er fullstendig innarbeidet i budsjettet.
Det henvises til målbilde 2020 og underlag for mål‐ og resultatstyring (styringsparametere og
tiltaksliste) for videre detaljer knyttet til strategi, ambisjoner og mål.

2.1. Budsjettekniske forutsetninger
Sykehuspartner HF har i budsjett for 2017 lagt til grunn endringer for bruk av inngående
merverdiavgift (MVA). Dette i henhold til retningslinjer fra Helse – og Omsorgsdepartementet og
Helse Sør‐Øst RHF. Den viktigste endringen er at Sykehuspartner HF har fradragsrett for inngående
MVA på eksterne driftskostnader. På grunn av momskompensasjonsordningen er det budsjettert
uten MVA på kostnadsgrupper som er truffet av ordningen.
Forutsetningene for timeprisberegninger i Sykehuspartner HF er for 2017 endret. Dette har ført til at
timepriser i snitt er redusert med 17 %.
Effekten av Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) skal ikke gå utover den tjenesteprisen
helseforetakene er forespeilet i økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2017. Det medfører at
Sykehuspartner HF budsjetterer med et underskudd i 2017 (i henhold til styresak 069/2016 i Helse
Sør‐Øst) som samsvarer med kostnadene som er knyttet opp mot iMod.
For å synliggjøre den totale kostnaden i stab har foretaket for 2017 budsjettet valgt å la dette ligge
igjen som en nettokostnad i stab istedenfor å fordele ut stabskostnadene på linjen.
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3. Driftsbudsjett Sykehuspartner
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før viderefakturering

Prognose 2016

51 307
3 045 266
164 348
97 776
3 358 697
1 139 008
- 101 139
22 970
1 187 768
1 098 631
91 832
202 450
3 641 520

62 453
2 975 735
278 985
104 162
- 2 284
3 419 050
1 141 075
- 46 771
35 500
900 891
990 009
150 906
201 062
3 372 673

- 282 822
- 19 278
19 278

Budsjett 2016

Endring mot
budsjett 2016

188
- 968
- 106 707
- 18 152

3 484 337
1 170 025
- 32 189
27 625
999 337
958 120
107 475
206 304
3 436 696

- 11 146
69 532
- 114 637
- 6 386
2 284
- 60 353
- 2 067
- 54 368
- 12 530
286 877
108 622
- 59 074
1 388
268 846

46 377

47 641

- 329 199

- 330 463

- 29 388
29 388

10 111
- 10 111

47 641

34 035
- 33 943
- 93
- 329 292

- 330 463

- 32 641
15 000

- 18 708
- 348 000

- 17 537
- 348 000

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 282 822

- 53 313
53 220
93
46 470

Nettofinans
Resultat

- 50 178
- 333 000

- 31 470
15 000

51 119
3 046 235
271 056
115 928

Avvik mot
prognose 2016

- 125 640
- 31 017
- 68 950
- 4 655
188 431
140 510
- 15 643
- 3 854
204 824

Fra 1. oktober 2016 har IKT‐områdene blitt omdannet til fire Virksomhetsområder; Kunder og
tjenester, Plan og styring, Tjenesteutvikling og Produksjon. Tjenesteprisen knyttet til disse fire
områdene henger sammen, og det er naturlig å gjennomgå de totale driftsinntektene knyttet til disse
virksomhetsområdene samlet. Dette omtales videre i notatet som IKT‐områdene. Det er en egen
gjennomgang av inntektene og tjenesteprisene til virksomhetsområdet HR‐, økonomi og regnskap
(HRØR), samt kostnader for stab.
Organiseringen av Sykehuspartner HF er vist på org kartet under:

Administrerende
direktør

Kunder og Tjenester
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Plan og Styring

HR

Viseadministrerende
direktør

Økonomi

Virksomhetsoppfølging

Produksjon

Tjenesteutvikling

HRØR

3.1. Driftsinntekter IKT-områdene
IKT‐områdene finansieres gjennom tjenestepris fra helseforetakene og basisrammefinansiering fra
Helse Sør‐Øst RHF. I henhold til tjenesteprismodell består tjenesteprisen av basis driftstjenester og
kundespesifikke tjenester. I tillegg kommer timebaserte tjenester samt andre tjenester hvor
kostnader viderefaktureres fra Sykehuspartner etter avtale med andre helseforetak eller Helse Sør‐
Øst RHF.
Basistilskudd fra Helse Sør-Øst RHF
Basistilskuddet til IKT fra Helse Sør‐Øst RHF utgjør 21 MNOK for budsjettåret 2017.
Tildelingen er redusert med 10,2 MNOK i forhold til 2016. Etter planen skal basistilskuddet
utfases i 2019.
Driftsinntekter
Driftsinntekter består av inntektsstrømmene avskrivninger, basis, arbeidsflate, og
leverandøravtaler.
1. Avskrivninger

Inntektsstrøm
Eksisterende tjenester
Lokale tjenesteendringer
Regionale tjenesteendringer
Driftsinvesteringer
Sum avskrivningsinntekt

beløp

inntekt i %
730 379
12 250
57 917
5 767
806 313

90,58 %
1,52 %
7,18 %
0,72 %
100,00 %

Inntekter på avskrivninger for Sykehuspartner HF gjenspeiler tilsvarende kostnader
som er budsjettert for 2017. Sykehuspartner HF ivaretar anleggsregisteret på vegne
av kundene (HF) og viderefakturer bokførte kundestyrte avskrivninger. Disse består
av avskrivningsinntekter for eksisterende anlegg, lokale og regionale
tjenesteendringer og driftsinvesteringer. I 2017 skal den største delen av
driftsinvesteringene overtas av ekstern partner fra og med 1.mai. Budsjett i tabellen
over gjenspeiler derfor inntekter basert på investeringer frem til mai 2017.
2. Driftspris/basisinntekter
Basisrammen utfaktureres til helseforetakene i sin helhet basert på
basisfordelingsnøkler. Nøklene justeres hvert år basert på endringen i lokale og
regionale tjenesteendringer som treffer Helseforetakene ulikt gjennom året.
Basisrammen dekker drift‐ og forvaltningskostnader ved helseforetakene for
eksisterende tjenester (SLA). Basisrammen er redusert i forhold til budsjett 2016 og
økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017. Sykehuspartner har i budsjett 2017 satt i gang
ulike effektiviseringstiltak for å redusere basiskostnaden til helseforetakene. Tabellen
under viser utvikling i basisrammen:
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Inntektsstrøm

beløp

Endelig basisramme
Mva.
Endelig basis 2017 inkl. mva.
Budsjettert basisramme 2016
Endring fra B2016 til B2017
ØLP 2017 inkl. mva.
Endring i forhold til ØLP

1 210 351
98 871
1 309 222
1 321 966
‐12 745
1 333 186
‐23 964

Forklaring på endringer i basisrammen fra B2016 til B2017:

Forklaring på endring fra B2016 til B2017
Bortfall av basisrammefinansiering
Prisjustering/lønnsvekst 2,1%
Endring avskrivninger
Fratrekk driftspris tjenesteendringer lokale
Fratrekk driftspris Digital fornying
Endring basisavtaler
Endring ekstern bistand
Andre driftskostnader
Lavere aktivitet mot prosjekt 2016 vs. 2017
Personalkostnader
Finans
Lokaler
Endring fra 2016 ‐ 2017 basis

10 200
26 928
4 290
7 194
13 249
‐61 285
‐8 989
7 205
11 946
‐36 184
10 883
1 818
‐12 745

3. Arbeidsflate
Arbeidsflate utfaktureres til helseforetakene basert på antall PC‐er som er i bruk.
Kostnadsramme for arbeidsflate i budsjett 2017 er redusert med ca. 2,7 MNOK i
forhold til revidert kostnadsramme i 2016. I tabellen under har vi skissert utvikling i
arbeidsflatepris, antall og kostnadsramme:

Arbeidsflate pris
Kostnader
Antal per mnd. HSØ
Pris per mnd.

B17 u.
mva.
193 992
52 935
305

B17 m.
mva.
220 971
52 935
348

Bud16
rev.
223 665
56 457
358

B16 m.
mva.
167 880
56 457
248

4. Leverandøravtaler
Kundestyrte leverandøravtaler under driftsinntekter gjenspeiler tilsvarende
kostnader som er budsjettert for 2017. Budsjett dekker avtaler på eksisterende og
planlagte nye tjenester som har oppstart i løpet av 2017. Under punkt 4.3 er det gitt
en mer detaljert forklaring på avtaler.
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Konsulentinntekt
Konsulentinntekt er inntektene fra Sykehuspartners egne ressurser inn i prosjekter og
fakturerbare tjenesteendringer. Det er stor variasjon mellom Virksomhetsområdene i
budsjetterte konsulentinntekter. Budsjettet utdypes nærmere under kapittelet for hvert
Virksomhetsområde.
Periferi og telekom
Periferi‐inntekter i budsjett 2017 vil ha en andel som knytter seg til de løsningene vi har hatt
frem til nå, og som er budsjettert under Kundeservice. I tillegg er det en andel som kommer
inn under nye løsninger fra HPE (iMod).
Den gamle løsningen besto av 4 deler: Leie, operasjonell Leasing, finansiell Leasing og direkte
kjøp. Disse utgjør i budsjettet til sammen 97,7 MNOK. De fordeler seg slik:

Inntektstrømmer
Leie Periferi
Direkte kjøp tilbehør
Direkte kjøp telekomutstyr
Operasjonell Leasing Periferi
Operasjonell leasing Multifunksjonsprintere
Finansiell leasing Periferi
Sum budsjett 2017 u. mva.

beløp
19 800
14 400
3 800
7 500
1 600
50 600
97 700

Leie og leasingavtalene løper videre til de er avsluttet. Siste finansielle avtale vil bli tegnet
våren 2017.
I tillegg til disse inntektene kommer tilsvarende kostnader for periferiutstyr i Sykehuspartner
internt. Dette utgjør 3,3 MNOK i budsjett 2017 (uten kjøp av tilbehør).

10

Inntekter fordelt per helseforetak:
År

RHF Intern

Faktisk basisfordelingsnøkkel 2016/ØLP17
Budsjettert basisfordelingsnøkkel 2017
Endring
Basis budsjett 2017 per HF
Basis budsjett 2016 per HF
Total budsjett 2017 per HF
Total budsjett 2016 per HF

År
Faktisk basisfordelingsnøkkel 2016/ØLP17
Budsjettert basisfordelingsnøkkel 2017
Endring
Basis budsjett 2017 per HF
Basis budsjett 2016 per HF
Total budsjett 2017 per HF
Total budsjett 2016 per HF
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RHF Ekstern SS

0,37 %
0,26 %
‐0,11 %
3 090
4 702
11 177
10 736

SI

0,00 %
0,00 %
0,00 %
‐
11 686
13 691

SØ
10,63 %
10,30 %
‐0,33 %
124 695
140 098
293 065
314 067

ST
8,32 %
8,15 %
‐0,17 %
98 672
109 013
194 861
196 978

OUS
6,89 %
9,26 %
2,37 %
112 022
93 686
317 089
275 282

SIV
7,48 %
7,31 %
‐0,18 %
88 442
97 825
170 411
179 710

Betanien
31,80 %
30,48 %
‐1,32 %
368 912
425 368
971 876
1 004 807

0,29 %
0,30 %
0,01 %
3 648
3 667
6 423
6 919

VV
7,31 %
7,17 %
‐0,14 %
86 785
95 979
151 686
164 631

MHH

Ahus
14,02 %
13,79 %
‐0,23 %
166 908
183 852
334 614
338 922

PAS
0,44 %
0,45 %
0,01 %
5 485
5 599
7 314
7 098

Sun
11,28 %
11,34 %
0,06 %
137 264
147 094
321 421
331 281

APO
0,17 %
0,16 %
‐0,01 %
1 878
2 098
2 398
1 675

0,72 %
0,70 %
‐0,02 %
8 472
9 385
17 663
18 868

REV
0,28 %
0,26 %
‐0,03 %
3 103
3 602
3 476
3 981

0,08 %
0,08 %
976
1 026

3.2. Virksomhetsområde HR-, økonomi og regnskap (HRØR)
Tabellen under viser alle inntekter fordelt på helseforetak og tjenester innenfor virksomhetsområde
HR‐, økonomi og regnskap (HRØR).
Helseforetak
Oslo Universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sørlandet Sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Akershus universitetssykeh HF
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Pasientreiser ANS
Sykehuset Innlandet HF
Sykehusinnkjøp
Frie foretak
Sykehuspartner HF
Helse Sør-Øst RHF - Avd. DF
Helse Sør-Øst RHF - intern
Helse Sør-Øst RHF - HR/ØK/Stab
Helse Sør-Øst RHF - Avd. MH
Helse Sør-Øst RHF - (mellomfin. ERP-tj.)
Totalt
Helse Sør-Øst RHF - Basisramme
Sum inntekter
Sykehuspartner HF (kost.reduksjon)

B2017
HR-tj.
83 701
33 597
14 915
19 483
26 642
2 789
32 125
2 920
24 454
219
37 790
540
156
4 000
717
4 943
5 413
294 402
16 486
310 888

B2017
ERP-tj

B2017
MDM

6 154
8 247

270
414

15 291
1 004
10 099

751
40
495

920

30

33 069
74 784
74 784
6 075

2 000
4 459
6 459

B2017
Logistikk

B2017
Sum
83 701
33 597
21 339
28 144
26 642
2 789
48 166
3 964
35 048
219
37 790
540
156

9 362
9 362

4 000
1 667
4 943
5 413
33 069
371 187
30 307
401 494
6 075

Driftsinntekter innen HRØR‐tjenester er i hovedsak generert gjennom tjenestepris fakturert det
enkelte foretak, mens en mindre andel av tjenesten finansieres direkte av Helse Sør‐Øst RHF
gjennom et basistilskudd. I henhold til avtalen med foretakene har Sykehuspartner HF sin HRØR‐
tjeneste kun anledning til å indeksregulere tjenesteprisene, og prisene er for 2017 økt med 2,1 %. De
budsjetterte inntektene avhenger av forventet antall lønns‐ og trekkoppgaver (LTO), der fordelingen
av LTO bygger på siste kjente telling. Ny telling er planlagt i månedsskiftet januar/februar 2017, og
faktureringen for 2017 vil bli justert i henhold til ny telling.
Budsjettert konsulentinntekt er i all hovedsak knyttet til videre utrulling av ERP‐løsningen, leveranse
av HR‐styringsinformasjon, samt virksomhetsområdets bidrag i det regionale
Tilgjengelighetsprosjektet.
Kostnader knyttet til drift og forvaltning av den regionale ERP‐tjenesten fordeles i henhold til vedtatt
fordelingsnøkkel. Endringer i utrullingsplanen påvirker i all hovedsak Helse Sør‐Øst RHF, som utover
egen brukerandel også dekker opp for felleskostnader for de foretak som foreløpig ikke har tatt
løsningen i bruk.
MDM (master data management) og Logistikk (forvaltning av forsyningssenteret) finansieres i all
hovedsak av basistilskudd. I tillegg får MDM deler av sine inntekter fra tjenestepris, der denne
fordeles i henhold til samme fordelingsnøkkel som for ERP‐tjenesten.
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4. Driftskostnader
På samme måte som at enkelte av inntektene ble kommentert henholdsvis samlet og skilt på IKT‐
området og HR‐, økonomi‐ og regnskap (HRØR), vil også kommentarer knyttet til driftskostnader
være noe oppdelt. For IKT‐ områdene vil avskrivningene og kostnader fra avtalebasen bli
kommentert samlet på tvers av virksomhetsområdene. Videre vil det være egne kapitler per
virksomhetsområde som gjennomgår konsulentinntekter, personalkostnad, ekstern bistand og andre
driftskostnader.

4.1. Avskrivninger
Budsjetterte avskrivninger 2017 for Sykehuspartner utgjør 1 188 MNOK. I tabellen under vises
fordelingen mellom stab, HR‐, økonomi og regnskap (HRØR) og IKT‐området.
I hele MNOK

Avskrivningsbudsjett Sykehuspartner
Stab
HRØR
IKT
SUM

2017
3
44
1 141
1 188

Avskrivninger for IKT‐området oppsummeres i tabellen under pr kundetjeneste, fordelt på eiendeler
som avskrives pr 31.12.2016 (IB 2017) og eiendeler som skal kapitaliseres i løpet av 2017 (Nytt 2017).
I hele MNOK

Kundetjeneste IKT
IKT basis
IKT arbeidsflate
IKT kundestyrt
IKT leie periferi
SUM

IB 2017

Endring
134
29
730
58
951

Budsjett 2017
98
232
4
33
76
806
12
70
190
1 141

Avskrivninger for kundetjeneste «IKT kundestyrt» blir direkte viderefakturert det enkelte foretak.
Denne kundetjenesten utgjør den største andelen av avskrivningsbudsjettet med 806 MNOK. Nye
kapitaliseringer i 2017 utgjør 76 MNOK for denne kundetjenesten. Dette fordeles på Digital Fornying
med 58 MNOK, lokale IKT‐investeringer med 12 MNOK og Driftsinvesteringer med 6 MNOK.
Kundetjenesten IKT basis har et avskrivningsbudsjett på 232 MNOK. I denne posten er det 98 MNOK
som er «Nytt 2017» som skyldes forserte avskrivninger i forbindelse med ekstern partner.
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4.2 Investeringer

4.2.1Driftsinvesteringer
Med driftsinvesteringer menes nødvendige anskaffelser av utstyr og lisenser/programvare som skal
sikre opprettholdelse av sikker og stabil drift på eksisterende IKT plattformtjenester.
Sykehuspartner får en fastsatt ramme til driftsinvesteringer i den årlige budsjettprosessen, og
fordeling på tjenesteområdene er basert på prognostiserte kostnader for å sikre sikker og stabil drift,
historiske tildelinger og eventuelle ønske om å prioritere enkelte områder for eksempel i forbindelse
med oppdrags‐ og bestillerdokumentet.
Sykehuspartner disponerer driftsinvesteringer på 85 MNOK i 2017, mot 150 MNOK i 2016. Denne
rammen er basert på følgende forutsetninger:





SP skal dekke alle nødvendige driftsinvesteringsbehov fram til HPE overtar driften 01.05.2017
SP skal dekke nødvendige driftsinvesteringsbehov knyttet til Telekom for hele året, da
driftsansvaret for området ikke overføres partner før senere i kontraktsperioden
SP skal dekke nødvendige driftsinvesteringsbehov knyttet til de lisensavtalene som fortsatt
eies av HSØ
HPE skal dekke alle nødvendige driftsinvesteringsbehov for overtatte tjenester etter
01.05.2017

4.2.2 Infrastrukturmodernisering
Investeringsbudsjettet for infrastrukturmodernisering er i henhold til Business Case; 546 MNOK. I
tillegg overføres ansvar og 40 MNOK i investeringsmidler for identitets og tilgangsstyring (IAM) slik at
budsjettet totalt sett er på 586 MNOMK for 2017.

4.2.3 Finansiell leasing
I henhold til avtale med Helse Sør‐Øst RHF overføres 50 MNOK som ramme for finansiell leasing for
periferiutstyr og lagring fra 2016 til 2017

4.3 Kostnader fra avtalebasen
4.3.1Avtalekostnad
Det er budsjettert med en kostnadsøkning for avtaler innen IKT‐området mot prognose 2016 på 43,5
MNOK i 2017 (eksklusiv iMod). Det er forventet et økt behov for utvidet vedlikehold og support på
gamle servere som bidrar til økte service‐ og vedlikeholdskostnader. Øvrig økning knyttes opp mot
forventet volumøkning, prisendringer og nye avtaler som følge av prosjekter som idriftsettes. Det er
inkludert en generell kostnadseffektivisering (reduksjon) på 25 MNOK i budsjett 2017.

Totalt for hele Sykehuspartner (eksklusiv iMod):
14

Bud2017
Bud2017
Driftsbudsjett avtaler
eksl.Mva
inkl.Mva
Prog2016
Bud2016
Annen personalkostnad
6 694
7 015
6 590
6 709
Avtaler, service og vedlikehold
711 977
889 171
847 967
832 228
Lokal
113 276
104 656
103 370
101 497
Andre driftskostnader
1 354
15 680
15 023
15 740
Totalsum
833 301
1 016 522
972 949
956 173

Forklaring av økning (B2016
til B2017):
Budsjett 2016
Endring av kategori
Volumendring
nye avtaler
Avsluttede
Prisjustering
MVA kompensasjon
Sum/Budsjett 2017

4.4

Arbeidsflate Basis
Kundestyrt SUM
69 829
420 152
466 193
956 173
46 415
‐46 415
‐
5 927
892
8 450
15 269
13 466
25 500
38 966
‐809
‐9 921
‐8 773
‐19 502
3 155
10 647
11 814
25 616
‐24 099
‐59 999
‐99 123
‐183 221
100 418
328 821
404 061
833 301

Personalkostnader

Sykehuspartner HF har ved inngangen av 2017 en prognose på 1388 FTE. I løpet av året ligger det 29
nye stillinger fordelt på de ulike virksomhetsområdene slik som beskrevet for det respektive
området. Det er lagt opp til en effektivisering på 17 FTE på toppen av dette. Dette betyr at nye
stillinger kun besettes ved turnover. Det er etablert et stillingsråd i Sykehuspartner HF som skal bidra
til at stillingene prioriteres der behovet overordnet sett er størst. I forbindelse med
virksomhetsoverføringen til HPE overføres 142 personer 1. mai. Samtidig har Sykehuspartner HF
beholdt 17 årsverk fra Innkjøp og Logistikk iht plan for virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp
HF. Budsjettert UB i 2017 er 1276 FTE.

4.5

Ekstern bistand

Sykehuspartner HF har i 2017 et ekstraordinært behov for å hente inn ressurser i linjen til erstatning
for ressurser som skal delta inn i iMod. Dette omtales som backfill. Det er budsjettert inn ca. 20 FTE
som innleie knyttet til dette i 2017. Kostnadsbelastningen på linjen er beregnet lik inntekten
Sykehuspartner HF får ved å leie ut en ansatt inn i prosjektet. Differansekostnaden mellom inntekt
ved utleie og kostnad for ekstern konsulent er belastet iMod og kommer derfor som en del av
underskuddet slik at dette ikke påvirker tjenestepris til helseforetakene.
Følgende budsjett for ekstern bistand er til disposisjon i 2017:

Sykehuspartner
Ekstern bistand
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Budsjett 2017

91 927

ØLP 2017 infl
Avvik mot ØLP
justert
Prognose 2016 Budsjett 2016
2017

60 754

95 727

85 980

31 173

Avvik mot
P2016

- 3 800

Avvik mot
B2016

5 947

Av budsjettet 2017 er ca. 26 MNOK knyttet til backfill i iMod, noe som betyr at Budsjett 2017 er ca.
20 MNOK lavere enn Budsjett 2016 og ca. 30 MNOK lavere enn prognose 2016 på backfill knyttet til
linjeaktiviteter.
Budsjettet er fordelt på de ulike virksomhetsområdene som vist i tabellen under;

5. Digital fornying
Programmet Digital fornying eies av Helse Sør Øst RHF. Sykehuspartner HF leverer ressurser til
programmet. Satsningen på standardisering og Digital fornying videreføres i 2017. Digital fornying
har lagt til grunn en total budsjettramme på 800 millioner kroner i 2017. Innenfor denne rammen er
det forutsatt et underforbruk på 40 millioner kroner i 2016. Det er lagt til grunn en
investeringsramme på 706 millioner kroner og en ramme for driftsmidler på 94 millioner kroner.
Budsjettet og aktiviteter innenfor Infrastrukturmodernisering(IMP) i Digital fornying overføres det
nye programmet for Infrastrukturmodernisering(iMod) i Sykehuspartner HF fra 2017.
2017 vil bære preg av at det er en betydelig økt satsning på infrastruktur samt en stor portefølje av
pågående prosjekter. Investeringsporteføljen omfatter:
5.1.1 Regional Klinisk Løsning
Innenfor de kliniske løsningene fortsetter standardiseringen og gjennomføring av konsolidering av
elektronisk pasientjournal. Arbeidet knyttet til DIPS Arena på regional EPJ og strukturert journal skal
planlegges og videreutvikles. Regional Kurve og Medikasjon gjennomfører anskaffelse av løsning for
resterende helseforetak, samt breddes til Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Akershus
universitetssykehus. PACS innføres på Akershus universitetssykehus, og arbeidet knyttet til både
radiologi‐området og regional lab videreføres. Regional multimedia skal gjennomføre
anskaffelsesprosess og medikamentell kreftbehandling skal bredde løsningen på Oslo
universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset i Vestfold. Innenfor prehospitalområdet følges
nasjonal prosess, og regional standardisering av tiltaksbok knyttet til ambulansejournal fullføres.
Kjernejournal innføres på resterende foretak. Digital patologi fortsetter konseptfasen. Innenfor
samhandling implementeres interaktiv henvisning og rekvirering i kommunehelsetjenesten. Det
breddes løsning for laboratoriesvar mellom helseforetak, og det startes opp nye aktiviteter innenfor
digitale innbyggertjenester.
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5.1.2 Virksomhetsstyring
Innenfor regional ERP innføres systemet ved både Sykehuset Telemark og Sunnaas sykehus, samt at
aktivitetene knyttet til innføring ved Oslo universitetssykehus HF fortsetter.
5.1.3 Øvrige regionale prosjekter






Regional Sak‐arkiv løsning innføres ved Oslo universitetssykehus HF, som er siste foretak i
innføring av denne løsningen.
Regional IKT for Forskning fortsetter konsept og planleggingsfase, og starter innhenting og
klargjøring av data til bruk i forskningen.
Kompetanseplanleggingsverktøyet Dossier skal implementeres i løpet av 2017.
Videre er det satt av midler for å håndtere aktiviteter innen oppgradering av løsninger innen
regional forvaltning.
Driftsinvesteringer er en del av budsjettet til Digital fornying, men tildeles Sykehuspartner HF
og er beskrevet nærmere i kapittel 6.

Det er budsjettert en overføring av ferdig utviklede anlegg fra Digital fornying til Sykehuspartner HF
på 634 millioner kroner i 2017, som følge av prosjekter som blir ferdigstilt i 2017.
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6. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod)
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.
Underskuddsbehandling ref. styresak 069‐2016 Helse Sør‐Øst RHF;
Gjennomføringen med en ekstern partner ville alt annet like medført økte tjenestepriser til
helseforetakene de første årene. Helseforetakene kan i 2017 legge til grunn nivåene fra økonomisk
langtidsplan 2017‐2020 hva gjelder likviditets‐ og kostnadsbelastning. Dette betyr at Helse Sør‐Øst
RHF har vurdert egnet håndtering av resultatutfordringen som oppstår i Sykehuspartner som følge av
et eksternt partnerskap. Valgt løsning for 2017 er å tillate et resultatunderskudd. På denne måten
sikres økonomiske incentiver der hvor ansvar for gjennomføringen og gevinstrealisering vil bli lagt.
Endelig håndtering av resultatutfordringen i Sykehuspartner HF fastsettes i de årlige
budsjettprosesser. Helseforetakene vil måtte ta hensyn til eventuelle mottaksprosjekter i sitt
budsjettarbeid for 2017, og som premiss for sitt arbeid med innspill til økonomisk langtidsplan for
2018‐2021.
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Underskuddet som genereres som følge av eksternt partnerskap er budsjettert som følger;

Konsulentinntekt
Dette er timer levert inn i driftsprosjekter i transisjon og transformasjon av Sykehuspartner HF
operasjonell linje, og som ikke genererer en inntekt for foretaket. Disse kostnadene er å regne som
interne kostnader i forbindelse med gjennomføring med ekstern partner og tilfaller derfor
underskuddet.
Personalkostnader
26 MNOK av beløpet er til dekning av pensjonskostnader i forbindelse med det personell som
virksomhetsoverdras til HPE. Øvrig beløp gjelder en ansettelse som Riskmanager inn i programmet.
Avskrivninger
Det ble i utarbeidelsen av business case for Ekstern partnerskap beregnet et foreløpig behov for
forserte avskrivninger i 2017 på 55 MNOK. Dette kommer som et resultat av at hardware (HW) vi i
dag kjører våre løsninger på vil byttes ut før levetiden er ferdig og vi må da trappe opp avskrivinger
for å møte dette. Øvrige avskrivninger på 23 MNOK er knyttet til balanseføring av iMod prosjekter fra
leverandør og intern ressursinnsats.
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MVA er trukket ut 100 % fra TMO og Transisjon. For FMO tjenester i 2017 er det kun trukket ut MVA
av 30 % av beløpet da man vurderer ca. 70 % av kostnaden til å være definert som leasing som skal
balanseføres.
Ekstern bistand
Ekstern bistand som ikke balanseføres er fordelt på direkte innleie i en funksjon i iMod og som
backfill i linjen når Sykehuspartner HF ressurser avgis til prosjektet. Direkte innleie til iMod er 19,8
MNOK og backfill i linjen er beregnet til 9,5 MNOK for 2017. Det er kun differansekostnaden mellom
inntekten Sykehuspartner HF mottar ved å fakturere iMod og konsulentkostnaden vi mottar for
backfill som belastes underskuddet i Sykehuspartner HF.
Andre driftskostnader og finanskostnad
Andre driftskostnader på 6 MNOK er deltakostnaden på kontorplass som følge av at 145 personer
virksomhetsoverdras 1. mai. Ettersom disse ansatte fortsatt skal sitte i Sykehuspartner HF sine
lokaler ut 2017 belastes prosjektet denne kostnaden.
Finanskostnader er knyttet opp til den gjeld som påløper i forbindelse med gjennomføringen av
programmet.
Fakturering av alternative avskrivninger
Beløpet på 63 MNOK vil bli fakturert helseforetakene som basiskostnad i 2017. Årsaken til at dette
faktureres er for å sikre at helseforetakene betaler sin forventede andel av infrastrukturkostnaden i
henhold til Økonomisk langtidsplan (ØLP) i 2017. Beløpet er helseforetakenes andel av IMP‐
aktiviteter som ville blitt driftsatt i 2017 samt andel periferi som hadde blitt leaset gjennom
Sykehuspartner HF dersom avtalen med HPE ikke hadde eksistert.
Fakturering av personalkostnader
Virksomhetsoverdragelsen av personell fra Sykehuspartner HF til HPE medfører en redusert kostnad
for Sykehuspartner HF på 81,7 MNOK i 2017 sammenlignet med Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017.
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7. Kunder og tjenester
Kunder og tjenester har i oppgave å sikre kunnskap om kundenes behov, iverksette prosesser og ha
overordnet styring for å møte behovene. Kunder og tjenester har ansvar for styring av
kunderelasjonene, overordnet styring av Sykehuspartners tjenester, og kundeservice/ brukerstøtte.
Kunder og tjenester består av avdelingene Kundeservice, Kunderelasjon og Tjenestestyring. Kunder
og tjenester vil ha vesentlige bidrag i forhold til måloppnåelse innenfor:






Kundetilfredshet med Sykehuspartners tjenester.
Kostnadseffektivitet og kvalitet i leveranse av brukerstøtte og kundeservice. Bedre
prioritering av avgrensede midler gjennom innføring av regional prioriteringsmodell for
tjenesteendringer og oppgraderinger.
Etablere status og forslag til veikart for forbedring eller effektivisering av utvalgte tjenester.
Bidra til økt verdi for kundene og økt leveransekraft gjennom bedre og mer proaktiv tidlig‐
fase arbeid med kundebehov

7.1 Driftsbudsjett 2017
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før viderefakturering

3 512
93 976
97 488
176 721
- 1 166
19 170
109 748
7 499
3 691
36 367
352 029
- 254 541

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 254 541

Nettofinans
Resultat

- 3 441
- 257 982
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- 3 200
3 200

7.2

Personalkostnader

Kunder og tjenester har ved inngangen av 2017 254,5 FTE. I løpet av året ligger det 10 nye stillinger,
men også en forventet effektivisering på eksiterende stillinger på 2 FTE. I forbindelse med
virksomhetsoverføringen til HPE reduseres bemanningen med 9 FTE i mai. UB 2017 blir da 253,5 som
er 1,0 under IB januar.
Nyrekrutteringen på 10 FTE skjer i området Tjenestestyring mens effektiviseringen på 2 kommer fra
området Kundetjenester.

7.3

Konsulentinntekter og aktiverbare timer

Total fakturerbar tid er 7.400 timer, som utgjør 1,8 % av totalt tilgjengelig tid. Dette gir en samlet
inntekt (aktiverbare timer + konsulenttimer) på 5,7 MNOK.

7.4

Varekostnad

Samlet varekostnad på 19,2 MNOK gjelder omsetning av tilbehør til periferiutstyr. Tilsvarende beløp
ligger som en andel av inntektene under «Periferi og telekom»

7.5

Periferi

I løpet av 2017 vil HPE overta dagens løsning for leasing av periferiutstyr. Dagens løsning vil fortsette
frem til dette skjer og vil fases ut når kontraktsperiodene utløper i perioden 2018‐2022.
I budsjettet er det lagt inn inntekter fra helseforetakene for leie av periferi med 19,8 MNOK (for
avskrivninger). Denne løsningen blir helt utfaset i 2018.
For operasjonell leasing er det budsjettert 7,5 MNOK som tilsvarer det beløp som gjelder for 2016.
Alle kontraktene ble tegnet i 2015 og vil fases ut fra 2018.
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Finansiell leasing av periferi er gjeldende løsning og bygger seg opp frem til HPE overtar. Det er
budsjettert med 50,6 MNOK i inntekter for dette i 2017. Tilhørende kostnader fordeler seg på
avskrivninger (49,6) og finans (2,8) og Sykehuspartner HF‐intern fordeling (‐1,8).
Intern leie – I tillegg til finansiell leasing kostnad på 1,8 MNOK er det ytterligere 1,5 MNOK for leie og
operasjonell leasing som skal fordeles på Sykehuspartner HF sine enheter.
Operasjonell leasing er også benyttet i noen grad til Multifunksjonsprintere. I budsjett 2017 er det
forventet 1,6 MNOK i slike kostnader og inntekter.

7.6

Ekstern bistand

Det totale budsjettet på ekstern bistand i 2017 er på 3,7 MNOK. Av dette er 0,8 MNOK knyttet til
backfill for iMod.

7.7

Andre driftskostnader

Av total ADK på 36,3 MNOK er 21,8 MNOK knyttet til lokasjonskostnader og 4,8 MNOK til utsyr og
vedlikehold. Diagrammet under viser fordelingen av ADK:
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8. Plan og Styring
Plan og styring skal utarbeide og følge opp leveranseplaner. Plan og styring skal bestille og avtale
leveranse av alle tjenestekomponenter og sikre at disse leveres som helhetlige kundetjenester. Plan
og styring er ansvarlig for leverandør‐ og kontrakthåndtering, endringshåndtering, er eier av
tjenestekatalogen og eier av interne prosesser og verktøy. Plan og styring består av avdelingene
Planlegging og leveransestyring, Verktøy og prosess og Kontraktstyring.
Plan og Styring vil ha vesentlige bidrag i forhold til måloppnåelse innenfor:
•
•
•
•
•
•

Andel tjenesteendringer gjennomført i henhold til avtalt leveringsdato skal være innenfor
samme nivå som for 2016
Total IT kost per ansatt i Helse Sør‐Øst skal reduseres
Infrastrukturmodernisering skal leveres i henhold til plan
En forbedret tilbudsprosess tilpasset ekstern partner og som er enkel å benytte med
tilbud som er lette å forstå
Kundene skal oppleve forutsigbarhet knyttet til leveranser og kostnader
Samhandling utføres effektivt på tvers av interne og eksterne fagmiljø

I tillegg vil Plan og styring ha ansvaret for å følge opp arbeidet med:
•
•
•
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Full lisenskontroll
Utvikle verktøy og prosesser for «Plan, Build, Run» og for
infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod)
Nytt grensesnitt med Sykehusinnkjøp HF

8.1 Driftsbudsjett 2017
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

9 128

9 128
50 792
- 9 098

530
8 500
6 278
57 002

Driftsresultat før viderefakturering

- 47 874

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 47 874

Nettofinans
Resultat

- 47 874

8.2

Personalkostnader

Virksomhetsområdet har ved inngangen til 2017 58,5 FTE. Det er ikke budsjettert med noen nye
stillinger.

8.3

Konsulentinntekter og aktiverbare timer

Totalt fakturerbar tid er 19 496 timer, som utgjør 20,5 % av totalt tilgjengelig tid (total prosjektandel
også inkludert interne prosjekter er på 23,2 %). Dette gir en samlet inntekt (aktiverbare timer +
konsulenttimer) på 18,2 MNOK
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8.4

Ekstern bistand

Det totale budsjettet på ekstern bistand i 2017 er på 8,5 MNOK. Av dette er 6 MNOK knyttet til
backfill for iMod.
Ekstern bistand i 2017 er tenkt benyttet til spisskompetanse hovedsakelig i enheten eiendels‐ og
konfigurasjonsstyring, backfill for iMod og noe kapasitetsbehov.

8.5

Andre driftskostnader

Av total ADK på 6,3 MNOK er 4,6 MNOK knyttet til lokasjonskostnader. Diagrammet under viser
fordelingen av resten av ADK:
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9. Tjenesteutvikling
Tjenesteutvikling skal levere alle utviklings‐, forvaltnings‐ og innovasjonsprosjekter til riktig tid, kost
og kvalitet. Tjenesteutvikling skal utarbeide sikkerhets – og løsningsarkitektur, design av løsninger,
samt etter hvert sitte med utviklingskapabilitet i virksomhetsområdet. Tjenesteutvikling består av
avdelingene Prosjektledelse, Regionalt porteføljekontor, Arkitektur og design, Test‐ og
driftsoverlevering. I tillegg er lederne av programmene iMod og RKL ansatt i virksomhetsområdet.
Hovedfokus for 2017 er å sikre virksomhetsområdets leveranser i ny organisasjon gjennom god
intern samhandling og gode overganger mellom tjenesteutvikling og de øvrige virksomhetsområdene
og dermed overgangen mellom prosjekt og drift. Leveranser til iMod og Digital fornying vil ha
prioritet, og Service Commencement Date (SCD) 1. mai 2017 er en viktig milepæl. Tjenesteutvikling
har overtatt ansvaret for leveranser av helseforetaksbestilte prosjekter, og det vil ha fokus på å
levere disse i henhold til bestilling.
I arbeidet med å etablere Tjenesteutvikling vil det fortsatt være stort fokus på kvalitet og nivå på
leveransene. I en tid med store endringer, og krav til leveranseevne og kvalitet vil det fortsatt være
fokus på oppdatering og utvikling av medarbeidernes kompetanse, og styrke bruken av felles
arbeidsverktøy og – metoder.

9.1 Driftsbudsjett
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før viderefakturering

68 853

68 853
134 421
- 34 908

38
3 240
17 661
120 453
- 51 600

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 51 600

Nettofinans
Resultat

- 51 600
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- 2 000
2 000

9.1 Personalkostnader
Virksomhetsområdet har ved inngangen av 2017 132,1 FTE. I løpet av året ligger det en vekst på 4
nye stillinger. Disse stillingene er knyttet til regional testsenter, driftsoverlevering og en
porteføljeansvarlig for tjenesteendringer. UB 2017 blir da 136,1 FTE.

9.2 Konsulentinntekter og aktiverbare timer
Totalt fakturerbar tid er 116 127 timer, som utgjør 52,9 % av totalt tilgjengelig tid (total prosjektandel
også inkludert interne prosjekter er på 65 %). Dette gir en samlet inntekt (aktiverbare timer +
konsulenttimer) på 103,7 MNOK

9.3

Ekstern bistand

Det totale budsjettet på ekstern bistand i 2017 er på 3,2 MNOK. Av dette er 1,5 MNOK knyttet til
backfill for iMod.
Ekstern bistand i 2017 er planlagt benyttet til spisskompetanse rundt videreutvikling av CAPPM
(Clarity), backfill for iMod og annet kapasitetsbehov.
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9.4

Andre driftskostnader

Av total ADK på 17,7 MNOK er 10,1 MNOK knyttet til lokasjonskostnader. Diagrammet under viser
fordelingen av resten av ADK:
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10 . Produksjon
Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift, vedlikehold og forvaltning av avtalte kundetjenester,
samt at disse leveres i henhold til SLA og på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Virksomhetsområdet er videre ansvarlig for overvåkning, operativ beredskap, idriftsetting av nye og
endrede tjenester og kontinuerlig forbedring av driften.
Produksjon er organisert i fire avdelinger. Dette er tre avdelinger som tidligere var tilknyttet IKT‐T;
Spesialtjenester, Tjenesteforvaltning og Tjenesteproduksjon. I tillegg er det opprettet en ny avdeling
Produksjonskontroll. Tjenesteproduksjon vil i 2017 endres betraktelig på grunn av partnerskap med
HPE. Produksjon har følgende hovedmål i 2017:





Sikker og stabil drift
Virksomhetsoverdragelse til HPE
Overlevering av driftsansvar til HPE
Tilpasse organisasjonen til samhandling med HPE

Produksjon sitt høyest prioriterte mål er under leveransekraft – forutsigbare leveranser med riktig
kost og kvalitet. I dette er fokuset på stabile tjenesteleveranser i drift og forvaltning. Knyttet til dette
målet er spesielt fokus å sikre overlevering av driftsansvar for infrastrukturtjenester til HPE fra 1.mai
2017. Arbeidet styres av Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod), og Produksjon er en tung
bidragsyter og mottaker. Det vil kreve store ressurser fra Produksjon å delta i transisjonen, samt å
tilpasse gjenværende organisasjon til en ny samhandlingspartner. Gjenværende organisasjon må
etablere nye funksjoner for å følge opp og samhandle med ekstern partner.
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Parallelt med denne aktiviteten er målet å opprettholde sikker og stabil drift på samme nivå
eller bedre med hensyn til kritiske hendelser. Produksjon vil i 2017 fortsette med det
systematiske arbeidet med å redusere kritiske hendelser basert på erfaringene i 2016.

10.1 Driftsbudsjett
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før viderefakturering

113 420
3 800
117 220
498 431
- 43 423
3 800
899 547
691 256
38 413
89 551
2 177 575
-2 060 355

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 14 078
14 078
-2 060 355

Nettofinans
Resultat

-2 060 355

10.2 Personalkostnader
Virksomhetsområdet har ved inngangen av 2017 635,4 FTE. Det er budsjettert med en økning på14
nye stillinger, men også en forventet effektivisering på eksisterende stillinger på 5. I forbindelse med
virksomhetsoverføringen til HPE reduseres bemanningen med 133,9 FTE i mai. UB 2017 blir da 513
som er 122,4 FTE under januar.
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10.3 Konsulentinntekter og aktiverbare timer
Totalt fakturerbar tid er 185 396 timer, som utgjør 20,6 % av totalt tilgjengelig tid. Dette gir en samlet
inntekt (aktiverbare timer + konsulenttimer) på 156,8 MNOK.

10.4 Varekostnad
Varekostnad for Produksjon er relatert til salg av håndholdt telekomutstyr. Nivået her er avhengig av
mengde uttak fra helseforetakene, og kan variere fra år til år. Dette er en viderefakturerbar aktivitet
uten resultateffekt.

10.5 Ekstern bistand
Det totale budsjettet på ekstern bistand i 2017 er på 38,4 MNOK. Av dette er 12,8 MNOK knyttet til
backfill for iMod.
Ekstern bistand i 2017 er planlagt benyttet til kapasitetsbehov i arbeidsflate frem mot
driftsoverlevering til HPE, backfill for iMod og annet kapasitet/spesial kompetanse. Budsjettet for
ekstern bistand er vesentlig lavere enn i 2016 og gir ikke rom for aktiviteter utover å bidra til sikker
og stabil drift.

32

10.6 Andre driftskostnader
Av total ADK på 89,6 MNOK er 70,7 MNOK knyttet til lokasjonskostnader. Diagrammet under viser
fordelingen av resten av ADK:
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11 HR-, Økonomi og Regnskap (HRØR)
11.1 Kort om mål og forutsetninger
HR‐, økonomi og regnskap (HRØR) har ansvaret for HR‐, økonomi og regnskap og består av
avdelingene HR‐tjenester, Regnskaps‐ og økonomitjenester, LEAN (Prosjekt Reduksjon i fristbrudd og
ventetider) i tillegg til en avdeling for økonomi og forretningsutvikling. I forbindelse med
opprettelsen av Sykehusinnkjøp blir HR‐, økonomi og regnskap fra 1. januar 2017 utvidet med to nye
seksjoner under økonomi‐ og forretningsutvikling. Det er MDM og Logistikk. I tillegg overtar HR‐,
økonomi og regnskap ansvaret for Forsyningssenteret. Forsyningssenteret skal levere en profesjonell
sentral forsyningstjeneste som sikrer kjernevirksomheten på sykehusene.
HR‐, økonomi og regnskap vil i 2017 har fortsatt fokus på sikker og stabil drift, forutsigbare leveranser
og kostnadseffektivisering av tjenesteproduksjonen på lønn‐, personal‐ og refusjonstjenesten.
I tillegg vil det i 2017 være særskilt fokus på å:
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Øke tilgjengelighet og brukervennlighet på etablerte HR‐løsninger, samt utvikle løsninger/
tjenester som understøtter den regionale HR strategien knyttet til styrket ledelse, bedre
ressursstyring og kompetanseutvikling.
Videreføre arbeidet med å etablere og sikre god kvalitet på den nye tjeneste Felles regional
økonomi‐ og logistikkløsning (ERP). Forvaltningsorganisasjonen er nå etablert som en egen
seksjon i virksomhetsområdet og foruten sikker og stabil drift til eksisterende foretak vil
hovedmålet i 2017 være en vellykket implementering av løsningen ved Sunnaas sykehus og
Sykehuset i Telemark.
Fortsette arbeidet med understøttelse av god virksomhetsstyring i foretakene gjennom
analyser og forbedringsarbeid ved utvalgte poliklinikker i Helse Sør‐Øst, for på den måten å
bidra til oppnåelse av Helse Sør‐Øst sitt mål om reduksjon av unødvendig venting og
variasjon i kapasitetsutnyttelsen.

11.2 Driftsbudsjett
Det er ingen vesentlige endringer i budsjett 2017 sammenlignet med 2016 foruten overføringen av
avdelinger fra tidligere Innkjøp og Logistikk (IOL MDM og IOL Logistikk).
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

30 307
366 900
4 000

401 207
173 811

43 574
121 718
4 300
34 872
378 275

Driftsresultat før viderefakturering

22 932

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

22 932

Nettofinans
Resultat

22 932

Nevnte avdelinger finansieres i 2017 med 2,0 MNOK i tjenestepris og 13,8 MNOK i basisramme, og
inngår i ERP‐tjenesten. Det er lagt opp til en vekst i ERP‐tjenesten som følge av utrulling til to nye
foretak i løpet av 2017.
For HR‐tjenesten budsjetteres det med en effektivisering (nedgang i antall årsverk), som forventes å
dekke opp for store deler av veksten i ERP‐tjenesten, samt vekst i Kompetansetjenesten som følge av
etablering av Regional løsning for oppfølging av Leger i Spesialisering (LIS modul).

11.3 Personalkostnader
Totalbemanning ved utgangen av 2017 er ventet å være 251,5 FTE. Antallet årsverk øker først og
fremst som følge av overføring av to avdelinger fra Innkjøp og logistikk (IOL). Dette utgjør 12 årsverk
(12,3 FTE).
Utover overførte årsverk legges det opp til en effektivisering av 7 FTE (naturlig avgang) for å dekke
opp for økning i årsverk innenfor ERP‐tjenesten (5 FTE), Ressursplanlegging (1 FTE), samt etablering
av ny funksjon (LIS modul) under Kompetansetjenesten (2,4 FTE).
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11.4 Konsulentinntekter og aktiverbare timer
Det er budsjettert med 4,0 MNOK i inntekter knyttet til salg av timer. I all hovedsak er dette relatert
til videre utrulling av den regionale ERP‐løsning (Digital fornying). I tillegg er etablering av LIS modul
forventet å gi noe konsulentinntekt. Kostnader og inntekter knyttet til drift av løsningen ligger nne i
budsjettet (ekskl. avskrivninger) og det enkelte foretak er informert om en forventet tjenestepris.

11.5 Avskrivninger
Som det fremkommer i tabellen under er netto endring i samlede avskrivningskostnader en
reduksjon på i overkant av 2 MNOK.

Avskrivninger HR‐tjenester :

2017

2016

Endring
Tall i 1000

Lønn og personal
Ressursplanlegging
Legestillingsregisteret
Læringsportalen
ERP drift og forvaltning
Sum

236
14 630
1 979

2 832
15 513
1 979
156
20 919
41 401

26 728
43 576

‐2 595
‐883
‐156
5 809
2 174

Reduksjonen i avskrivninger på HR‐tjenestene tilsvarer nedgangen i basisrammen.
Avskrivningene for den Regionale ERP løsningen øker med 5,8 MNOK som følge av at Sunnaas
sykehus og Sykehuset Telemark tar løsningen i bruk i april 2017, samt avskrivningskostand for de
foretak som tok i bruk løsningen i 2016 (Sykehuspartner HF, Helse Sør‐Øst RHF).

11.6 Service og vedlikeholdskostnader
Som følge av momskompensasjon viser budsjettet for 2017 en netto nedgang i service og
vedlikeholdskostnad på 12,1 MNOK. Imidlertid ligger det inne en økning i service og
vedlikeholdskostnad knyttet til ERP tjenesten som følge av nye foretak, helårseffekt av de foretak
som tok løsning i bruk i løpet av 2016, samt noe økning som følge av implementering og drift av LIS
modul.

Avtaler, service og
vedlikehold
HR‐tjenesten
ERP‐tjenesten
Totalsum
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2017

2016

Endring
Tall i 1000

89 279
32 439
121 718

102 535
30 848
133 383

‐ 13 256
1 591
‐ 11 665

11.7 Ekstern bistand
Budsjettet for posten Ekstern bistand økes med i underkant av 2,0 MNOK sammenlignet med
budsjett 2016 som følge av overdragelse av prosjektet «Prosjekt Sykehuslogistikk».

Ekstern bistand ‐ HRØR
Tjeneste
HR‐tjenester
HR‐tjenester
ERP‐tjenesten
Sum

Tall i 1000

Beskrivelse
Sum
Ekstern revisjon
290
Bistand prosjekter
710
Prosjekt Sykehuslogistikk
3 300
4 300

11.8 Andre driftskostnader
ADK HR‐tjenester:

2017

2016

Endring
Tall i 1000

Lokaler
Øvrige driftskostnader
Sum

19 372
15 500
34 872

16 020
27 719
43 739

3 353
‐12 220
‐8 867

Endring i ADK skyldes i all hovedsak at stabskostnad ikke belastes HRØR i 2017. Dette gir en
reduksjon på 10,0 MNOK. Av øvrige driftskostnader utgjør ca. 8,1 MNOK interne IKT kostnader som
belastes HRØR. Resten fordeles seg som i tabellen under.
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12 Forsyningssenteret
Forsyningssenteret forvaltes av seksjonen Logistikk som er en del av HR‐, økonomi og regnskap
(HRØR). Hele driften og regnskapsføringen av Forsyningssenteret er outsourcet til Bring.
Forsyningssenteret skal levere en profesjonell sentral forsyningstjeneste som sikrer
kjernevirksomheten på sykehusene. Dette gjøres gjennom Sykehuspartner Forsyningssenter (FS) som
leverer varer tilknyttet nasjonale og regional avtaler. Forsyningssenteret fungerer i tillegg som
sentrallager for Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold, Kalnes. Forsyningssenteret
skal oppfylle alle KPI‐krav og videreutvikle nye målinger og forbedringer for tjenesten.
Forsyningssenteret var planlagt overført til Sykehusinnkjøp, men det er nå besluttet at
Forsyningssenteret videreføres som en del av Sykehuspartner HF sammen med avdelingene Logistikk
og MDM. Budsjett 2017 for Forsyningssenteret begrenser seg til varekostnad, varesalg og logistikk
kostnad som direkte kan henføres til driften av forsyningssenteret.
Avdeling logistikk som har den daglige oppfølgingen av forsyningssenteret er ikke inkludert i
budsjettet til Forsyningssenteret.
Det er inngått avtale med ny logistikkpartner, Onemed Services AS, fra 01.01.2018. Kostnader knyttet
til overgangen er inkludert i budsjettet. Forsyningssenteret er omfattet av kompensasjonsordningen
for helseforetak og budsjettet forutsetter kompensasjon for inngående merverdiavgift i sin helhet.
Forsyningssentret forutsetter å få kompensert den negative likviditetseffekten
kompensasjonsordningen gir ved en separat ordning direkte med Helse Sør‐Øst RHF.
Det er i budsjettet for FS i 2017 satt 632,1 MNOK eks. MVA i omsetning. Andre driftskostnader
(logistikk‐kostnad) i 2017 er 96,8 MNOK eks. MVA. Sum andre driftskostnader inkluderer ordinær
drift av Forsyningssenteret, overgangskostnader til ny logistikkpartner og utviklingskostnader

12.1 Overordnet planer for å oppnå måloppnåelse i 2017





Sikker og stabil drift på Forsyningssenteret
Sikre overgang til ny logistikkpartner av Forsyningssenteret
Implementering av sortiment gjennom årshjulet for 2017
Prosjekter knyttet til lageranalyse, og andre prosjekter som igangsettes regionalt gjennom
Helse Sør Øst for å tilgjengeliggjøre artikler gjennom varekatalogen til Forsyningssenteret

12.2 Budsjettforutsetninger 2017
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Det er forutsatt at helseforetakene kjøper varer gjennom Forsyningssenteret basert på
dialogmøtene avholdt i oktober 2016. Planlagt omsetningsbudsjett på kr 632,1 MNOK er
forankret hos hvert enkelt helseforetak (utenom Sunnaas sykehus pga. av lav budsjettandel)
gjennom møter med implementeringsansvarlige. Omsetningsbudsjettet er gjennomgått
detaljert helt ned på artikkelnivå.






Det er forutsatt at helseforetakene følger implementeringsplan for 2017. Det er lagt opp til
et nøkternt budsjett basert utviklingen pr helseforetak per måned i 2016 samt prognosene
for sortimentsendringer i 2017.
Det er forutsatt aktivitetsøkning på Helseforetakene med 2,1 % fra 2016
Det er forutsatt sesongsvingninger basert på 2016 tallene.

12.3 Driftsbudsjett Forsyningssenteret

12.4 Driftsinntekter
Driftsinntektene inkludert MVA er budsjettert slik pr HF for 2017:

Totalt kommer omsetningsbudsjettet for Forsyningssenteret i 2017 på kr 790 MNOK inkludert MVA,
kr 632,1 MNOK eks. MVA. Dette er en omsetningsvekst på 9 % fra omsetningsprognosen for 2016 (pr
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oktober 2016) på 579 063 MNOK eks. MVA. Dette er et lavt omsetningsbudsjett med tanke på
omsetningsveksten i 2016 pr oktober på 13 %.

12.5 Annen Inntekt
Finansieringen av FS skjer gjennom et oppsatt kostnadsbudsjett totalt for 2017. Det avtales en
månedlig overføring som betraktes som et likviditetstilskudd som revideres iht. kostnadsutvikling
kvartalsvis for løsningen for å avdekke om rammen skal økes eller reduseres. Sykehuspartner HF
samt Bring vurderer sammen denne rammen.

12.6 Driftskostnader
Budsjetterte driftskostnader i 2017 er 96,8 MNOK eks. MVA. Dette inkluderer driftskostnader av
Forsyningssenteret, overgangskostnader til ny logistikkpartner og utviklingskostnader.
Utregningen av kostnadene er basert på omsetningsbudsjettet på 632,1 MNOK ekskludert MVA,
kostnadstrendene i 2016 og kostnadsanalyser på overgangen til ny logistikkpartner og
utviklingskostnader som vil inntreffe i 2017.
Driftskostnadene inklusiv MVA er fordelt på lagerdrift, fraktkostnader og Supply Chain Management
SCM kostnader slik:

Kostnadene i forbindelse med overgangen til ny logistikkpartner er estimert til kr 11,2 MNOK eks.
MVA. Dette er fordelt på ekstra driftskostnader og flyttekostnader.
Ekstra driftskostnader er på kr 6,6 MNOK som innebærer dobbeldrift av to lager i en
overgangsperiode og de kostnadene/kapitalbehovet det medfører å ha økt lager.
Flyttekostnadene på 4,6 MNOK innebærer den praktiske transportkostnaden for å flytte, økte plukk
og transaksjonskostnader, i tillegg til forventede ekstra fakturerte timer fra logistikkpartnerne for å
sikre en god overgang.
I forbindelse med Prosjekt Sykehuslogistikk er det i tillegg satt av ytterligere 1,9 MNOK i
utviklingskostnader. Dette inkluderer IKT kostnader, profilering av ny logistikkpartner og en pilot på
ny lastebærer.
Logistikkostnaden for 2017 (ordinær drift) er budsjettert til 13,2 % av omsetningsbudsjettet.
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13 Stab
Stab omfatter de 3 stabsområdene HR, Virksomhetsoppfølging og Økonomi og administrasjon. HR
har ansvar for organisasjonsutvikling i tillegg til HR og HMS. Virksomhetsoppfølging har ansvar for
virksomhetsstyring, kvalitet, sikkerhet, juridisk og kommunikasjon. Økonomi og administrasjon har
avdelingene prosjekt‐ og businesscontrolling, økonomi, regnskap og administrasjon. Felles formål for
stabene i Sykehuspartner er:




Stabene skal gjennom sitt arbeid understøtte Sykehuspartner sitt samfunnsoppdrag, felles
mål og kultur og bidra til å stabilisere og utvikle organisasjonen
Stabene skal yte støttetjenester, utvikle underlag i beslutningsprosesser og yte faglig og
strategisk rådgiving til ledergruppen, linjeledere og organisasjonen som helhet
Stabene skal på vegne av ledergruppen iverksette og gjennomføre besluttede tiltak
gjeldende for hele Sykehuspartner.

For 2017 vil stabene spesielt fokusere på å støtte organisasjonen med nødvendig styring for å oppnå
den kostnadseffektiviseringseffekten som er lagt inn i budsjettet og oppnåelse av øvrige mål i
oppdrags‐ og bestillingsdokumentet for 2017.
Videre vil stabene bidra til at Sykehuspartner lykkes med det store endringsløpet foretaket går inn i
2017. Vesentlige deler av dette skjer gjennom programmet Fremtidens Sykehuspartner (FSP) som
skal styre og koordinere aktiviteter som iverksettes på bakgrunn av målbilde 2020, og bidra til å løse
oppdraget for hvert enkelt år.
FSP vil i 2017 ha leveranser innen følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Forberede organisasjonen på prosesser, roller og bruk av ny versjon av HPSM i forbindelse
med overføring av driftsansvar til ekstern partner.
Ansvarsoverføring av oppgaver til i henhold til ny organisering (plan‐build‐run)
Implementering av regional prioriteringsmodell
Lisenskontroll
Nytt avvikssystem
Tjenestepris og tjenesteavtale
Oppfølging av gevinstrealisering

Programmet er etablert som et internt prosjekt i Sykehuspartner og programmet benytter for det
meste interne ressurser for å løse ovennevnte oppgaver.
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13.1 Driftsbudsjett
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

17 380

17 380
85 656
- 11 582
262
3 059
13 847
15 600
106 842

Driftsresultat før viderefakturering

- 89 461

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 89 461

Nettofinans
Resultat

- 89 461

13.2 Konsulentinntekter og aktiverbare timer
Konsulentinntekter og aktiverbare prosjekttimer er på totalt 29 MNOK i 2017. Det er økning på ca. 18
MNOK sammenlignet med budsjett 2016. Ca. 17 MNOK av dette skyldes innsats inn mot iMod‐
prosjektet. Øvrig konsulentinntekt er i det store knyttet til prosjektcontrolling og Sikkerhet sin innsats
i Digital fornying.

13.3 Avskrivninger
Det er løpende avskrivninger knyttet til økonomisystem som er på høyde med fjoråret. Se for øvrig
eget kapittel om investeringer og avskrivninger på totalnivå.

13.4 Service og vedlikeholdskostnader
2 MNOK er knyttet til service‐ og lisenskostnader hos økonomi og ca. 1 MNOK gjelder
personalforsikringer i HR.
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13.5 Ekstern bistand
Totalt sett er det budsjettert med 13,8 MNOK i ekstern bistand i stab inklusive Fremtidens
Sykehuspartner. 5 MNOK er behov i forbindelse med iMod, 2 MNOK er revisjoner og 2 MNOK til
lisensforvaltning. Det er satt av en sentral post hos administrerende direktør og det er noen mindre
budsjettposter hos de forskjellige stabsområdene.

13.6 Andre driftskostnader
Andre driftskostnader er på totalt 15,2 MNOK. Av dette er ca. 12,5 MNOK knyttet til
lokasjonskostnad og internfakturering på Økonomitjenesten. Det resterende fordeler seg som vist i
tabellen under.
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13.7 Lokasjonskostnader
Budsjett 2017

Basisramme
Driftsinntekter
Konsulentinntekt
Periferi og telekom
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Aktiverbare prosjekttimer
Varekostnad
Avskrivninger
Service og vedlikehold
Ekstern bistand
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

5 053

2 833
1 471
4
92 538
101 900

Driftsresultat før viderefakturering

- 101 900

Inntekter Viderefakturering
Kostnader Viderefakturering
Netto Viderefakturerbare kostnader
Driftsresultat

- 101 900

Nettofinans
Resultat

- 101 900

Det vil ikke være noen endringer i antall lokasjoner for 2017. Det vil være noen mindre justeringer av
areal i forhold til budsjett 2016. Leiekontrakt for lageret på Ensjø avvikles per 30.6.2017 mens
leiekontrakt for 3.etasje, Hoffsveien 1A ble avviklet høsten 2016. Det er en mindre reduksjon i arealet
i Drammen fra 1.1.2017 på grunn av etablering av Sykehusinnkjøp HF, samtidig som ERP prosjektet
går over i linjen og flytter inn i Vektergården sammen med HR‐, økonomi og regnskap (HRØR).
Det er ikke budsjettert med noen større ombygninger i 2017, da ombygningene på Skøyen stort sett
er avsluttet i 2016.
Endring i budsjett 2017 skyldes forventet økning i KPI, generell prisstigning, samt helårseffekt av
arealutvidelsen som ble gjort i 2016 i Hoffsveien 1D.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

21. desember 2016

SAK NR 076-2016

VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER - OPPNEVNING AV VALGSTYRE
Forslag til vedtak:
1.

Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.

2.

I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
1.
2.
3.
4.

Siv Halvorsen, leder (vara: Espen Jensen)
Kjellrun Wilhelmsen (vara: Stian Gusfre)
Erling Kaasin (vara: Henrik Tønnesen)
Carl Ingar Waadeland (vara: Trond Selmer Olsen)

3.

Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.

4.

Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med øvrige
Helseforetak og med det regionale helseforetaket i Helse Sør-øst.

Skøyen, 14. desember 2016

Mariann Hornnes
administrerende direktør

________________________________________________
Side 1 av 3

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder
frem til og med 15.03.17.
For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i h.h.t. egen ”valgforskrift”
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
Valgstyret sammensettes med to representanter fra arbeidsgiver i Sykehuspartner HF og to
ansattrepresentanter som foreslått av hovedorganisasjonenes hovedtillitsvalgte.

2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder

Styret for Sykehuspartner HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte
medlemmer. Ut fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i Sykehuspartner velge 3
medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i Sykehuspartner. For de ansattvalgte
styremedlemmer er ordinær valgperiode 2 år. Alle ansatte i Sykehuspartner HF har
stemmerett.
For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i h.h.t. egen ”valgforskrift”
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter

De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i helseforetaket er regulert i
helseforetaksloven (lov 2001-06-15, nr 93), § 22 (§ 23 ad representasjon i et
helseforetaksstyre). Gjennomføringen av valget er regulert i særskilt forskrift med hjemmel i
helseforetakslovens §§ 22 og 23 (forskrift av 2002-11-15 nr 1287, sist endret med virkning
fra 01.01.08). I henhold til forskriftens § 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et
valgstyre, oppnevnt av styret for Sykehuspartner HF. Valgstyrets funksjoner er av formell og
praktisk art, og det skal ikke selv foreslå kandidater. Det oppnevnte valgstyre foretar
gjennomføringen av valget på ansattvalgte medlemmer til eget styre.
Valgstyret skal bestå av minst 3 medlemmer, både ledelsen i Sykehuspartner HF og de
ansatte skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Medlemmer av
valgstyret må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt i Sykehuspartner HF.
Valgstyrets funksjon er initiativplikten og å påse at alle formalkrav i valgforskriften
overholdes ved gjennomføringen av valgprosessen og resultatet. Dette er viktig for å sikre et
legalt valgresultat. I tillegg påpekes det forholdet at alle ansatte har individuell klagerett
vedrørende gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre
omvalg.
Parallelt med valget i Sykehuspartner HF skal det gjennomføres tilsvarende valg av og blant
de ansatte til styrene i hvert av helseforetakene og i det regionale helseforetaket (Helse Sørøst RHF). For å sikre en ryddig og kostnadseffektiv prosess må disse valgene samordnes.
Det er fastsatt felles valgdag for helseforetaksvalgene og det regionale helseforetaksvalget.
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Dato fastsettes formelt av de respektive valgstyrer og det legges til grunn at disse slutter seg
til felles valgdato satt til 8. mars 2017.
Valgstyrene ved helseforetakene må bistå det regionale valgstyret med hensyn til
gjennomføringen av valget til det regionale styret. Det legges da til grunn at valgstyrene ved
helseforetakene tillegges funksjonen som lokale ”stemmestyrer” i forhold til det regionale
valget.
Forslag til valgstyrets medlemmer og sammensetning er avklart med de hovedtillitsvalgte og
tillitsvalgte for de aktuelle hovedorganisasjoner og forbund.
De hovedtillitsvalgte har foreslått følgende forslag:
•
•

Erling Kaasin (vara: Henrik Tønnesen)
Carl Ingar Waadeland (vara: Trond Selmer Olsen)

Sykehuspartner innstiller følgende representasjon i valgstyret:
•
•

Siv Halvorsen, leder (vara: Espen Jensen)
Kjellrun Wilhelmsen (vara: Stian Gusfre)

Som følge av at HFet er juridisk og økonomisk ansvarlig for valgets gjennomføring, tilrås at
Sykehuspartner HFs ledelse ivaretar ledervervet. Valgstyret konstituerer seg med en
nestleder utgått fra de ansattes representanter.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Valgstyret sammensettes med to representanter fra HR i Sykehuspartner HF og to
ansattrepresentanter som foreslått av hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. Det er hensiktsmessig
at valget i Sykehuspartner HF samordnes med valg i andre helseforetak og i Helse Sør-Øst
RHF.
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1. Administrerende direktørs anbefalinger
I saken gis det en status for arbeidet knyttet til infrastrukturmodernisering. Fremdrift knyttet
til oppstart av kontrakten er tilfredsstillende og er på overordnet nivå i samsvar med plan,
dog rapporteres det forsinkelser innenfor enkelte prosjekter.
Det innstilles på at styret tar saken til orientering.
2. Faktabeskrivelse
2.1 Hva saken gjelder
Det vises til tidligere saker angående infrastrukturmoderniseringsprogrammet med vekt på
eksternt partnerskap.
Det gis en orientering om overordnet status på pågående aktiviteter.
2.2 Hovedpunkter
Hovedfokus i siste periode har vært å gjennomgå og godkjenne styringsdokument og
planverk på de ulike prosjektene. Fremdrift knyttet til oppstart av kontrakten er
tilfredsstillende og er på overordnet nivå i samsvar med plan. Programmet har stor fokus på
å få på plass effektive samarbeidsprosesser mellom Sykehuspartner HF og ekstern partner «Two in a box». Konseptet trenger noe tid på å sette seg. Videre er det forhold knyttet til
kontrakten som krever løpende avklaringer, i hovedsak som følge av nye ressurser som
trenger noe tid på å sette seg inn i kontrakten. Opplæring i kontrakten er derfor en prioritert
aktivitet.
Transisjon
Prosjekt Transisjon startet 1. november og har ansvaret for gjennomføringen av selve
virksomhetsoverdragelsen. Det pågår aktiviteter for å forberede virksomhetsoverdragelsen
av personell, videre tilrettelegges det for kartlegging av infrastruktur og avstemming av
prosesser knyttet til sikkerhet. Prosjektet er noe forsinket i oppstartsfasen, men planen for
virksomhetsoverdragelse 1. mai 2017 ligger fast.
Transformasjon
Det er gjennomført kick-off med kontaktpersonene hos helseforetakene. Arbeidet med å
etablere en felles utrullingsplaner (Master Roll-Out plan) er godt i gang i samarbeid med
foretakene og øvrige prosjekter og programmer:
• ERP Oslo universitetssykehus HF
• Regional EPJ
• WiFi Oslo universitetssykehus HF
• Nytt sykehusbygg Sykehuset i Vestfold HF
Det rapporteres om forsinkelser innenfor noen leveranser, oppstart av godkjenningsprosess
er forsinket på grunnlag av at kvaliteten på dokumentasjonen som kreves foreløpig ikke er
god nok, det arbeides med å bedre denne. Videre pågår det avklaringer knyttet til
ansvarsdelingen innenfor Telekom.
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Kontrakt
Rutiner for kontraktsstyring mot leverandør er under ferdigstilling, og det jobbes med
implementering av interne godkjenningsrutiner (signatur, milepæler og godkjennelse av
faktura).
Arkitektur og sikkerhet
Leverandøren gjennomgår gjeldende sikkerhetspolicyer i Sykehuspartner HF og Helse SørØst RHF, og har påbegynt arbeidet med å verifisere sine policyer i tråd med krav satt i
kontrakt. Det pågår konkretisering av hva som er nødvendig sikkerhetsnivå (akseptabel
risiko) for å kunne overføre ansvaret til partner.
Økonomi
Programbudsjett er ferdigstilt (se oppdatert budsjettnotat vedlagt). Alle programmets midler
er bundet opp i leverandørkostnader knyttet til avtalen, intern ressursbruk til gjennomføring
av programmet og ekstern innleie til programmet. På bakgrunn av dette fortsetter dialogen
med Helse Sør-Øst RHF rundt prinsipper og kriterier knyttet til endringsstyring og
disponering av risikoavsetningen.
Gevinstrealisering
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. En modernisert IKTinfrastruktur tilrettelegger for ytterligere gevinster både i drift og forvaltning i Sykehuspartner,
samt direkte gevinster ute i foretakene.
Arbeidet med å utarbeides en helhetlig gevinstrealiseringsplan som skal omfattes av
rapportering og oppfølging er påbegynt.
Kvalitetssikring
Det er tildelt oppdrag med ekstern kvalitetssikring av programmet. Det er avholdt et
innledende møte rundt innholdet i oppdraget og det er igangsatt arbeid med etablering av
mandat. Dette vil bli forelagt programstyret for godkjenning når det foreligger.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Etableringsfasen av Infrastrukturmoderniseringsprogrammet er nå gjennomført og som en
del av planfasen begynner programmet å rette sin oppmerksomhet mot de omkringliggende
interessenter og avhengigheter. I første rekke gjelder dette involvering av helseforetakene,
koordinering av planverk med Digital fornying og samkjøring av driftsorganisasjonen i HPE
og Sykehuspartner.
Det orienteres løpende om planer og fremdrift i direktørmøtene i Helse Sør-Øst. Dette bidrar
til god ledelsesmessig oppmerksomhet på de endringer som kommer. For å understøtte
dette, tas det nå frem et felles kommunikasjonsmateriale som spesielt skal adressere
konsekvenser for foretakene. På prosjektnivå er kontaktpersoner i alle helseforetak utnevnt
og gjennom felles workshop med disse er planarbeid igangsatt.
Det er fortsatt en rekke avhengigheter opp mot gjeldende planverk i Digital fornying som må
avstemmes. Dette er blant annet knyttet til Regional ERP, og bredding av regionale tjenester
hvor det er behov for å verifisere at forutsetningene knyttet til infrastruktur er i samsvar med
leveranseplanene i kontrakten med HPE.
På driftssiden er det nå etablert prosesser mellom HPE og Sykehuspartner som jobber med
detaljavklaringer knyttet til ansvarsoverføringen og hvordan organisasjonene forutsettes å
samhandle etter virksomhetsoverdragelsen. Implementering av nødvendige tilpasninger i
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rutiner, prosesser og verktøy vil være det som gis høyest prioritering i endringsarbeidet
fremover.
Etablering av programmet har medført en krevende budsjettprosess med behov for å forstå
hvordan programmets budsjett og usikkerhet påvirker Sykehuspartner HF sitt samlede
budsjett. Noen forutsetninger lagt til grunn i kost nytte analysen i styresak 069-2016 i Helse
Sør-Øst RHF er endret, noe som har medført endringer i budsjettet for
infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod). I praksis innebærer dette at alle
programmets midler er bundet opp i leverandørkostnader knyttet til avtalen, intern
ressursbruk til gjennomføring av programmet og ekstern innleie til programmet. Programmet
har dermed ikke handlingsrom til å gjøre endringer eller pådra seg driftskostnader uten at
dette medfører reduksjon i ressurser for gjennomføring. På bakgrunn av dette fortsetter
dialogen med Helse Sør-Øst RHF rundt prinsipper og kriterier knyttet til endringsstyring og
disponering av risikoavsetningen.
I protokoll fra foretaksmøte med Sykehuspartner 15. september 2016 fremgår det at “Helse
Sør-Øst RHF vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av regimet og krav til
Sykehuspartner HFs oppfølging”. Helse Sør-Øst RHF redegjør i styresak 102-2016 for et
oppfølingsregime knyttet til infrastrukturmodernisering med særskilte oppfølgingsmøter
mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Videre skal Sykehuspartner HF
utarbeide en skriftlig tertialrapport til Helse Sør-Øst RHF, denne skal behandles av styret i
Sykehuspartner HF. Sak 102-2016 behandles i Helse Sør-Øst RHF sitt styremøte 15.
desember 2016.
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Saken omhandler resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse i Sykehuspartner HF.
Resultatene viser god oppslutning om undersøkelsen gjennom høy svarprosent.
Undersøkelsen viser at Sykehuspartner HF på de fleste hovedområdene innen arbeidsmiljø
har en positiv oppgang, men at det er et nedadgående resultat innen jobbtilfredshet. Det
konkrete oppfølgingsarbeidet, med tilhørende tiltak, er påbegynt. Frist for dette arbeidet er
satt til 1. februar 2017.
Det innstilles til at styret tar saken til orientering.

2. Faktabeskrivelse
Hele 96 % av Sykehuspartner HFs ansatte svarte på årets medarbeiderundersøkelse, noe
som indikerer stort engasjement og medarbeidere som ønsker å utvikle arbeidsmiljøet. Til
sammenligning var snitt svarprosent for helseregionen samlet i fjor på 78%.
Vi opprettholder den positive trenden vi har sett gjennom de siste årenes resultater på de
fleste av undersøkelsens temaer, se figur 1 under. På flere av våre satsningsområder som
mål, ledelse, rolleklarhet og evne til å inngi trygghet og respekt for våre tjenestemottakere,
ser vi økt skår. Det er spesielt gledelig å se denne positive utviklingen med tanke på at vi
står midt i arbeidet med å utvikle Sykehuspartner HF for fremtiden og to
virksomhetsoverdragelser.

Figur 1 - overordnet resultat sammenlignet med tidligere år

Undersøkelsen viser imidlertid at jobbtilfredsheten er noe nedadgående men ikke signifikant.
Jobbtilfredshet er en samlebenevnelse for motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet.
Rollekonflikt, medvirkning og arbeidsbelastning, egenkontroll og faglig utvikling er fortsatt
forbedringsområder selv om vi har klart å vedlikeholde fjorårets resultat på disse områdene.
På disse områdene ligger vi lavt sammenlignet med helseregionen for øvrig. Vi ser også at
det er variasjoner i resultatene i de ulike organisasjonsenhetene. Det vil bli orientert
nærmere om noen av områdene gjennom presentasjonen i møtet.
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Den viktigste delen av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er det lokale arbeidet i den
enkelte avdeling/enhet. Alle ledere fikk 1. november tilgang til rapporter for egen enhet, og
flere ledere er i gang med å ivareta bred medvirkning i oppfølging av undersøkelsen ved å
invitere alle medarbeiderne til oppfølgingsmøte for å jobbe med enhetens bevarings- og
forbedringsområder. Frist for gjennomføring av oppfølgingsmøter er satt til 1. februar 2017.
Tiltakene registreres i enhetens elektroniske handlingsplan som ligger åpent på intranettet
med lesetilgang for alle ansatte. Gjennomført oppfølging av medarbeiderundersøkelsen vil i
februar 2017 bli rapportert til HSØ som en av flere HMS rapporteringsindikatorer.

3. Administrerende direktørs vurderinger
I en tid med virksomhetsoverdragelser og store organisasjonsendringer er det svært gledelig
å se at vi opprettholder den positive trenden på de fleste av undersøkelsens temaer.
Nedgang i jobbtilfredshet kan antakelig forklares med de store omstillingene vi står i.
Resultatene kan indikere en usikkerhet knyttet til hva de ulike omstillingene faktisk betyr for
den enkelte. Fokus på å fremme jobbtilfredshet, som er en viktig faktor for motivasjon og
engasjement, blir et viktig satsningsområde fremover for å oppnå leveransekraft og verdi for
kunden. Å skape forutsigbarhet og tro på vårt målbilde, samt jobbe for mestring av
fremtidige utfordringer, vil vies oppmerksomhet videre. Videre vil de tiltak som allerede er
igangsatt gjennom programmene Fremtidens Sykehuspartner og
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMOD) være bidrag for å øke jobbtilfredshet i det
videre.
Siden det er store variasjoner i resultater for ulike seksjoner/enheter, er det viktig med det
lokale oppfølgingsarbeidet for å identifisere målrettede lokale tiltak.
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Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF
Møtedato

Vedtakssaker

Orienteringssaker

8. februar

• Virksomhetsrapport 3. tertial
2016 inkl. ROS
• Tertialrapport 3. tertial 2016
iMod
• Årlig melding
• Prinsipper for levering eller
utøking av tjenester til
organisasjoner innenfor
“sørge for ansvaret” til Helse
Sør-Øst og nasjonale foretak
• Høringssvar - NOU 2016: 25
Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten
• Styringsdokument
Infrastrukturmodernisering

•
•
•
•

8. mars

• Virksomhetsrapport januar
2017
• Oppdrag og bestilling 2017
• Protokoll fra Foretaksmøtet
15. februar 2017

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport februar
2017
• Årsregnskap og styrets
beretning 2016
• Virksomhetsplan 2017
• Økonomisk langtidsplan 20182020
• Virksomhetsoverdragelse til
HPE
• Tiltak Riksrevisjonen

• Årsplan 2017

5. april

Temasaker

Økonomisk langtidsplan
Årsplan 2017
Status iMod
Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Gevinstrealisering
knyttet til ekstern
partner

• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

10. mai
(tentativt)
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7. juni

30. august

11.-12. oktober

8. november

• Virksomhetsrapport 1. tertial
2017 inkl. ROS
• Virksomhetsrapport april
2017
• Tertialrapport 1. tertial 2017
iMod
• Møteplan for styret 2018

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport mai 2017
• Virksomhetsrapport juni-juli
2017
• Protokoll fra Foretaksmøtet
xx. juni 2017

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport 2. tertial
2017 inkl. ROS
• Tertialrapport 2. tertial 2017
iMod

• Årsplan 2017

• Virksomhetsrapport
september 2017

• Budsjett 2018 status

• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

Styreseminar

• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør

• Årsplan 2017
• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
• Ambisjoner og mål 2018

6. desember

• Virksomhetsrapport pr.
oktober 2017
• Budsjett 2018
• Medarbeiderundersøkelsen
2017

• Årsplan 2017
• Status iMod
• Driftsorienteringer fra
adm. direktør
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Nr.

Orientering

1
2

Driftsinvesteringer
Kvinnslandrapporten

1. Driftsinvesteringer
Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF 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 er i hovedsak
forutsatt ivaretatt gjennom leasing. Det er i 2016 avsatt 25 MNOK til leasing av lagring.
Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er prioritert i regionen fremfor
reinvesteringer på eksisterende anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på
driftsinvesteringer. Skalering er i hovedsak forventet ivaretatt gjennom etablering av nye
anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying.

Status siste periode
I siste periode har Sykehuspartner HF iverksatt disponering av gjenværende
driftsinvesteringsmidler, som omtalt i prognosen i forrige periode. Midlene benyttes til å
foreta de HW- og SW-investeringene som vurderes som nødvendige for å understøtte sikker
og stabil drift ut året og i begynnelsen av 2017. Midlene prioriteres inn mot to områder;
datasenter og sikkerhet (SW).
Innenfor datasenter vil midler i hovedsak benyttes til skalering av eksisterende løsninger på
de regionale datasentrene og Rikshospitalet.
Innenfor sikkerhet (diverse SW) har vi nådd grensen for de lisensene som er kritisk for
skalering av overvåkningsplattformen. Innføring av nye arbeidsformer i driften har økt
behovet for lisenser. Det er derfor prioritert å benytte driftsinvesteringsmidler til å anskaffe
lisenser.

Prognose
Gjenværende midler var i forrige prognose estimert i forhold til en prognose på 135 MNOK
og utgjorde 28 MNOK pluss en reserve på 5 MNOK. Sykehuspartner har iverksatt kjøp som
gir en prognose på ca 142 MNOK. Det er ikke inkludert en reserve ettersom det nå er årets
siste måned. Prognose for 2016 endres dermed til 142 MNOK mot 135 MNOK som
rapportert i forrige periode.
For leasing av lagring er prognose i henhold til budsjett 25 MNOK.

________________________________________________
Side 2 av 3

2. Kvinnslandrapporten
Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til
spesialisthelsetjenesten, det såkalte Kvinnslandutvalget, leverte 1. desember 2016 sin
rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.
De skulle utrede følgende alternativer:
1. Færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
2. Et nytt direktorat til erstatning for dagens regionale helseforetak
3. Ett nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene
Utvalget går for det tredje alternativet, men utvalget har sett på en videreføring av et
regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er
i dag. Utvalget har da vurdert en modell der helseforetakene ikke er selvstendige
rettssubjekter, men styres direkte av det regionale nivået.
Utvalget har også utredet en oppdeling av Helse Sør-Øst.
Det er flere områder i rapporten som omhandler Sykehuspartner:
•
•
•
•
•

Eierskapet til felleseide selskaper er kriterium i vurdering av alle alternativ
Nasjonal helse- og sykehusplan:
Sterkere nasjonal styring av IKT-området
Manglende nasjonal samordning på IKT-området en betydelig utfordring
Etablering av regionale løsninger har gjort det mulig å forbedre systemene
Arbeidet med regionale løsninger har lagt grunnlag for å etablere nasjonale løsninger
men det er hentet ut få synergier ved standardisering eller felles systemanskaffelser
på tvers av de regionale helseforetakene

Rapporten er ute på høring med høringsfrist 1. mars 2017. Helse Sør-Øst RHF har fått
invitasjon til å delta i høringen. I forrige AD møtet i Helse Sør-Øst ble det orientert om at alle
helseforetak får anledning til å gi sine innspill til høringen. Sykehuspartner HF vil legge fram
sitt høringssvar for styret i forkant av høringsfristen.
Hele rapporten er tilgjengelig på
regjering.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/

________________________________________________
Side 3 av 3

